NOTA DE PREMSA

S’han repartit més de 15.000 kg de fruita entre 5.000 ciutadans

Multitudinari repartiment de fruita a Madrid en protesta pel bloqueig de Rússia
a les exportacions europees
-

Representants de JARC-COAG, entre els quals estava el seu president, Francesc
Boronat, han reclamat mesures compensatòries extraordinàries al Consell de
Ministres d'Agricultura de la UE reunit avui a Brussel·les. Consideren que fins ara la
resposta de TOTES les Administracions està sent lenta i molt insuficient, inclús ofenosa.

-

La UE amb prou feines ha destinat 200 milions d’euros a una crisi que generarà
pèrdues de més de 5.000 milions en un any.

-

L'import de l’ajut per retirada només permetrà als productors de fruita cobrir el cost
de l’assegurança de la collita i part dels adobs, deixant penjats la resta de costos de
producció.

-

Des de JARC-COAG continuaran exigint mesures ràpides, efectives, finançades al
100% pels fons europeus, per a tots els productors siguin o no d’una Organització de
Productors (OP), i que per préssec i nectarina s’inclogui la possibilitat de retirada de
no collita.

Amb el lema “Salvem al sector agrari espanyol davant les greus conseqüències del veto rus”,
agricultors i ramaders de tota Espanya han realitzat avui a la plaça de Callao de Madrid un
repartiment de més de 15 tones de fruita a uns 5.000 ciutadans.
Coincidint amb la reunió extraordinària que el Consell de Ministres d'Agricultura de la UE
celebrava a Brussel·les, els productors han tornat a exigir mesures compensatòries per pal·liar
les greus conseqüències del bloqueig imposat per Rússia a les nostres exportacions i han fet
una crida als consumidors perquè contribueixin a recolzar al sector amb el consum de
productes produïts al nostre territori.
Convocats per les tres organitzacions agràries nacionals ASAJA, COAG i UPA, i per
Cooperativas Agro-alimentarias d'Aragó i JARC de Catalunya, els productors han repartit
entre els ciutadans 15 tones de préssecs, peres, pomes i patates. D’aquesta forma han
mostrat el seu rebuig al veto imposat per Rússia i han reclamat novament als ministres
d'Agricultura de la Unió Europea, reunits avui a Brussel·les de forma extraordinària per aquest
assumpte, mesures compensatòries per pal·liar els efectes d’aquesta crisi i que realment
facin bé la seva feina.
A mesura que transcorren els dies són cada vegada més les produccions agroalimentàries
que s’estan veient afectades. Inicialment van ser les fruites de pinyol i bona part de les
nostres hortalisses però ara corren el risc de veure’s també afectats els cítrics, la patata i
altres fruites com el caqui i la magrana, així com els productes làctics i els derivats carnis.
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Cal recordar que al 2013 Espanya va exportar gairebé 340 milions d’euros a Rússia en
productes agroalimentaris, que ara s’estan veient afectats pel veto, i que de no resoldre’s la
situació tindrà efectes molt greus per a l’economia. Les dades de Catalunya no són menys
destacades, donat que les exportacions de carn a Rússia, principalment de porc, es van
situar en 57 milions d’euros i en fruites en 53 milions d’euros.
Durant el repartiment de productes que ha comptat amb l’assistència dels líders de les
organitzacions convocants, aquests han reclamat l’aprovació d’un pla de xoc realment
efectiu, que compensi totes les pèrdues, i l’ampliació de les mesures excepcionals
aprovades a totes les produccions que es puguin veure afectades en la seva
comercialització en aquest moment i en un futur mentre no es resolgui la crisi. Els màxims
responsables de les organitzacions agràries també han reclamat la col·laboració dels
consumidors perquè prioritzin la compra de productes espanyols per la seva repercussió
favorable en l’economia i desenvolupament dels territoris rurals.
A més, els organitzadors han instal·lat un photocall i centenars de ciutadans s’han sumat a la
campanya de selfies sota el hashtag #BesaLaFruta, en suport als agricultors i en contra del
#VetoRuso.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:




Francesc Boronat, President JARC-COAG: Tel. 628754181
Joan Carles Massot, President JARC-COAG Lleida: Tel. 635556658
David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.38.16.63

Barcelona, 5 de setembre de 2014
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