NOTA DE PREMSA

JARC-COAG recorda que el focus de grip aviària detectat a Catalunya no
comporta cap risc per als consumidors
•

La detecció d’un nou cas a una granja de Sant Gregori (Girona), que obliga a
sacrificar més de 17.000 ànecs, constata el bon funcionament dels protocols de
bioseguretat i les mesures de control

•

Cal anar concretant les actuacions posteriors a la immobilització dels animals i les
indemnitzacions pels greuges ocasionats a les explotacions avícoles afectades

Barcelona, 23 de febrer de 2017. L’organització agrària JARC-COAG recorda que el focus de
grip aviària detectat a Catalunya no comporta cap risc per a la salut pública. En aquest
sentit, l’entitat vol insistir en què el subtipus H5N8 de la malaltia afecta només a les aus.
Malauradament, el Departament d’Agricultura ha confirmat avui un nou focus del virus en
una granja de Sant Gregori (Girona), el que ha obligat a sacrificar més de 17.000 ànecs.
Malgrat ser una mala notícia, l’organització agrària considera que “aquest fet constata que
s’estan aplicant les mesures adequades i els protocols de bioseguretat en l’àmbit del control i
la precaució”.
JARC-COAG vol destacar que l’Administració ja ha posat en marxa les primeres mesures
preventives, com el sacrifici dels animals, la immobilització del bestiar de les granges d’aviram
en tres quilòmetres a la rodona i la prohibició de caçar aus silvestres en 10 quilòmetres.
Informació i solucions pels ramaders
Davant d’aquesta situació, l’entitat demana al Departament d’Agricultura que concreti al
més aviat possible les alternatives pels ramaders que patiran algunes de les mesures de
seguretat establert per la Conselleria, com la immobilització o el sacrifici dels animals i la
pèrdua de l’activitat per la prohibició d’enviar-los als escorxadors o de treure els ous de la
granja. En aquest sentit, JARC-COAG sol·licita al DARP que defineixi les indemnitzacions que
rebran els productors com a conseqüència dels perjudicis econòmics que els suposa la
posada en marxa de les mesures preventives.

Per a més informació:
•

Josep Escoda i Piñol, Responsable del sector avícola de JARC-COAG : Tel. 609.821.960
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