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Més d’un centenar de pagesos, convocats pel Grup de Pagesos Manifestants i amb el suport de JARC i Asaja,
van col·lapsar ahir al matí el centre de Lleida amb 50 tractors per denunciar la política de baixos preus de la
gran distribució en el sector de la fruita i exigir mesures més eficaces per evitar la ruïna de tot un sector.
AGRICULTURA PROTESTA

Una gran tractorada col·lapsa Lleida
per exigir preus justos per a la fruita

Els pagesos carreguen contra la gran distribució i reclamen més ajuts per al sector
LLEONARD DELSHAMS

MARIA MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ Mig centenar de tractors
i uns 150 agricultors lleidatans
van col·lapsar ahir al matí els
carrers de Lleida per exigir uns
preus justos per a la fruita dolça, en una protesta convocada
pel Grup de Pagesos Manifestants recolzats per JARC-COAG
i Asaja. La tractorada, la més
multitudinària en anys, es va
iniciar a l’entrada de Lleida per
l’N-II i va recórrer la capital a
marxa lenta per aturar-se davant dels serveis territorials del
departament d’Agricultura, la
subdelegació del Govern i també a Afrucat, on van entregar
les seues exigències i van plantar nectariners acabats d’arrancar. La subdelegada del Govern
central, Inma Mansó va informar que traslladaria les seues
peticions al ministeri d’Agricultura, mentre que Afrucat va assegurar que compartia les seues
reivindicacions.
Els convocants reclamen prioritzar la figura de l’agricultor
professional en el repartiment
dels ajuts; incrementar la quota
per a retirades de fruita prevista per a aquesta campanya per
Brussel·les i revisar els seus condicionants; mesures per regular
la producció, així com evitar la
venda a pèrdues per part de la
gran distribució i campanyes de
promoció del consum de fruita.
El portaveu de Pagesos Manifestants, Jonathan Sanjuan, va
assegurar durant la marxa que
“si en uns dies no rebem resposta ni se soluciona res, tornarem
a sortir al carrer”.
Per la seua part, el president
d’Asaja, Pere Roqué, va recordar que el sector mou uns
24.000 llocs de treball a Lleida,
i que estan en risc si els agricultors no cobren per la fruita el
preu que costa produir-la, entre
30 i 40 cèntims el quilo. “Si la
del 2016 és una campanya igual
que la del 2014 o el 2015 només
suposarà pèrdua de productivitat i de llocs de treball”, va recalcar, mentre que el responsable del sector de JARC-COAG,
David Borda, va assegurar que
“l’enemic el tenim a casa”, referint-se a la política de baixos
preus de la gran distribució.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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Previsions
❚ El sector de la fruita de Lleida produeix anualment prop
de 380.000 tones de fruita de
pinyol, més de 209.000 de
poma i unes 190.000 de pera.

Costos
❚ Els pagesos calculen que
produir un quilo de fruita
costa entre 30 i 40 cèntims
d’euro de mitjana, xifra que
varia segons la varietat i la
zona.

Liquidacions ruïnoses
❚ Els agricultors han cobrat
unes liquidacions per la seua
fruita que en alguns casos se
situen entre el 15 i 20 cèntims
per quilo produït.
COMERCIALITZACIÓ

Els pagesos van circular pels carrers de Lleida amb tractors per reclamar preus justos per a la fruita.
LLEONARD DELSHAMS

LA VEU DEL SECTOR

Què sent com a agricultor
davant d’aquesta crisi?

❚ El veto rus i les temperatures van provocar la passada
campanya una sobreoferta al
mercat, que es va traduir en
una caiguda de preus.

Venda a pèrdues

«Es riuen de
nosaltres. Els
preus dels
productes que
necessitem
pugen cada
vegada més i a part ens
demanen apujar el sou als
treballadors. No podem.»

❚ Segons els pagesos, algunes cadenes de distribució
utilitzen la fruita com a “producte reclam”, amb preus
ruïnosos.

Intermediaris
❚ Segons dades del ministeri
d’Agricultura, un quilo de
poma golden que a l’abril es
pagava a 0,36 € al productor,
es venia al mercat a l’engròs
a 0,79 € i al consumidor a 1,73
euros/quilo.

JORDI MIR. LLEIDA

«Em nego a morir
a casa i és que
si continuem
perdent més
diners ens
haurem de
retirar. Necessito sortir i
expressar la meua ràbia,
espero que ens escoltin.»

CONSUM

Descensos
❚ Segons les últimes dades
d’Agricultura, del 2014, el
consum de fruita fresca a
la llar va descendir respecte a l’any 2013 (2,6%), a més
les llars van gastar menys,
principalment a causa de la
caiguda del preu mitjà de la
fruita fresca de 6,2%, situant
el preu mitjà en 1,29 €/quilo.

XAVIER CHARLES. ALCARRÀS

«L’agricultura és
el treball més
bonic que hi ha
per a mi, però
el sector està
molt malament,
no puc permetre’m viure
més així i afrontar les
despeses de la indústria.»
ALBERT FILELLA. LLEIDA

Oferta

Promoció

Els manifestants ‘plantant’ un nectariner a la subdelegació.

❚ Per aquesta raó, els pagesos
exigeixen campanyes de promoció del consum i prohibir
la venda a pèrdues.

