Unió de Pagesos i JARC presenten una candidatura conjunta a les
eleccions del Consell Regulador de la DOP Les Garrigues
•

Les organitzacions proposen que es retiri el projecte d’ampliació de la DOP i recuperarne el prestigi

Lleida, 30 d’agost de 2016. Unió de Pagesos de Catalunya i Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) presenten una candidatura conjunta a les eleccions del Consell Regulador
de la DOP Les Garrigues, que se celebraran el pròxim 18 de setembre, entre altres qüestions,
amb l’objectiu de demanar la retirada del projecte d’ampliació d’aquesta DOP, ja que
consideren que perjudicaria les plantacions tradicionals, suposaria un retrocés de la qualitat
de l’oli d’oliva d’aquesta DOP i només beneficiaria inversors i empreses alienes al sector.
Les organitzacions defensen que no es produeixi cap ampliació territorial sense haver
incrementat, prèviament i de manera significativa, la superfície d’oliveres i molins inscrits a
l’actual DOP, i consideren que Consell Regulador, en lloc de proposar una ampliació de
l’àmbit geogràfic ha d’establir les condicions necessàries perquè els actuals productors de la
zona i molins no inscrits trobin interessant i important adherir-s’hi.
Tant Unió de Pagesos com JARC consideren que la seva candidatura també ha de servir per
recuperar el prestigi que hauria de tenir la DOP Les Garrigues, tenint en compte que va ser la
primera a implantar-se en tot l’Estat. En aquest sentit, el fet que de tota la superfície actual de
l’àmbit geogràfic de les Garrigues només estiguin inscrits la meitat dels productors a la DOP
demostra clarament la manca de prestigi que té, ja que els agricultors que no en formen part
tampoc veuen la necessitat de ser-hi.
La candidatura d’Unió de Pagesos i JARC també té com a finalitat treballar per tal de
recuperar i integrar en aquesta DOP els productors de la zona que ara no en formen part, així
com recuperar el segell de prestigi per a l’oli d’oli d’oliva verge extra i posicionar aquesta
marca de qualitat tant en el mercat català com en l’estatal.
Les dues organitzacions agràries coincideixen en presentar aquesta candidatura a favor del
sector de l’oli d’oliva i en benefici de tot el territori de la DOP però sense anar contra ningú.
Candidats de JARC
Titulars:
Lluís Gaya Ribes, L’Albagés
Ramon Tribó Reig, El Cogul
Suplents:
Jacob Roigé Pujol, Torrebesses
Raül Flix Pelegrí, El Soleràs

Candidats d’Unió de Pagesos
Titulars:
Joan Rius Gómez, el Soleràs.
Ramon Moix Bergadà, Llorenç de Rocafort.
Joan Miquel Puig Meix, Arbeca.
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Suplents:
Marcelino José Álvarez Bedoya, el Soleràs.
Josep Maria Barrull Aran, el Soleràs.
Ramon Bonet Cunillera, Vinaixa.

Per a més informació:
•
•

Lluís Gaya, Cap Sectorial de l’olivera i l’oli de JARC. Tel. 674.070.881
Ramon Bonet, Coordinador comarcal de les Garrigues d’Unió de Pagesos. Tel. 678.725.606
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