NOTA DE PREMSA
JARC DENANA UN REPLANTEJAMENT AL CONSELLER SOBRE ELS OBJECTIUS PRINCIPALS DELS AJUTS A LA
MODERNITZACIÓ 2013
L’organització reclama aquest canvi davant la no inclusió en ajuts de modernització 2013
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha transmès al Conseller d’Agricultura Josep Maria Pelegrí
a través d’una carta, el seu desacord amb la decisió presa de excloure als ajuts de modernització de l’any
2013 les inversions vinculades a cultius llenyosos.
Arrel de que ahir el Govern va autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM) a convocar els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per un import de
5,5 milions d’euros corresponents al 2013, 12,5 per al 2014 i 7,5 per al 2015.
Aquests ajuts estan destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector,
així com els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient.
Als 25,5M€ aportats per la Generalitat, se n’hi ha d’afegir 43,4 M€ addicionals, atès que es tracta d’uns ajuts
cofinançats per la UE i per l’Estat. En total això representa una injecció de 69M€ de despesa pública dirigida
al sector.
Des de JARC

és demana al Conseller que prioritzi de forma correcta, no es pot prioritzar l'ajuda del

assessoament per sobre de les ajudes a inversions en conreus llenyosos (fruita dolça, seca i olivera). Cal tenir
en compte que les ajudes per assessorament en condicionalitat i riscos laborals ja fa més de sis anys que el
sector l’ha rebut, per tant entenem que ja és disposa de suficient assessorament en aquest àmbit.
En l’actual context de crisi econòmica considerem que cal prioritzar les ajudes a inversions productives com
són la de fruita dolça, fruita seca i olivera productes de gran valor exportador i per tant de riquesa per tot el
país i societat
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