NOTA DE PREMSA

ROBATORI EXPLOTACIÓ RAMADERA AMB MALTRACTAMENT D’ANIMALS

JARC reclama al Departament d’Interior més vigilància a les zones rurals per
evitar els robatoris


L’organització agrària iniciarà una campanya per promoure la implantació de sistemes
de video-vigilància a les explotacions, demanat al Departament d'Agricultura que
aquestes inversions siguin auxiliables dins el proper PDR (2014-2020).

La matinada del 17 de juliol s’ha tornat a produir robatoris en explotacions ramaderes, això
malauradament no seria notícia si no tenim en compte que en aquest cas s’hi ha sumat un
evident maltractament dels animals. En una explotació ramadera de boví d’engreix del terme
municipal d’Alcarràs, han estat sostrets 2 animals d’uns 320 kg de pes viu i han estat sacrificats
per extreure’n la carn sense, evidentment, seguir cap protocol d’atordiment.
Des de JARC es reclama major vigilància en les zones rurals, i també manifesta que iniciaran
una campanya per promoure la implantació de sistemes de video-vigilància a les
explotacions, demanat al Departament d'Agricultura que aquestes inversions siguin auxiliables
dins el proper PDR (2014-2020). La inseguretat al camp és un greu problema i cal trobar-hi
solucions.
Els representants de JARC consideren que cal lluitar contra aquest greu problema amb un
coneixement local, integrant els diversos instruments, legals i tècnics, i els diferents actors del
territori.
No obstant, JARC també ha posat de manifest que les mesures de vigilància policial o
autoprotecció no són les úniques en què es pot i s’ha de treballar, sinó que cal considerar tots
els aspectes que intervenen en el transport, transformació o distribució dels béns robats,
promovent, si s’escau, canvis normatius en aquesta matèria. Cal adoptar mesures concretes,
adaptades a la realitat de cada territori i tenint en compte les possibilitats i necessitats dels
productors i de l’Administració.
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Per a més informació us podeu posar en contacte amb:


Robert Jaimejuan (membre de JARC i ramader afectat): Tel. 609320906

Lleida, 17 de juliol de 2014
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