NOTA DE PREMSA
Valoració de la Taula Agrària de Catalunya centrada en el Programa de Desenvolupament
Rural 2014-2020 (PDR)

El DAAM compleix el compromís adquirit amb JARC i augmenta el pressupost de les
mesures claus per als professionals de l'agricultura en 61 milions d'euro


El president de JARC, Francesc Boronat, celebra que gràcies a les negociacions fetes
per l’organització s’ha aconseguit incrementar 30 milions el pressupost adreçat a
plans de millora, 10 milions el d’incorporació de joves, 13 milions les ajudes a zones
de muntanya i desfavorides (ICM) i 8 milions les mesures agroambientals.



L’organització agrària reitera que és inacceptable la destralada del 74% en
l’aportació que el Ministeri d'Agricultura fa per al proper PDR català, posant només 59
milions d’euros.

El President de JARC, Francesc Boronat, ha intervingut aquest matí a la Taula Agrària, durant
la qual el conseller d'Agricultura ha exposat la proposta definitiva del DAAM respecte a les
línies d’actuació del proper PDR 2014-2020 i l’aportació econòmica per a cadascuna d’elles.
El màxim representant de l’organització agrària celebra que després de setmanes de
negociació, s’hagi aconseguit augmentar en 61 milions d’euros el pressupost destinat a
incorporacions de joves, plans de millora, mesures agroambientals i ICM (Indemnització
Compensatòria), mesures que l’organització considera claus per als professionals de
d’agricultura.
Tanmateix, Francesc Boronat ha manifestat durant la reunió que seguiran treballant perquè
aquestes línies d’actuació mai estiguin subjectes a disminucions en les diferents
reprogramacions financeres, i així ho estan exposant als diferents partits polítics que
participaran en el proper Ple monogràfic d’Agricultura que es celebrarà els dies 9 i 11 de
juliol al Parlament de Catalunya.
D’altra banda, l’organització agrària destaca que caldria augmentar més la dotació
econòmica per recolzar el sector durant els propers anys i centrar-la en els agricultors i
ramaders professionals tot i valorar positivament l’esforç del DAAM.
Per aquest motiu el president de JARC denúncia que no és pot permetre que el Ministeri
d'Agricultura hagi reduït un 74% la seva aportació al PDR català per als proper període,
posant només 59 milions d’euros. L’organització agrària recolza un PDR definit des de
Catalunya, no des de Madrid, i amb suficients recursos econòmics per poder donar resposta
a les necessitats i realitats productives dels professionals de l’agricultura i la ramaderia de
casa nostra. Considera que als representants del Ministeri aquesta petició no els hi hauria
d’estranyar donat que és la mateixa que ells feren a la Comissió europea quan s’estaven
definint les bases de la Política Agrària Comuna per als propers anys.
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Finalment, el president de JARC ha demanat al conseller d'Agricultura durant la Taula
Agrària que comprometi el pressupost necessari per recolzar l’activitat agrària, raó de ser del
departament, i que evitin la pèrdua de fons europeus que no puguin executar altres
Comunitats Autònomes. En el nou període de la PAC aquesta reivindicació, feta per JARC a
través de COAG, és un fet, però cal coordinar-ho bé amb el Ministeri i assumir amb
responsabilitat la part de cofinançament que correspon a Catalunya. Amb el panorama
actual, no es poden repetir els error del passat, no s’ha de permetre que es retornin més de
70 milions d’euros a Europa per una mala gestió.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb:


Francesc Boronat, President de JARC: Tel. 628 754 181

Barcelona, 2 de juliol de 2014
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