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La consellera Teresa Jordà convoca
la Taula Agrària per estudiar
l'increment aranzelari dels EUA
?Cal una Unió Europea forta on tots els països membres actuïn en bloc?, ha reblat
la consellera | Els Estats Units és el tercer destí de productes agroalimentaris
catalans de fora de la Unió Europea

El Departament d'Agricultura està estudiant l'impacte de l'anunci del govern dels Estats Units
d'imposar aranzels als productes agroalimentaris provinents de la Unió Europea i ha convocat una
reunió urgent de la Taula Agrària. La consellera Teresa Jordà estudiarà la situació amb representants
del sector en una reunió que es farà la setmana vinent.
Els Estats Units és el tercer destí de productes agroalimentaris catalans de fora de la Unió
Europea, després de la Xina i el Japó. Representa el 3,3% de les exportacions mundials
d'aliments i begudes catalanes i és el 8è mercat mundial.
La consellera d'Agricultura ha afirmat que ?cal una Unió Europea forta on tots els països
membres actuïn en bloc? per evitar una batalla comercial amb els EUA, ?que perjudicaria el
nostre sector agroalimentari?. Així mateix, Jordà ha dit que ?necessitem tenir veu pròpia a
Europa per defensar els interessos del sector agroalimentari?.
Jordà s'ha posat en contacte telefònic amb representants del sector agrari català i analitzarà la qüestió
en la reunió de la setmana vinent de la Taula Agrària i també dins el marc del Consell Català de
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l'Alimentació, que avui mateix ha fet la seva primera reunió de treball.
L'increment aranzelari entre la UE i els Estats Units (primera economia mundial) entrarà en vigor
el 18 d'octubre i penalitzarà greument les exportacions agroalimentàries europees.
El sector més afectat seria el del vi i el cava (85 milions ? exportats el 2018). D'aquesta xifra
56,7 milions corresponen a escumosos i 27 milions els vins afectats per la mesura que
comprendria: vins tranquils, no carbonatats, amb una graduació menor a 14% d'alcohol, en
recipients no superiors als 2 litres. El cava, i la resta d'espumosos europeus, no quedarien
afectats per l'increment aranzelari. Els vins d'Itàlia, Grècia, Portugal, Polònia i altres zones
vitivinícoles no es veurien afectades per l'increment.
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