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El sector ramader reclama un
sistema informàtic àgil i bona
cobertura per poder fer gestions
telemàtiques
La posada en marxa d'una nova plataforma de gestió genera queixes entre els
usuaris, sobretot als d'edat més avançada

Joan Guitart, coordinador d'UP de les comarques de muntanya | ACN

La posada en funcionament al novembre de la plataforma de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR)
ha ocasionat algunes queixes entre el sector ramader. La primera petició que ha expressat el
col·lectiu és la necessitat d'un acompanyament intens a les persones grans que no estan
acostumades a les noves tecnologies. Per ells, no és una solució haver de pagar a una gestoria
per poder fer aquests tràmits. Així mateix, el president de la Federació d'Entitats Catalanes de
Ramaders d'Oví i Cabrum (FECOC), Xavier Rivera, demana també bones connexions d'internet
a tots els pobles i un sistema informàtic àgil, "fet que ara no és dona", ha remarcat.
Rivera ha explicat que en més d'una ocasió s'han trobat amb un camió carregat d'animals i el
sistema informàtic per gestionar els papers del trasllat col·lapsat. Per tot plegat, demana a
l'Administració un programari que no doni aquests errors. Aquest ramader ha detallat que de
moment disposen d'un llibre on en casos puntuals poden recórrer als tràmits manuals. Per Rivera
la realitat és que "el sistema cau massa sovint i això comporta dificultats a l'hora de
traslladar els animals".
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Per la seva banda, el coordinador territorial de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos
(UP), Joan Guitart, també ha lamentat els problemes que ha ocasionat la posada en marxa de
la plataforma de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR), ja que considera que el canvi es va fer
"molt ràpid" i és un sistema que no funciona en zones on no hi ha cobertura d'internet. "Si en
pobles de muntanya no tenim cobertures ni facilitem als ramaders l'adaptació als sistemes
informàtics, ho tenim molt complicat i ens trobem molt penjats", ha afirmat.
Guitart ha detallat que tot el sector ramader se'n veu afectat i que el nou sistema ha generat
"inquietud". Així, reconeix que en diversos casos han hagut d'optar per pagar els serveis d'una
gestoria o una entitat col·laboradora per poder fer aquest tràmit. "No hauria de fer falta haver de
contractar a algú ni gastar diners per fer una feina que hauríem de saber fer o que algú ens
ajudés a fer-la", ha assegurat el coordinador territorial d'UP, que afegeix que les noves
tecnologies comporten molts cops un tracte "més fred" als pagesos.
Per la seva banda, Rivera ha reconegut que tothom està "abocat a les gestions telemàtiques" però
creu que l'acompanyament hauria d'haver estat "més intens". Per aquest ramader, quan el
programa funcioni bé i no doni errors i a tot arreu es disposi d'una bona connexió d'internet a
casa, aquest acabarà sent un sistema àgil i fàcil i evitarà molts desplaçaments a les oficines comarcals.
Des del sindicat han demanat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que
posin eines a disposició dels ramaders per ajudar-los a fer els tràmits i tenen constància que en
algunes oficines comarcals ja s'han habilitat ordinadors, amb una persona que els assessora,
amb aquest objectiu. Guitart també ha dit que estan veient que els errors de la plataforma web
s'estan solucionant i que espera que els ramaders puguin anar aprenent el nou sistema, ja que
reconeix que és més àgil.
Altres notícies que et poden interessar
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