NOTA DE PREMSA

Destacada novetat reforma PAC 2015-2020: Greening o Pagament Verd

JARC-COAG intensifica l’assessorament per evitar que els productors puguin
perdre fins un 30% de les ajudes directes degut al canvi normatiu


L’organització agrària està realitzant xerrades informatives arreu de Lleida,
per explicar els requisits que cal complir per rebre el Pagament Verd a partir
de 2015, una de les principals novetats de la reforma de la PAC que pot
condicionar molt la planificació de les collites d'enguany.



Econòmicament, el Greening suposarà el 30% dels ajuts directes de la nova
PAC a l'Estat espanyol, 1.400 M€ dels 4.800 M€ adreçats a ajuts directes.



Lluís Viladrich, Cap sectorial d'Herbacis de JARC-COAG, destaca que cal
evitar que els agricultors puguin arribar a perdre fins un 30% dels ajuts
directes, per no haver pogut planificar correctament la seva producció.

JARC-COAG ha intensificat l’assessorament, a través de xerrades informatives programades
arreu del territori lleidatà, amb l’objectiu d’evitar que els productors pugui perdre fins un 30%
dels ajuts directes dels propers anys, per no haver planificat les seves collites d'enguany
d’acord amb la modificació normativa que es posa en marxa el 2015.
Cal destacar que econòmicament, el Greening suposarà el 30% dels ajuts directes de la
nova PAC a l'Estat espanyol, 1.400 M€ dels 4.800 M€ adreçats a aquests tipus d’ajuts. Per tant,
donada la importància d'aquest tema, les xerrades estan tenint molt bona acollida a totes
les poblacions on s’han realitzat (Isona, Castelló de Farfanya, Sarroca, La Sentiu de Sió, Pont
de Suert, Agramunt, la Pobla de Bellvei, Ivars d’Urgell, Almacelles, Camarasa, Gimenells i
Mollerussa). Els representants de JARC-COAG a Lleida preveuen continuar-les fent a Tàrrega,
Lleida, Cervera1 o allà on sigui necessari.
Des de JARC-COAG sempre han manifestat que calia evitar disminuir encara més el
recolzament econòmic al sector agrícola i ramader amb una mala adaptació a la reforma
de la PAC, que d’entrada ja suposarà en molts casos una reducció del 15% dels ajuts. Per
tant, l’organització agrària no escatima esforços per aclarir quins son els condicionants o
requisits definits a hores d’ara en el marc general dels ajuts europeus.
El màxim responsable dels conreus herbacis de JARC-COAG, Lluís Viladrich, aclareix també
que el Greening serà un pagament anual per cada hectàrea admissible vinculada a un dret
de Pagament Base, que es percebrà sempre que es respectin les pràctiques beneficioses
per al clima i el medi ambient definides per Brussel·les (diversificació de conreus,
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manteniment de pastures existents o disposar de superfícies d’interès ecològic). Aquesta
teoria però, cal que cada productor l’adapti a la seva realitat, cosa que no sempre serà
senzill si no està ben assessorat.
Finalment, els representants de JARC-COAG manifesten que seguiran treballant per evitar
que el sector hagi de dependre d’ajuts per subsistir, lluitant perquè els productors puguin
rebre un preu just pel seu producte, enfortint el seu pes dins la cadena alimentària i
denunciant conductes abusives per part de la resta d’agents implicats en la elaboració i
comercialització d’aliments. Paral·lelament, continuaran reivindicant que si a Catalunya
volem una agricultura competitiva, cal acabar amb la hipocresia dels polítics, que d’una
banda demanen que produïm aliments de qualitat i amb seguretat alimentària, però d’altra
permeten l’accés al nostre mercat de productes que no compleixen, ni de bon tros,
aquestes exigències.

Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb:



Lluís Viladrich, Cap sectorial conreus Herbacis JARC-COAG: Tel. 629 750 091

_______________________________________________________________________________

1.

Dades de sobre les properes xerrades informatives de JARC-COAG a Lleida:

MUNICIPI

LLOC

DIA

HORA

TÀRREGA

CENTRE D’ENTITATS

21/10/2014

19:30h

LLEIDA

CAMBRA AGRÀRIA

23/10/2014

19:30h

CERVERA

SALA FRANCESC BUIREU

27/10/2014

18:00h

Lleida, 21 d'octubre de 2014
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