NOTA DE PREMSA
JARC DEMANA CONGELAR ELS SOUS DEL CONVENI DEL CAMP A CAUSA DE LA CRISI QUE VIU EL SECTOR
L'Organització agrària recalca que la pagesia ja ha de suportar l'augment de quotes a la Seguretat
Social com a conseqüència del canvi de règim

Els costos de producció i laborals pujen mentre els preus dels diferents productes pateixen fortes presions
a la baixa

JARC ha demanat la congelació dels sous dels treballadors amparats pel Conveni Agropequari de
Catalunya per al 2012 a causa de la crisi de preus que viu la pagesia catalana i que fa anys que
recauen sobre les esquenes de la producció. JARC doncs ha mostrat la seva rotunda disconformitat
amb la proposta de les organitzacions sindicals CCOO i UGT que han plantejat un increment de
l'IPC+0.5%, és a dir un alça del 2,9% en els sous dels treballadors agraris.
Des de JARC s'ha argumentat en el marc de la taula de negociació del conveni que enguany els
productors ja han d'absorbir l'increment de les quotes a la Seguretat Social que implica el canvi de
règim d'afiliació al que se'ls ha abocat, i alhora, s'ha fet especial èmfasi en que mentre els costos de
producció (adobs, carburant, llum, aplicació de noves normatives) i els laborals (salaris, assegurances
socials...) pujen cada dia que passa, el preu dels aliments pateix continuament pressions a la baixa que
els ofeguen cada dia més i aboquen a moltes explotacions al tancament. Si sumem l'increment de les
quotes de la Seguretat Social (aprox un 2%) a la proposta dels sindicats obrers, el resultant seria un
augment salarial que rondaría el 5%, totalment inasumible pel sector agrari català en aquests moments.
A estat aquesta situació i el fet que moltes explotacions tindran dificultats per a fer front als pagaments
de la mà d'obra que necessiten durant les campanyes de recollida de la fruita, la verema o l'oliva entre
d'altres, la que ha dut a JARC a demanar la congelació dels sous que es paguen en el marc del Conveni
Agropequari de Catalunya.
JARC té com a objectiu defensar els interessos dels pagesos i ramaders catalans que en aquests
moments suporten una gran pressió acusada per la manca de liquiditat de les explotacions i per això no
dubtarà en portar aquest conflicte laboral on calgui i fins a les últimes conseqüències si les organitzacions
sindicals CCOO i UGT no s'avenen a negociar una postura més coherent amb la realitat del sector i de
l'economia catalana.
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