NOTA DE PREMSA
JARC ES QUEIXA D’UNES INSTITUCIONS QUE NO ESCOLTEN I DE MESURES POC ADEQUADES

“No podem produir préssecs i nectarines a zero €/Kg per a la
beneficència. Treballem per a guanyar-nos la vida.”
•

L’Organització considera que les propostes de la Comissió no pensen en el
productor, i el sector no està gens content ni amb les mesures ni amb
l’absentisme del Ministeri i del Departament.

•

Les propostes per a préssec i nectarina són inadequades i l’esborrany per a la
resta de productes, tot i millores, presenta uns preus i rendiments inacceptables
per a poma i pera.

•

Les discordances d’ambdós esborranys posen de manifest la total improvisació i
que no s’escolta els productors.

JARC ha mostrat avui davant la Subdelegació del Govern a Lleida que el sector no està
gens content ni amb les mesures que està proposant la Comissió Europea ni amb
l’absentisme del Ministeri d’Agricultura i el Departament d’Agricultura.
Durant l’acte de protesta, que ha dut a terme un centenar de productors, JARC ha tornat a
reivindicar mesures ràpides, àgils, efectives, finançades al 100% per fons europeus i que
s’apliquin amb igualtat a productors pertanyents o no a una Organització de Productors
(OP). L’Organització ha abocat 1.000 kg de nectarines davant la Subdelegació, i ha posat
de manifest que la Unió Europea no està a l’alçada.
Els representants de l'Organització han manifestat que no poden produir préssecs i
nectarines a zero €/Kg per a la beneficència i que treballen per a guanyar-se la vida.
Recorden que els darrers anys, Catalunya ha destinat uns 3 milions de Kg cada any a
beneficència, i que aquesta no és ni una opció viable per a tota la fruita a retirar ni és
econòmicament raonable.
L’Organització agrària crítica el plantejament de la Comissió, ja que entén que les mesures
adoptades per a préssec i nectarina no s’ajusten a les necessitats del sector, són complexes
en la seva gestió i, en molts casos, seran difícilment aplicables i, per tant, poc efectives.
A més, avui s’ha conegut la proposta de Reglament per a la resta de productes: tomàquets,
pastanagues, col, pebrots, coliflor, cogombres i cogombrets, xampinyons, pomes, peres,
fruits vermells, raïm de taula i kiwis. Segons JARC, tot i ser millor que l’adoptada per a préssec
i nectarina, és insuficient en alguns aspectes i, sobretot, posa de manifest la discordança de
criteris i la improvisació.
L’Organització agrària troba totalment insultant el preu de retirada per a destinacions que no
siguin la distribució gratuïta. En una primera lectura de la proposta, ha posat com a exemple
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que, si els 1.000 Kg abocats avui fossin de poma i s’haguessin retirat mitjançant la no collita,
la UE hi destinaria 59,49 €. JARC vol fer èmfasi en què es parla d'una contribució europea de
60 € per una tona de pomes, i que si aquest és el valor que té el sector agrari per a la
Comissió, és que volen sentenciar el productor.
A diferència del Reglament per a préssec i nectarina, en què la distribució gratuïta era
l’única opció, ara s’acceptarà la retirada cap a altres destins, la no collita i la collita en verd.
L’Organització creu ridícul que el propi text de la Comissió afirmi que totes aquestes mesures
de gestió de crisi són eficaces en cas d'excedents de fruites i hortalisses però no les hagi
aplicat per a préssec i nectarina. I, encara més, el valor que es dóna al producte.
JARC recorda, que fa anys que reclama l’aplicació de mesures com la no collita, perquè
tractant-se de productes peribles, la distribució gratuïta no pot absorbir gran quantitat de
fruita i, a més, la recol·lecció, transport, manipulació, emmagatzematge i transformació no
poden ser assumits amb els preus de retirada establerts.
La nova proposta estableix que les sol·licituds es presentaran davant l’òrgan competent,
motiu pel qual un productor no pertanyent a una OP ja no haurà de fer-la a través d’una
OP. És una millora, però totalment incoherent amb el plantejament de préssec i nectarina.
L’Organització vol recordar a tots els productors, tant de fruita com d’altres sectors, que
aquestes darreres setmanes ha estat treballant molt intensament amb les diferents
Administracions, i ha fet propostes concretes que no han estat escoltades.

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

David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.38.16.63
Joan Carles Massot, President JARC-COAG Lleida: Tel. 635.556.658

Lleida, 22 d'agost de 2014
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