NOTA DE PREMSA

JARC treballa per assegurar el relleu generacional al camp
•

L’organització agrària demana a la Generalitat, a l’Estat i a la Comissió Europea més
suport per promoure l’accés de joves al camp català i mesures per facilitar una bona
jubilació per a les persones que hi han treballat.

•

L’entitat, ha celebrat una jornada a la Selva del Camp per assessorar sobre jubilació,
incorporació de joves al sector agrari i informar sobre els bancs de terres.

La Selva del Camp, 13 de desembre de 2017. L’organització agrària JARC va celebrar ahir
una jornada d’assessorament a la Selva del Camp per facilitar el relleu generacional al sector
agrari.
Xavier Vela, president de l’entitat a Tarragona, va incidir en la importància de que les
Administracions destinin més recursos a promoure l’accés dels joves al camp català i a
estableixin mesures per facilitar la jubilació de les persones que hi ha treballat. “El camp que
ens proveeix d’aliments de qualitat i segurs està envellit, per tant, hauria de ser una prioritat de
govern revertir aquesta situació”, indicà Vela.
Durant la jornada, la ponència que generà més interès i participació fou la d’Enrique Novales,
director del Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social de Reus, que respongué a les
inquietuds en relació a com gestionar correctament els aspectes relacionats amb la cotització
a la Seguretat Social.
D’altra banda, Gessami Sardà, agent d’Ocupació i Desenvolupament Local del Consell
Comarcal del Baix Camp, i Jordi Vinyals, responsable del banc de terres de la Selva del
Camp, exposaren les iniciatives en aquest àmbit, plantejant-ho com una bona opció per
evitar l’abandonament de les terres i facilitar-ne l’accés als joves.
Finalment, es feu una pinzellada sobre els ajuts publicats anualment per facilitar la
incorporació de joves al sector agrari inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural
català.
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