
 
 
MANIFEST EN DEFENSA DELS TERRITORIS PRODUCTORS DE FRUITA DOLÇA 
  

El desafiament de la globalització, el canvi de model de negoci del sector agrari, i 
algunes decisions sociopolítiques preses a nivell europeu, han posat en greu risc a la 
principal font de creació i repartiment de riquesa en el nostre territori. En el cas de les 
comarques de Lleida i Osca, zones productores de fruita dolça, s’està posant en risc 
la supervivència de les explotacions fructícoles familiars de Catalunya i Aragó. 
  

La crisi que va començar amb decisions polítiques com ara el veto rus als 
productes hortofructícoles europeus o els acords bilaterals de lliure comerç , s'ha fet 
ja tan profunda que està destruint el teixit socioeconòmic de les zones capdavanteres 
tant en la producció de fruita de qualitat, com en innovacions agrícoles.  
  

La fruita no ha suposat només un negoci en els nostres pobles, ha suposat la creació 
d'un model socioeconòmic de creació i repartiment de la riquesa gràcies a petites 
explotacions, les quals la seva rendibilitat ha contribuït a la re-inversió en els seus 
negocis, i a l'atracció d'altres inversions al territori. També ha integrat a la immigració 
que, posteriorment, ha nodrit de mà d'obra a altres sectors econòmics. Les 
universitats de Lleida i Osca han format grans professionals del sector agrari a 
l'empara del desenvolupament de la producció fructícola a les nostres demarcacions. 
  

Aquest creixement, la cobdícia dels mercats i les decisions polítiques, han portat al 
sector a una crisi de preus que dura ja des de fa més de 5 anys. Davant d'aquesta 
situació, els fructicultors han acudit a les seves administracions més properes, els 
seus ajuntaments, a la recerca de solucions que corresponen a l’Administració 
Central i l’Europea. És clar que els ajuntaments no podem adoptar mesures de 
regulació de Mercat, però si podem elevar el seu crit d'auxili, preocupats com estem 
pel col·lapse econòmic dels habitants dels nostres pobles, fet que provoca el 
despoblament dels nostres territoris i la falta de relleu generacional. 
  

Aquest és un crit unànime de defensa de les Explotacions Agrícoles Familiars que 
creen i donen forma al nostre teixit socioeconòmic, a la nostra societat, al nostre 
medi ambient i al nostre paisatge. Creiem que s'han de prendre mesures de gestió de 
la crisi per pal·liar, en la mesura del possible, la sagnia de cessaments d'activitat dels 
nostres agricultors.  
 
És la nostra responsabilitat defensar i protegir el sector primari com a model social, 
mediambiental i de sostenibilitat que dóna forma i població a les nostres comarques. 
  
Elevem aquest crit d'emergència al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la  Generalitat de Catalunya , a la Diputació General d’Aragó i al 
Ministeri d'Agricultura per introduir en el debat la necessitat d'encaix d'aquest tipus 
d'Explotacions dins dels nostres territoris.   
 
Serà la garantia de supervivència dels nostres pobles. 
 
 


