Divendres, 1 d’abril de 2016

BUTLLETÍ SETMANAL

Asoprovac Catalunya
transmet a la consellera
les preocupacions del
vaquí de carn català

Assignats
els drets de
pagament
bàsic 2015

El Departament d’Agricultura
(DARP) ha dictat una resolució
sobre l’assignació definitiva del
valor i nombre definitiu de drets
de pagament bàsic de la Política
Agrària Comuna (PAC), que
seran vigents per al 2015-2020.
Així, ara el DARP ha assignat
833.740,02 drets de pagament
bàsic a 48.985 agricultors.
Aquesta assignació s’ha fet a les
persones que van sol· licitar
l’admissió al règim de pagament
bàsic mitjançant la DUN 2015.
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Una representació de la Junta
Directiva d’Asoprovac Catalunya
(Associació Catalana de Criadors de
Boví de Carn), encapçalada pel seu
president, Ricard Gòdia, s’ha reunit
amb la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Meritxell Serret, i la directora general d’Agricultura i Ramaderia,
Teresa Masjuan, per fer-les arribar
les preocupacions del vaquí de carn
català davant la complexa situació
per la qual passa el sector.
El que s’ha posat de manifest en la
primera trobada entre la nova titular
d’Agricultura de la Generalitat i l’associació empresarial més representativa del sector productor de carn de
boví, ja que abasta un 90% de la producció de Catalunya, és la voluntat
de treballar conjuntament en els

temes que els afectin i que des de la
conselleria s’informi a l’associació
de les demandes que s’han plantejat
el més aviat possible.
Entre els temes tractats en la primera
trobada amb la consellera Serret hi
ha l’actualització de les estadístiques
ramaderes, la reforma de la Política
Agrària Comuna (PAC) i la seva
situació a Catalunya, la solució als
expedients dels recursos dels drets
de la PAC, la vacunació per la llengua blava i les exportacions.
A més del president de l’entitat,
Ricard Gòdia, han assistit a la reunió
el vicepresident, Josep Bargalló; el
director gerent, Josep Ramon
Argilés, i altres membres que integren la Junta Directiva.

Acaba de ser publicat l’acord bilateral que regula els moviments d’animals entre França i Espanya en
relació a la llengua blava, i que està
en vigor des del divendres 1 d’abril.
Animals menors de 70 dies des de
zona 8 francesa estaran autoritzats a moure’s si:

a) Els animals procedeixen d’una
mare vacunada i procedeixen d’un
ramat vacunat o
b) Animals protegits dels vectors al
menys els 14 dies previs a l’enviament i amb resultat PCR negatiu.
Animals majors de 70 dies:
a) Animals provinents de ramats
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Estabilitat
en els preus
del blat i del
blat de moro

Els preus dels cereals, en concret
del blat i del blat de moro, han
trobat una certa estabilitat en els
mercats majoristes. En la setmana del 21 al 27 de març, el preu
del blat tou ha repetit cotització
a 169 euros per tona i el del blat
de moro a 167,47 euros per tona,
segons dades de l’Associació de
Comerç de Cereals i Oleaginoses d’Espanya (ACCOE).
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Publicat l’acord que regula moviments de bestiar
entre França i Espanya per la llengua blava

vacunats enfront al serotipus 8 + 10
dies (després de que hagin rebut la
segona dosi vacunal).
b) Animals protegits dels vectors al
menys els 14 dies previs a l’enviament i amb resultat PCR negatiu.
Font: Pròpia (1/3/2016)

