NOTA DE PREMSA
JARC COAG PRESENTA UN PLA DE XOC I MESURES URGENTS DAVANT EL BLOQUEIG RUS A
IMPORTACIONS AGRÀRIES I CRITICA LES MESURES ADOPTADES FINS ARA

JARC-COAG reclama al Ministeri mesures de retirada urgents i
efectives i critica la poca implicació de la Comissió Europea
•

JARC-COAG considera que les decisions de la Comissió es prenen tard i
malament, i exigeix a les Autoritats europees que deixin d’especular i actuïn.

•

L’Organització agrària reclama al Ministeri d’Agricultura l’aplicació d’un pla de
xoc per a tots els productors afectats i finançat amb els fons de gestió de crisi.

•

A més, l’Organització agrària reclamarà al Departament d’Agricultura recursos i
mesures tangibles per als productors.

Després de la reunió mantinguda avui amb la Ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, i
a què ha assistit el representant del sector de la fruita dolça de JAR-COAG, l'Organització
torna a manifestar la seva decepció per l’escassa implicació de les autoritats catalanes,
espanyoles i europees. L’Organització ha multiplicat les darreres setmanes els seus esforços
per a fer arribar propostes realistes i efectives, i continua el seu treball malgrat les
Administracions són de vacances.
La reunió celebrada al Ministeri ha coincidit amb l’anunci d’avui de la Comissió Europea de
mesures excepcionals per a determinats productes: tomàquets, pastanagues, col, pebrots,
coliflors, cogombres i cogombrets, xampinyons, pomes, peres, fruits vermells, raïm de taula i
kiwis. Les mesures inclouen les retirades del mercat, especialment per a la seva distribució
gratuïta, i la indemnització per falta de collita i de collita en verd. L'ajuda financera cobrirà
tots els productors ja pertanyin a una organització de productors o no, i tindran un efecte
retroactiu a partir del 18 d'agost. Les mesures s'aplicarien fins al final de novembre amb un
pressupost previst de 125 milions d '€.
JARC-COAG ha criticat les mesures proposades per la Comissió pel fet que queda totalment
a l’aire com s’aplicarien i, en especial, si els productors no pertanyents a una OP
(Organització de Productors) rebran el 100% de l’import. Es desconeix, alhora, si les OP
també hauran de cofinançar les mesures, fet que faria molt difícil que s’apliquessin. També
denuncia el retard en prendre decisions, una retroactivitat que no es remunta a la data del
bloqueig i la manca de mesures compensatòries als afectats que es trobaven ja en trànsit.
Considera positiu que s’obri la porta a la collita en verd o a la no collita, però la inconcreció
fa difícil determinar quin en serà l’impacte.
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Aparentment, les mesures d’avui es sumarien a les que la Comissió va anunciar la setmana
passada en relació al préssec, nectarina i pruna, tot i que la incertesa sobre les particularitats
de les mesures i la seva aplicació és extrema, i la Comissió ha donat una nova mostra
d’improvisació.
El paquet de mesures, però, oblida els cítrics, un sector en què, a més de la situació dels
mercats i el bloqueig rus, l’actuació de la Comissió ha estat nefasta en relació a l’entrada de
fruita de tercers països amb la malaltia de la taca negra.
Per la seva part, JARC-COAG ja va remetre dijous passat a la Ministra d’Agricultura un
paquet de mesures per a pal·liar la situació, amb objectius a curt i mig termini. Entre d’altres
accions, l’Organització demana la retirada de fruita universal, digna i ràpida, a la qual han
de poder acollir tots els productors de fruita dolça, ja siguin socis de OP o no, i tenint en
compte que gairebé el 60% dels productors catalans de fruita no estan en OP. El preu de
retirada ha de ser el marcat actualment per la normativa vigent i 100% finançats pels fons de
gestió de crisi de la UE.
L’Organització vol recordar que la normativa reguladora possibilita la biodegradació en
finques agrícoles i el compostatge, així com la mesura de “no collita”, a què s’obre la porta.
Aquestes mesures són més econòmiques que la transformació i el lliurament a beneficència
tant per als productors, les OP i les arques públiques. JARC-COAG fa anys que reclama que
s’activin mesures d’aquests tipus i recorda que les darreres campanyes Catalunya ha
destinat a beneficència al voltant els 3 milions de quilos per any.
L’Organització, a més, reivindica la retroactivitat des del 7 d’agost, data d’inici del bloqueig
rus, i l'aplicació de mesures extraordinàries de gestió de crisi per als sectors que es vegin
afectats per l'embargament rus i ja contemplades a l'OCM única.
Les mesures anunciades són clarament insuficients, segons JARC-COAG, i es torna a posar
de manifest que es disposa d’un sistema inadequat de gestió de crisi, alhora que les
decisions no es prenen quan toca ni en resposta a les necessitats reals del sector productiu.
JARC-COAG ja va demanar al Conseller d’Agricultura una valoració oficial de l’impacte del
bloqueig i propostes per a Catalunya, una anàlisi de què no es disposa a data d’avui.
L’Organització, ha avançat que comunicarà als productors no pertanyents a cap OP i que
vulguin retirar que ho comuniquin oficialment al Departament d’Agricultura, a qui reclamarà
a més recursos i mesures tangibles per als productors, i no només el reconeixement que hi ha
un problema.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•

David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.38.16.63

Madrid, 18 d’agost de 2014
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