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Informació

Tot seguit us informen de les darreres actuacins dutes a terme per l'Institut Agrícola
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El Parlament Europeu admet a tràmit la nostra petició respecte del Pla Hidrològic de l'Ebre
L’INSTITUT AGRÍCOLA, el març passat va presentar una Petició davant el Parlament Europeu
en virtut de l’aprovació, el gener, del Pla Hidrològic
de l’Ebre pel període 2015-2021. La nostra Petició
es basa principalment en el següents aspectes:
• La fórmula de reducció dels cabals circulants
pels rius en virtut dels anomenats cabals
ecològics, no és una mesura inclosa dins la
Directiva Marc de l’Aigua. Per tant, no tenen
cobertura jurídica comunitària.
• La justificació que cal reduir el cabal circulant
del riu Ebre per tal d’evitar la salinització i la
regressió del seu delta no està contrastada ni
disposa d’estudis adients.
• No podem acceptar que en temps de sequera
altres usos de l’aigua siguin preferents a
l’agrari. Tant pels perjudicis econòmics que
això pot comportar, com per la reducció
d’abastament d’aliments que això pot representar.
• Més que restringir els cabals circulants, el que
s’ha de fer és incentivar la modernització dels
regadius i els sistemes de reg. Aconseguir
una alta eficiència hídrica és molt més productiva que la simple prohibició d’ús de l’aigua o
reduccions dels cabals concedits a les explotacions.
• El clima mediterrani comporta períodes d’estiatge, durant el qual la baixada de cabals és
notable, però no per això la fauna i flora fluvial
desapareix. Per tant, no és necessari ni justificable voler fer passar un cabal d’aigua constant durant tot l’any.

Recentment s’ha rebut de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu la confirmació de
que dita Petició ha estat admesa a tràmit. Una de
les primeres actuacions que ha dut a terme dita
Comissió de Peticions és demanar informació a la
Comissió Europea respecte de les comunicacions
o informes que hagi fet per a altres Peticions que
ja hi ha endegades, referides també al Pla Hidrològic de l’Ebre citat.
Entre aquesta documentació, que se’ns ha enviat
ara, hi ha l’Informe fet per una comissió del Parlament Europeu que va visitar la zona del delta de
l’Ebre el passat mes de febrer. Les recomanacions que donen és que cal estudiar més a fons,
amb la participació activa de totes les parts, l’establiment dels cabals ecològics. Alhora s’adreça a
la Comissió Europea per a que estudiï en detall el
nou Pla Hidrològic de l’Ebre presentat enguany.
L’INSTITUT AGRÍCOLA no pretén la derogació o
anul·lació del Pla Hidrològic de l’Ebre en la seva
totalitat. El que demanem és que es faci un replantejament seriós, pausat i acurat del mode
amb que es defineixen i estableixen els cabals
ecològics. Aquests, molts d’ells, s’han fet sense
cap criteri biològic o agronòmic, i comporten, i
comportaran, greus perjudicis a les activitats
agràries que tenen a l’aigua com a un element important o bàsic per a la seva productivitat. I, evidentment, no podem fer més que valdre els nostres drets. Fins i tot, davant les instàncies europees.

Presentació d’observacions al projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2015
de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries

L’actual mercat globalitzat no veu amb bons ulls
establir normatives circumscrites en un territori
específic, les quals poden entrar en conflicte amb
d’altres més generals. Per tant, no deixa de ser un
sense sentit aquest projecte normatiu i queda
mancat de qualsevol motivació realista o econòmica. Això pot ser més greu en el cas de les extensions de norma catalanes i estatals, on poden

presentar-se punts de fricció o contradicció. I la
prevalença és clara: la Llei estatal 38/1994
només accepta una interprofessional estatal per
producte. Amb excepció de les Denominacions
d’Origen.
Un altre punt important és el sistema d’acreditació del grau d’implantació de les activitats
econòmiques del producte o sector. No existeix
un cens de les empreses de cada activitat
econòmica, i menys de quin és el seu volum de
producció, transformació i distribució. Per tant,
no es disposa de cap referència. Igual passa
quan, per a l’extensió de normes, es demana un
suport del 50% dels integrants de cada una de
les diferents branques professionals implicades,
que, demés, representin les 2/3 parts de la producció. Ens trobem davant d’una inseguretat
jurídica majúscula, que no pot prosperar.

Participació al Pla de Lluita contra el Cargol Poma al
Delta de l’Ebre
Dos socis de l’INSTITUT AGRÍCOLA, en representació de
la nostra organització empresarial, varen participar a la
Comissió Tècnica de Seguiment de la lluita contra el cargol poma al delta de l’Ebre. La reunió tenia com a objectiu
bàsic marcar el programa d’actuacions per a la present
campanya de l’arròs, que s’inicia el mes de novembre i
finalitza l’octubre del 2017.
Les mesures previstes tenen, com a finalitat, el següent:
• Mantenir el cargol poma confinat en el marge esquerra del riu.
• Disminuir la seva presència en l’hemidelta esquerra
per minimitzar els danys.
• Eradicar el focus de l’hemidelta dret.
• Mantenir i millorar la biodiversitat.
• Potenciar la recerca aplicada.
Com així ens pertoca, i portem fent, defensarem que els
mètodes de lluita no interfereixin ni perjudiquin els cultius,
ni comportin afectacions als terrenys o a les infraestructures de reg.
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Al fons a ma dreta, els germans Roselló
Figueras. Foto DARP

Informació

L’INSTITUT AGRÍCOLA hem manifestat que no
entenem la necessitat d’acotar l’àmbit d’actuació
de les organitzacions interprofessionals tant sols
a nivell autonòmic. I més quan ja existeix una recent Llei estatal 20/2013 de garantia de la unitat
de mercat. Com a patronal agrària creiem en la
liberalització i en la unitat del mercat, sense establir límits o restriccions en una activitat econòmica. Així, la creació d’unes interprofessionals catalanes redueix molt l’àmbit d’actuació pels
operadors agraris.
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