NOTA DE PREMSA

Reunió de representants de JARC amb el Conseller de la Presidència

JARC recorda al conseller Homs que el sector agrícola i ramader
és estratègic per Catalunya
•

L’organització agrària afirma que a casa nostra produïm aliments amb qualitat,
seguretat i respecte al medi ambient. A més, es genera ocupació, riquesa al territori i
s’evita la dependència alimentària.

•

Manifesten també que l’agilització de tràmits, la simplificació dels mateixos i la
creació d’una "Finestreta única" per a totes les gestions que han de fer els productors
per realitzar la seva activitat, han de deixar el pla teòric per convertir-se en una
realitat.

El President de JARC, en Francesc Boronat, acompanyat per la presidenta de l’organització
a Barcelona, Isabel Vidal, s’han reunit amb el Sr. Francesc Homs, conseller del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de la trobada, donades les atribucions de la conselleria, ha estat tractar temes de
caire més general, però alhora importants per la pagesia catalana, entre els quals destaca
que el sector agrícola i ramader ha de considerar-se realment estratègic per a Catalunya,
avui i sempre.
S’ha recordat que el sector agrari és clau, perquè assegura la producció d’aliments amb
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient, evitant la dependència alimentària exterior. A
més, és generador d’ocupació i riquesa al territori, vetllant pel manteniment dels entorns
rurals i la seva població. Per tant, ha de ser una peça clau per al present i per al futur de
Catalunya. Així doncs, ha de tenir presència i veu en els grups de treball establerts pel
Govern de la Catalunya.
D’altra banda, s’ha emfatitzat que cal seguir treballant en la promoció del consum de
productes locals i propis, tan en l’àmbit de la restauració com de la població. Com dèiem, a
Catalunya produïm aliments de qualitat, que compleixen els alts requisits europeus de
seguretat alimentària i amb models de producció sostenible, per tant cal apreciar-ho i
comunicar-ho. Cal fer veure que aquesta actitud ens beneficia a tots, ja que el sector
genera de forma directa i indirecta riquesa i ocupació, eminentment en l’entorn rural, territori
que tots tenim clar que cal preservar.
Finalment, s’ha comentat que l’agilització de tràmits, la simplificació dels mateixos i la
creació d’una "Finestreta única" per a totes les gestions que han de fer els productors per
realitzar la seva activitat, han de deixar el pla teòric per convertir-se en una realitat.
Actualment el temps que transcorre des de l'inici a la finalització de certes gestions és
excessiu i suposa haver de picar a la porta de diferents Administracions, fet que dificulta
l’activitat econòmica.
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El conseller Homs, ha mostrat una actitud positiva i constructiva, i s’ha compromès a treballar
especialment els aspectes tractats.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•
•

Francesc Boronat i Sans, President de JARC: Tel. 628 754 181
Isabel Vidal i Marsal, Presidenta de JARC a Barcelona: Tel. 687 055 962

Barcelona, 23 de maig de 2013
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