NOTA DE PREMSA

JARC-COAG demana una rebaixa en el cost de les assegurances
perquè es puguin cobrir els riscos a les explotacions

Imatges d’Isona i la Conca de Dellà

•

Les nevades del cap de setmana han afectat molt la zona de Lleida. A la Conca de
Tremp i a la zona alta de les Garrigues, han trencat les branques dels ametllers,
provocant danys que també es notaran en les properes collites

•

L’organització agrària adverteix que l’augment de l’import de l’assegurança i una
franquícia del 20% han desincentivat la contractació enguany per part dels productors

•

Reclama que el sistema garanteixi el suport als agricultors i ramaders professionals, ja
que qualsevol retallada en la línia de subvencions perjudica la seva renda i posa en
perill la continuïtat de l’activitat

Lleida, 27 de març. L’organització agrària JARC-COAG reclamarà al DARP i al Ministeri
d’Agricultura una reducció del cost les assegurances perquè aquesta pugui cobrir els danys
derivats dels riscos climàtics que pateixen les explotacions. L’increment del preu de la pòlissa
ha provocat que episodis com les nevades d’aquest cap de setmana als ametllers de la
Conca de Tremp i les Garrigues quedin sense cobrir malgrat els danys a les plantacions.
Les nevades registrades el divendres a la nit i el dissabte al matí han esquinçat les branques
dels arbres, una afectació que persistirà durant les properes collites, segons explica el Cap
Sectorial de la Fruita Seca de JARC-COAG, Sisco Esquerda. “La neu està coberta per
l’assegurança, però en tenir una franquícia del 20% i un preu massa elevat per les cobertures
que ofereix ha desincentivat la contractació”. Encara que s’hagi contractat, les franquícies
dificulten poder cobrar indemnitzacions que realment compensin els danys soferts.
Un cost inassumible de l’assegurança
Un dels pagesos de la Conca de Tremp afectats per les nevades en els seus ametllers, Mingo
Cascon, comenta que, malgrat que encara no s’ha pogut comprovar l’afectació definitiva
als arbres, “el pes de la neu ha trencat moltes branques i els danys en general han sigut molt
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importants”. Cascon, que té una explotació a Isona i la Conca de Dellà, admet que molts
pagesos no han contractat enguany aquesta modalitat de l’assegurança “perquè el cost
resultava inassumible”.
Garantir el suport als productors professionals
Davant d’aquestes retallades en les subvencions de les línies d’assegurances, JARC-COAG
demana que el sistema garanteixi el suport econòmic als productors professionals. L’entitat
recorda que l’increment dels imports redueix les possibilitats de contractació i afecta de forma
negativa la renda dels agricultors i ramaders, posant en perill la continuïtat de l’activitat
agrària. Per aquest motiu, considera imprescindible un sistema de gestió dels riscos adient a les
seves necessitats.

Per a més informació:
•

Sisco Esquerda i Tamarit, Cap Sectorial de la fruita seca de JARC-COAG,
Tel: 609.859.575

•

Lluís Gaya i Ribes, Cap Sectorial de l’olivera de JARC-COAG, Tel. 674.070.881

•

Mingo Cascon, productor d’Isona i la Conca de Dellà amb una explotació d’ametllers
afectada per la nevada, Tel: 686.815.052
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