NOTA DE PREMSA

JARC-COAG demana als Mossos d’Esquadra de Girona que mantinguin
la vigilància a les zones rurals amb més densitat de robatoris

Joaquim Suñer, president de JARC-COAG Girona, a l’extrem dret i quatre posicions
a l’esquerra, Aleix Perarnau, tècnic de l’oficina de l’entitat a Girona

•

El president de JARC-COAG Girona, Joaquim Suñer, manté una trobada amb els
responsables policials de la demarcació i amb el director territorial d’Interior per fer un
seguiment de la gestió de la seguretat a les explotacions agrícoles i ramaderes

•

Tot i que l’índex de furts al camp s’ha mantingut en el darrer any, la policia catalana
insta els productors a denunciar les incidències perquè les assignacions d’efectius a les
zones rurals es realitzen en funció del volum de casos comptabilitzats

Girona, 14 de juliol de 2017. L’organització agrària JARC-COAG ha sol·licitat als representants
dels Mossos d’Esquadra de la demarcació de Girona que mantinguin els controls de seguretat
a les zones identificades com més conflictives en l’àmbit dels robatoris al camp. En el marc de
les reunions periòdiques de seguiment de la seguretat al camp entre el president de JARCCOAG Girona, Joaquim Suñer, els responsables policials i el director territorial d’Interior, Albert
Ballesta, l’entitat celebra que l’índex de robatoris no s’hagi incrementat respecte a l’any
passat i demana incrementar els esforços en un període en què acostuma a haver-hi més
afluència de gent.
Durant la trobada, Suñer va plantejar la necessitat que els pagesos i ramaders puguin seguir
comunicant les incidències d’una forma àgil per millorar la seguretat i reduir així el nombre de
robatoris que pateixen les explotacions agràries.
La importància de la denúncia
Els representants dels Mossos d’Esquadra van assenyalar la importància de què els pagesos i
ramaders efectuïn una denúncia en cas de constatar un robatori o un intent, ja que
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l’assignació o l’increment dels efectius policials en una zona determinada es realitza en funció
del volum d’incidències i notificacions rebudes.
La reunió també va servir per repassar les millores necessàries en la seguretat viària, la
circulació de vehicles agrícoles i la prevenció dels incendis forestals. JARC-COAG considera
que aquest tipus de trobades són molt positives per coordinar de forma més efectiva els
canals de comunicació entre els representants de l’Administració i els productors que
exerceixen la seva activitat al territori.

Per a més informació:
•

Joaquim Suñer i Tutau, president de JARC-COAG Girona (Tel: 636 620 434)
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