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Informació

Tot seguit us informen de les darreres actuacions dutes a terme per l'Institut Agrícola
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L’INSTITUT AGRÍCOLA demana informació al Departament d’Agricultura respecte de la infecció de porcs
senglars amb pesta porcina

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ens fa
arribar un nou informe de la Comissió Europea respecte
del canal Segarra-Garrigues

Recentment s’han detectat en alguns països comunitaris ‒Romania, Eslovàquia, França i Alemanya‒
casos de porcs senglars infectats de la pesta porcina
clàssica. Aquesta situació, d’acord amb el procediment establert a la Directiva del Consell 82/894/CEE,
relativa a la notificació de les malalties dels animals
en la Comunitat i per la que s’estableix la llista de
malalties d’animals de declaració obligatòria, ha
provocat ja que s’hagin dut a terme les pertinents
declaracions.

Des de fa uns anys l’Institut Agrícola tenim endegada
la Petició 195/2011 per la qual hem demanat una investigació respecte de l’execució de les obres del canal Segarra-Garrigues, així com aconseguir la compatibilitat del reg a les zones protegides per les aus
(ZEPA). Aquest repte es basa en els enormes perjudicis econòmics i socials que es provoquen, i seguiran
provocant-se, en aquelles finques i explotacions
agràries que es veuen privades del subministrament
d’aigua de reg.

Donats els perjudicis que per a les nostres explotacions porcines podria provocar la infecció, hem demanat al Departament d’Agricultura que ens informi
respecte de quina és la situació actual d’aquest assumpte i quines són les mesures que ha pres o es
prendran,
abans
que sigui massa
tard. Alhora, hem
demanat
formar
part de la comissió
o grup de treball
que ho vetlli.

En la pròpia Declaració d’Impacte Ambiental del projecte del canal es menciona que es duran a terme uns
estudis que han d’analitzar si és possible el reg a les
zones protegides, i quines són les mesures que s’han
de dur a terme per tal de fer-ho adient. Tot i que dita
Declaració data de l’octubre del 2010, fins avui no
s’han fet dits estudis.
Ara la Comissió de Peticions ens ha fet arribar l’informe, d’agost de 2016, de la Comissió Europea en el
que malauradament es confirma que el pla pilot per a
l’avaluació de la compatibilitat ambiental del reg dins
les zones ZEPA encara no s’han fet. Per tant, seguirem
insistint, en totes les instàncies on puguem, per a que
es compleixi la pròpia Declaració. Així mateix pressionarem per a que s’iniciïn els tràmits per a que els
afectats siguin compensats del perjudici causat.

La patronal FEPIME ha endegat un programa d’internacionalització de proximitat
El programa durà a terme l’organització i acompanyament en missions comercials a varis països comunitaris ―Alemanya, França, Itàlia, Portugal i Regne Unit―
de petites i mitjanes empreses catalanes que vulguin
exportar. Molts cops es destinen excessius recursos
humans i econòmics per fer recerques de mercats internacionals llunyans que sovint no fructifiquen. En
canvi, és possible que a països molt propers aquesta
tasca pugui ser més positiva i, segurament, molt més
barata.

Primer es farà una selecció de les empreses seleccionades, per tal d’estudiar els seus perfils i cercar els
seus equivalents al país que interessa. Un cop fet això
s’organitzarà el viatge comercial per tenir les reunions
amb les empreses i organitzacions empresarials del
sector. La durada de viatge serà normalment d’un sol
dia, per tal d’optimitzar el temps i els diners. Per part
de la patronal es farà un seguiment personalitzat, així
com una tutorització.

