NOTA DE PREMSA

XIV Jornada de la Vedella JARC-COAG a Girona

JARC-COAG rebutja la proposta del Ministeri
en relació als ajuts acoblats per les explotacions de vaquí d'engreix
•

El que planteja ara el Ministeri penalitzarà amb una disminució del 20% de l'ajut acoblat les
explotacions de vaquí que no engreixen els seus propis vedells. Aquest sistema productiu és el
més habitual a les explotacions catalanes de vaquí d'engreix intensives (340.313 a Catalunya
el 2012, de les quals el 55,25 % s'ubiquen a Lleida, el 24,23 % a Barcelona, el 17,90 % a Girona i
la resta a Tarragona).

•

L'organització agrària destaca que els grans perjudicats del nou model de la PAC, establert per
a període 2014-2020, són precisament les explotacions de vaquí intensives, donat que el
sistema d'ajuts directes s'està lligant a superfícies, i per tant, els ajuts acoblats haurien de
compensar aquest fet.

El Cap sectorial del vaquí de carn de JARC-COAG i president de l'organització a Lleida, Joan Carles
Massot, ha destacat durant la XIV Jornada de la Vedella JARC-COAG celebrada avui a Girona, que la
proposta que actualment posa sobre la taula el Ministeri en relació als ajuts acoblats per al vaquí és
inadmissible. Aquesta penalitzarà amb una disminució del 20% de l'ajut acoblat les explotacions de
vaquí que no engreixen els seus propis vedells. Aquest sistema productiu és el més habitual a les
explotacions catalanes de vaquí d'engreix intensives (340.313 a Catalunya el 2012, de les quals el 55,25
% s'ubiquen a Lleida, el 24,23 % a Barcelona, el 17,90 % a Girona i la resta a Tarragona), per tant, és molt
lesiva per a casa nostra.

A més recorda que els grans perjudicats pel nou model de la PAC, establert per a període 2014-2020,
són les explotacions de vaquí intensives, donat que el sistema d'ajuts directes s'està lligant a superfícies,
i els ajuts acoblats han de compensar aquest fet.

Els representants de JARC-COAG també es mostren especialment preocupats pels ajuts que percebran
els ramaders ecològics, donat que el nou model establert per al primer pilar d'ajuts PAC pot acabar
provocant que no rebin les ajudes que fins ara se'ls atorgava al segon pilar, com son les
agroambientals.
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Malgrat el clima d'incertesa que envolta el tema dels ajuts, la XIV Jornada de la Vedella de Girona,
organitzada per JARC-COAG, ha estat un èxit, aplegant un centenar de productors del sector.

Durant la jornada el senyor Gregorio Lafuente, Responsable d'Euromarco, operador del Port de
Tarragona i President de l'Associació de Consignataris, ha tractat el tema de l'exportació, centrant-se
especialment amb l'activitat iniciada mitjans del 2012 des del Port de Tarragona principalment cap a
Líbia i Algèria. L'ha acompanyat el senyor Mahrus Almariami, exportadors libi, gerent de l'empresa
Miramar Import/Export, per exemplificar més clarament el tema.
S'ha esmentat que l'exportació d'animals vius a Catalunya ha augmentat un 30% tenint en compte les
dades del període comprès entre gener-març del 2014 respecte l'any anterior, i que des del Port de
Tarragona l'any passat es van exportar uns 30.000 vedells i 60.000 caps d'oví.

D'altra banda, Núria Llanes, veterinària de la Secció de Nutrició de la Cooperativa d'Ivars, ha exposat
el projecte que estan duent a terme per aconseguir adaptar al màxim l'alimentació a les necessitats
dels animals i a les condicions de producció de Catalunya, amb l'objectiu màxim d'assegurar
productes de qualitat amb una reducció important de costos. També ha indicat que a Catalunya
encara hi ha molta feina a fer en l'àmbit de la investigació d'alimentació animal.

Finalment, el senyor Vicenç Estanyol, director del SSTT del DAAM a Girona, ha realitzat la cloenda,
donant pas al tast de vedella de Girona,

JARC-COAG un any més ha volgut agrair especialment el recolzament de les empreses
col·laboradores i la bona resposta del sector.

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb:
•

Joan Carles Massot (President JARC a Lleida i Cap Sectorial del Vaquí de Carn de JARCCOAG):
Tel. 635.556.658
Girona, 6 de juny de 2014
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