
El conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Josep Maria Pelegrí,
ha posat de manifest la necessitat
que el sector agrari català «uneixi
esforços i avanci cap a una major
concentració de l’oferta» per tenir
una massa crítica a l’hora de ne-
gociar els preus. «Hem de con-
centrar l’oferta i agrupar-nos a
través de les OPFH per aconse-guir
uns preus per ser uns interlocutors
decisius aquí i a la Unió Europea
(UE)», va indicar Pelegrí.

El titular d’Agricultura de la Ge-
neralitat va fer aquestes manifes-
tacions dimecres d’aquesta set-
mana després de la reunió bilate-
ral mantinguda amb el sindicat
Unió de Pagesos (UP), com també
manté amb la resta d’organitza-
cions agràries, cooperatives i as-
sociacions del sector.

Pelegrí i el seu equip van tractar
amb UP  diversos temes, entre els
quals hi havia el de la reforma de
la Política Agrària Comuna (PAC),
la crisi que afecta la fruita de pinyol
i l’obstaculització a la frontera per
part de piquets francesos dels ca-
mions que transporten productes

cap a aquest país i l’adaptació de
les explotacions catalanes a la
normativa de benestar animal. El
departament d’Agricultura
(DAAM) va informar que també es

va parlar dels pagaments pen-
dents de l’etapa anterior, «així com
de les demandes del sector refe-
rents a les infraestructures de co-
municacions i les al·legacions a la

Llei de titularitat compartida de les
explotacions que promou l’Estat
espanyol».

Pel que fa al pressupost, el con-
seller va comentar que durant els
primers set mesos d’aquest any ja
s’han pagat 61,7 milions d’euros
d’ajuts cofinançats entre el de-
partament, el ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM) i la UE; 47,1 milions d’eu-
ros d’ajuts de fons de la UE i 2 mi-
lions d’euros d’ajuts cofinançats
entre el departament i el MARM. 

Unió de Pagesos va insistir al
conseller d’exigir «l’actuació ferma
de les administracions per tal que
s’actuï de manera decidida da-
vant la greu crisi de preus que hi ha
al sector de la fruita, sobretot del
préssec i la nectarina, a causa de la
caiguda del consum», una part
de la qual està provocada per les
conseqüències del brot d’E. coli a
Alemanya, inicialment atribuït als
cogombres de l’Estat espanyol. A
més, el sindicat va plantejar les di-
ficultats dels pagesos per poder cir-
cular per les carreteres catalanes,
«ja que les limitacions de les vies
per als tractors i vehicles lents són
cada vegada més nombroses».
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El conseller Pelegrí afirma que s’ha de
concentrar l’oferta per ser decisius a la UE

El titular d’Agricultura ha mantingut aquesta setmana una reunió bilateral amb Unió de Pagesos

Josep Maria Pelegrí i el seu equip en un moment de la trobada

DAAM

Mercabarna ja prepara la setena
edició del postgrau en Gestió
d’Empreses Majoristes d’Alimen-
tació, que començarà el proper 13
d’octubre. Joan Lloch, president de
l’Associació de Concessionaris de
Mercabarna (Assocome), entitat
impulsora del projecte, ha asse-
nyalat que «tenim un especial in-
terès per atreure al postgrau nois
i noies acabats de llicenciar i que
se sentin atrets per les possibilitats
de treball qualificat on desenvo-
lupar una trajectòria professional
brillant». Segons Assocome, aquest
curs ofereix com a gran atractiu
«les elevades garanties de col·lo-
cació en llocs de treball qualificats
a grans empreses de Mercabarna».
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Mercabarna vol atreure
els joves llicenciats

POSTGRAU EMPRESES MAJORISTES

JARC-COAG ha denunciat que
l’Ordre que reactiva el «període
transitori» de la lliure circulació de
treballadors romanesos «perjudi-
carà i molt els pagesos catalans».
Els productors més afectats se-
ran els que necessiten mà d’obra
per a la recol·lecció de la poma, la
pera, la verema i l’oliva, «ja que el
col·lectiu romanès era el més con-
tractat en aquestes campanyes».
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Denuncien la restricció 
de temporers romanesos

CAMPANYA DE RECOL·LECCIÓ
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