NOTA DE PREMSA

Després de l’atac a Perpinyà a tres camions amb fruita espanyola

JARC-COAG exigeix a la UE que garanteixi la lliure circulació de fruites i
hortalisses espanyoles en territori francès
-

El Ministeri d'Agricultura i el Departament d'Agricultura han de reclamar sancions al
govern francès per la seva desídia davant els recurrents atacs a les nostres
produccions agrícoles.

-

JARC-COAG recorda que França també exporta productes agraris al nostre país
afectant negativament la rendibilitat de les explotacions agrícoles espanyoles,
especialment les catalanes.

JARC-COAG condemna l’atac d’un grup d’agricultors francesos a tres camions que
transportaven fruita produïda a Catalunya. L’assalt va tenir lloc dissabte passat enfront d’un
supermercat situat en la sortida sud de l’autopista A9 en Perpinyà. Els productors gals van
abocar a terra milers de quilos de fruita dolça produïda a Lleida (préssecs, nectarines i
paraguaios) en protesta pels baixos preus de la fruita en el camp.
Davant aquests actes vandàlics, JARC-COAG exigeix a la UE que garanteixi la lliure
circulació de fruites i hortalisses espanyoles en territori francès i reclama al Ministeri i al
Departament d'Agricultura que demanin a les autoritats europees sancions exemplars al
govern francès per la seva desídia davant els recurrents atacs a les nostres produccions
agrícoles.
“Com ve succeint cada estiu, els agricultors francesos tornen a actuar injustament
boicotejant l’exportació espanyola cap a Europa. La crisi de preus que pateixen també
l’estem patint els agricultors espanyols. Es busca apartar als productors espanyols del mercat
comunitari quan les veritables responsables són les grans cadenes de distribució,
principalment franceses, que abusen de la seva posició de domini al mercat per imposar
preus ruïnosos al camp”, ha subratllat David Borda, Cap sectorials de la fruita dolça de JARC
i COAG, qui ha afegit que seria imprescindible que des de la UE s’engegués un nova llei que
sancionés les pràctiques comercials abusives de la gran distribució i acabés amb els
desequilibris de la cadena de valor agroalimentària. D’altra banda, s’han de reforçar els
mecanismes de gestió de crisi de la PAC (Política Agrària Comuna), perquè es puguin posar
en marxa amb eficàcia enfront de situacions d’enfonsament de preus.
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JARC-COAG recorda que França també exporta productes agraris al nostre país. D’especial
importància i de greus conseqüències per als productors espanyols són els seus enviaments
de patata, llet o poma. En aquest últim cas, cal assenyalar que les importacions franceses en
el primer trimestre de 2014 han augmentat un 60% fent caure bruscament les cotitzacions de
poma als nostres mercats en origen i afectant molt negativament la rendibilitat de les nostres
produccions.
Veure fotos atac publicades per Diari Segre: https://flic.kr/s/aHsjZsLszy

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


David Borda, cap de la fruita dolça de COAG i productor a Lleida: 607.38.16.63

Barcelona, 7 de juliol de 2014
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