NOTA DE PREMSA
JAUME BERNIS, RESPONSABLE DEL PORCÍ DE JARC, NOU COORDINADOR SECTORIAL A NIVELL ESTATAL

El responsable de la sectorial el porcí de JARC, Jaume Bernis, ha estat escollit formalment com a nou
coordinador sectorial del porcí de COAG per als propers quatre anys. Bernis ja va ser nomenat fa uns
mesos com el representant nacional de COAG al COPA-Cogeca a Brussel·les, responsabilitat que
continuarà exercint. Per la seva banda, Enrique Acción de Huelva assumeix aquesta responsabilitat en el
subsector del porcí ibèric. Així s'ha acordat a la primera reunió sectorial després de la XIII Assemblea
General de l'organització en el marc de la qual s'han analitzat els principals reptes dels productors de
porcí en el futur més immediat.
"En el que resta d'any tenim un objectiu prioritari; treballar perquè aquelles explotacions que han iniciat
els tràmits per a fer les inversions per complir amb la nova normativa comunitària de benestar animal, i
estan a l'espera de rebre el crèdit per començar les obres , puguin continuar amb la seva activitat més
enllà l'1 de gener del 2013 i no siguin sancionades ", ha apuntat Bernis en les seves primeres
declaracions com a responsable de COAG.
Durant la reunió bilateral de la setmana passada amb el ministre d'Agricultura, els membres de la
Comissió Executiva de COAG van traslladar aquesta petició a Arias Cañete perquè reclami a la UE certa
flexibilitat per a les explotacions que hagin iniciat les obres d'adaptació però no arribin al termini
establert amb el 100% de les modificacions realitzades. A més, es va demanar al titular d'Agricultura que
es prioritzin les explotacions de porcí en els plans de modernització d'explotacions dels Plans de
Desenvolupament Rural (PDR), així com una pròrroga de les bonificacions dels interessos dels préstecs
concedits als sectors ramaders el 2008 per l'espectacular pujada de les matèries primeres bàsiques per a
pinsos.
I és que el cost de l'adaptació és brutal: 250-300 € / truja, per la qual cosa, en una explotació mitjana de
500 truges, la inversió total necessària es situaria entre els 135.000 € i els 175.000 €. A Espanya hi ha unes
75.000 explotacions de truges, el que es tradueix en un cost global per al sector per sobre dels 1.000
milions d'euros. El responsable de COAG ha recordat que en la situació econòmica actual és molt difícil
escometre les inversions necessàries per la falta de liquiditat i les traves per accedir a crèdits bancaris.
"Els marges de rendibilitat dels últims cinc anys han estat en molts casos negatius i no es concedeixen
crèdits en declarar pèrdues en l'explotació" ha subratllat el ramader lleidatà.
A la reunió d'abril del Grup Consultiu de la UE sobre porcí, el representant de COAG, Jaume Bernis, va
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recordar a la Comissió Europea que el 2001, moment en què es va acordar la data d'entrada en vigor
de la normativa de benestar en porcí per al 2013, es partia d'una situació d'elevats preus de la carn, i
que ara la situació és molt diferent, amb preus molt per sota d'aquest llindar i amb els costos de
producció en nivells rècord, acumulant 5 anys consecutius de balanç negatiu en el compte de resultat
de les explotacions.
El sector porcí representa un dels sectors de major importància estratègica en el sector agrari. La
producció final del sector porcí representa el 35,2% de la producció final ramadera espanyola i el 11,4%
de la producció final agrària estatal.

Perfils
JAUME BERNIS CASTELLS
Va néixer i resideix a Alcarràs (Segrià). Té 48 anys. La seva activitat se centra en el sector porcí. Té una
explotació de cicle tancat de 1.100 mares i 8.000 places d'engreix. Ha estat president de l'ADS de Porcí
d'Alcarràs-Torres de Segre i del Centre d'Estudis Agropecuaris d'Alcarràs. Actualment és regidor
d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcarràs i 1r teniende d'alcalde.
Soci de JARC des de 1999, és el responsable del porcí des de 2009 tot i que sempre ha format part de la
sectorial del porcí. Membre de la Junta Territorial de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) a
Lleida des de 2009. Membre del Consell Nacional de JARC des de 2009. És membre de la sectorial del
porcí de COAG des que JARC es va integrar en aquesta organització i representant del sector en el
COPA-COGECA.

ENRIQUE ACCIÓ
Natural de la localitat de Huelva de Cortegana. Té 31 anys. Gestiona una explotació de porcí ibèric en
pastura de glans i boví de carn a la Serra d'Aracena (Huelva). Des l'any passat és secretari provincial de
COAG Huelva.
Lleida, 23 de maig de 2012

Podeu obtenir fotos a: http://www.flickr.com/photos/61642510@N06/sets/72157629858961286/
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