NOTA DE PREMSA

Crisi mercat fruita dolça / atacs camions amb fruita catalana a França
S’ha demostrat la ineficàcia de les mesures actuals per afrontar les recurrents caigudes de
preus davant la pressió de les grans cadenes de distribució i les importacions low-cost

JARC-COAG reclama a la UE un
nou sistema de gestió de crisi greu de preus per al sector hortofructícola
-

Els representants de JARC-COAG van traslladar aquesta petició durant la reunió del
Comitè Mixt hispà-italo-francès de l'11 de juliol i aprofundiran en la mateixa durant la
nova trobada del proper divendres.

-

És imperiós establir un sistema de retirades àgil i accessible a tots els agricultors,
finançat al 100% amb fons públics i que actuï automàticament amb una
compensació digna quan els preus es situïn en nivells que comprometin seriosament
la rendibilitat de l’agricultor. És imprescindible per als fructicultors que es millori
l’accés a la collita en verd i la no collita, operacions permeses en l'actual legislació
però que amb prou feines són utilitzades.

-

D’altra banda, és "lamentable" que les autoritats franceses justifiquin els atacs a
camions amb fruita catalana emparant-se en el nerviosisme del sector davant els
baixos preus.

JARC-COAG ha tornat a reclamar al Ministeri d'Agricultura i a la Unió Europea una profunda
revisió del sistema de gestió de crisi greu per afrontar les brusques caigudes de preus de les
produccions hortofructícoles, com la que està patint el sector de la fruita d’os i la poma en
aquests moments. Durant la reunió del passat divendres del Comitè Mixt hispà-italo-francès
es va constatar el greu deteriorament dels mercats europeus. Les dades oficials xifren en un
25-30% la caiguda de les cotitzacions respecte a la mitjana de les últimes campanyes. Tant
és així, que els préssecs cotitzen a 0,20- 0,25€/kg, molt per sota dels costos de producció (de
mitjana per sobre de 0,45€/kg).
“Després de la reforma de l'Organització Comuna de Mercat (OCM) del 2007, el sector
hortofructícola ha perdut capacitat per fer front a les crisis conjunturals. Els productors ens
trobem completament exposats al mercat, patint les pressions de la gran distribució i de les
importacions a baix preu i hem d'afrontar crisis de preus més freqüents, menys predictibles i
més virulentes", ha afirmat David Borda, responsable de fruita dolça de JARC-COAG.
JARC-COAG ve reclamant històricament la reforma del sistema de gestió de crisi, que des
de la seva modificació el 2007, no ha servit per a la finalitat per la qual fou creat. A la
ineficàcia de les mesures actuals es suma la infrautilització de les mateixes per part de les
Organitzacions de Productors (OPs). En aquest sentit, el responsable del sector de fruita
dolça de JARC-COAG, ha destacat la necessitat d'establir un nou “sistema de gestió de crisi
greu” que permeti afrontar les crisis generalitzades en moments clau de la campanya i que
no poden atacar-se des de les organitzacions de productors (OP), a causa del baix nivell de
concentració d'oferta que posseeixen en l'actualitat i a les limitacions financeres que tenen
per a això. Borda ha explicat que “és imperiós establir un sistema de retirades àgil i
accessible a tots els agricultors, finançat al 100% amb fons públics i que actuï
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automàticament amb una compensació digna quan els preus es situin en nivells que
comprometin seriosament la rendibilitat de l'agricultor”.
Així mateix, és imprescindible per als fructicultors que es millori l'accés a la collita en verd i la
no collita, operacions permeses en l'actual legislació però que amb prou feines són
utilitzades. “La utilització d'aquestes mesures permetria gestionar les crisis de millor forma, ja
que el producte no arribaria a les centrals de compra i no pressionaria l'oferta a l'alça,
reduint a més els costos que assumeix l'agricultor i la central en el procés. Per això, entenem
que ha d'afavorir-se i millorar-se el finançament d'aquestes mesures”, ha assenyalat el
responsable de JARC-COAG.
Agricultors francesos; els nous gendarmes
D'altra banda, resulta lamentable que les autoritats franceses i alguns representants dels
agricultors no hagin condemnat els atacs a camions carregats amb fruita produïda a
Catalunya, sinó més aviat, els han justificat argumentant que els enviaments no complien la
legislació francesa. Al·leguen que algun dels camions que es van veure implicats en
l'incident no disposaven de la documentació necessària en relació a la venda de la
mercaderia, cosa que encara està per verificar, i consideren que l'actuació va ser
adequada, atenent al nerviosisme en què es troba el sector. En aquest sentit, Borda ha
declarat “si els agricultors francesos són els encarregats de vetllar pel compliment de les lleis
d'aquest país, esperem que la gendarmeria tingui bones arts en l'agricultura, o lamentarem
el deteriorament de la seva capacitat productiva”.

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


David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: 607.38.16.63

Lleida, 15 de juliol de 2014
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