NOTA DE PREMSA
JARC DEMANA UNA REUNIÓ URGENT AMB EL CONSELLER PER INFORMAR AL SECTOR SOBRE LES POSSIBLES
RETALLADES

En relació a les últimes notícies sobre que els ajuts al sector agrari i agroalimentari serien minorats en
funció del compliment de l’objectiu de dèficit per part de la Generalitat, JARC expressa el seu rebuig a
que es barregi mesures que sancionen els productors agraris o agroalimentaris amb aquelles que puguin
sorgir de les responsabilitats de cada Govern o dels enfrontaments polítics.
I per això JARC demana una reunió urgent amb el Conseller perquè ens expliqui aquestes mesures, ja
que JARC treballarà al costat dels productors per tal de defensar els seus legítims interessos enfront de
decisions que considerem, com a mínim, desencertades.
Tant si són fons nacionals com europeus, es tracta de mesures dissenyades amb l’objectiu de donar
suport i millorar els sectors agrari i agroalimentari, sense oblidar el desenvolupament rural, i encaminades
a un increment de la competitivitat, rendibilitat i generació de riquesa per part de les empreses,
persones i territoris que componen aquests sectors. Els potencials beneficiaris, els productors, han de
respectar els condicionants i requisits establerts en els marcs legislatius europeu, estatal o català, i és
totalment erroni penalitzar-los o excloure’ls per motius diferents als que s’hi ha establert. Especialment si
es fa com a penalització a un tercer que no és subjecte d’aqueixa normativa d’objectius concrets.
No es pot oblidar, a més, que el condicionament repercutirà precisament en la dinamització
econòmica dels territoris en un moment en què molts dels nostres aturats han mirat el món agrari com a
una oportunitat de futur. I no es tracta d’una mesura que pugui afectar només Catalunya, sinó d’altres
pobles de l’Estat espanyol que es trobin en una situació similar actualment o futura.
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