NOTA DE PREMSA
EL 20% DE LA PRODUCCIÓ DE VAQUÍ DE CARN DE GIRONA S'EXPORTA
JARC debat el futur de l'engreix de vedells a la XII Jornada de la Vedella de Girona

Prop d'un centenar de ramaders del sector vaquí de carn de Girona s'han donat cita a la Jornada de la
Vedella que Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-COAG) organitza des de fa dotze anys.
En aquesta ocasió el tema que està sobre la taula és el futur del sector, ja que tot sembla apuntar que la
proposta de reforma de la PAC que hi ha sobre la taula "deixa de banda" el sectors ramaders. des de
JARC-COAG s'està treballant intensament per mirar de reconduir aquesta situació en les negociacions
que es mantindran tot aquest any tant amb els representants del Parlament Europeu com amb la
Comissió Europea per tal que la reforma que en surti doni resposta a les necessitats del sector.
En el marc de la Jornada s'ha donat a coèixer que a data d'avui aproximadament un 20% de la
producció de vaquí de carn de Girona es comercialitza als mercats d'exportació, especialment a Líbia,
Marroc o Iran. Aquesta ha estat una de les dades que forma part de l'anàlisi que s'ha fet des
d'Asoprovac sobre els nous mercats emergents interessats en la compra de la nostra carn. Precisament
una de les darreres gestions que s'han protagonitzat des de la sectorial del vaquí de carn de JARC ha
estat la de facilitar que els enviaments de carn de vedella al mercat libi, es pugués fer des del Port de
Tarragona enlloc d'haver de recórrer al de Cartagena, des d'oon es feien la majoría d'enviaments. En
reunions mantingudes amb els responsables de la Subdelegació del Govern a Lleida i amb el Delegat
del Govern a Tarragona es va aconseguir que en aquest moment es pugui exportar provisionalment des
del Port de Tarragona a aquest mercat, mentre des de l'entitat portuària es fan les adaptacions
necessaries per a obtenir els permisos definitius. L'enviament de carn al mercat libi és molt important per
al sector perquè son consumidors d'animals més petits i alhora permeten alliberar la pressió al mercat
interior en un moment en el que el consum ha baixat lleugerament a causa de la crisi i alhora impulsar
certa alça de preus al productor.
Un altre dels temes que en aquests moments està sobre la taula del sector agrícola i ramader és la crisi
de preus permanent que es viu i que impedeix a moltes explotacions poder fer les inversions necessàries
per tirar endavant o disposar de la liquiditat per fer front als pagaments ordinaris. En aquest sentit, des de
JARC ja fa temps que es treballa per veure quines son les alternatives a la fèrria postura que es manté
des de la Comissió de Defensa de la Competència que impedeix als productors establir un preu mínim
que els garanteixi que cobriran els costos de producció. El principal repte del sector es tenir prou força
per negociar davant els seus clients –carnisseries, grans superfícies...- tenint en compte que parlem d'un
producte moridor i que per tant condiciona a qui ven més que a qui compra.
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Com a novetat s'ha presentat en aquesta jornada el nou sistema de gestió ramadera via telemàtica que
ha impulsat el DAAM i que evitarà desplaçaments als productors amb el consegüent estalvi de temps i
per tant impulsant l'eficiencia en les tramitacions que ara s'havien de fer a les oficines comarcals.

La jornada de la vedella va néixer arran de la crisi de consum provocada per l'EBB, o malaltia de les
vaques boges i l'interès de JARC-COAG des d'aleshores ha estat el de potenciar el consum d'aquesta
carn i mantenir al sector informat de les normatives i situació de mercat en el que han de desenvolupar
la seva activitat.

Girona, 18 de maig de 2012
Adjuntem fotografia de l'acte
Per més informació podeu contactar amb Pere Rubirola: 606 456 253
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