NOTA DE PREMSA
Reunió Comitè mixt hispano-italo-francès de fruites i hortalisses d'aquest matí

JARC-COAG exigeix sancions severes a França davant els
reiterats atacs a fruita catalana
-

La complicitat del govern francès amb els actes vandàlics atenta contra la lliure
circulació de mercaderies que recullen els tractats de la UE.

-

Si no es prenen mesures contundents, el sector estudiarà convocar actes de protesta
a la frontera.

JARC-COAG ha exigit avui sancions severes al govern francès i als protagonistes dels actes
de violència contra els camions que transportaven fruita catalana, durant la reunió del
Comitè Mixt hispano-italo-francès de fruites i hortalisses celebrat aquest matí al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
Ahir es repetia un nou episodi de violència contra un camió que transportava fruita
espanyola per les carreteres franceses, que s’uneix a l’atac d’agricultors francesos que va
tenir lloc el passat 5 de juliol enfront d’un supermercat situat en la sortida sud de l’autopista
A9 a Perpinyà.
Davant la reiteració d’aquests actes vandàlics, JARC-COAG exigeix a la UE que garanteixi
de forma efectiva i contundent la lliure circulació de fruites i hortalisses espanyoles en territori
francès i reclama al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient que realitzi una
queixa formal davant el govern francès per la seva desídia davant els recurrents atacs a les
nostres produccions agrícoles. De no ser així, JARC-COAG estudiarà iniciar actes de protesta
a la frontera.
Els representants de l’organització agrària destaquen que aquest tipus d’actuacions són
intolerables. La crisi de preus que pateixen els productors francesos també l’estem patint els
agricultors espanyols. En el rerefons hi ha una estratègia merament comercial. Es busca
apartar als productors espanyols del mercat comunitari quan les veritables responsables de
la situació actual són les grans cadenes de distribució, principalment franceses, que abusen
de la seva posició de domini al mercat per imposar preus ruïnosos al camp.
En David Borda, responsable de la sectorial de la fruita dolça de JARC-COAG, afegeix que
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 i
que els productors espanyols incorren en dúmping en exportar la seva mercaderia a un preu
tan baix que fa impossible que els seus competidors francesos puguin vendre les seves fruites
a Bèlgica i Alemanya. 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”.
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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, 18 de juliol de 2014
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