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La fruita de les
Terres de Lleida,
la millor
Aquest setembre celebrarem
a Lleida una nova edició de la
Fira Agrària de Sant Miquel, un
marc on es debatrà sobre les
problemàtiques del sector i com
s’ha d’encarar el futur.
A la plana de Lleida, el pes de
l’agricultura, principalment la
fructícola, continua sent molt
important. És un dels pilars de
la nostra economia perquè genera riquesa i ocupació i, per
tant, hem de vetllar perquè es
mantingui en aquesta posició.
La nostra fruita és reconeguda
arreu per la seva qualitat i sabor,

si bé potser encara ens cal que
la gent d’aquí l’apreciem més i
en consumim més de manera
decidida enfront de productes
forans. I si cal, exigint-la a les
grans superfícies, supermercats i botigues on no la veiem o
s’exposa malament. I aquesta
exigència, si cal, s’ha de plasmar
per escrit, demanant llibres de
reclamacions i fent-ho constar
als establiments.
Cal pensar que encara que es
pagui un preu una mica més elevat, si es menja fruita d’aquí es
dóna vida al nostre territori i
s’ajuda a milers de famílies pa-

geses. A més, la nostra fruita
és produïda amb tots els controls de qualitat, i com que és
recol·lecta prop del consum
guarda totes les propietats.
En aquests moments ens trobem en mig d’una gran crisi de
preus, deguda, en primer lloc al
fet que Europa ha facilitat
l’entrada de productes agraris
procedents de tercers països,
però sense exigir-los que compleixin l’estricta normativa de
la Unió Europea.
També és culpable d’aquesta
situació l’abús de poder per part
de la gran distribució, que marca
el preu a la baixa, i en darrer
terme, el pagès no té eines per
poder fer front a les situacions
de crisis de preus.
Davant d’aquesta situació, des
d’UGT Terres de Lleida donem
suport plenament als pagesos
catalans en la seva exigència
què les fruites i hortalisses im-

portades hagin de complir les
mateixes normes de producció
que les existents a la UE, que
es promocionin els productes
europeus (per exemple, la fruita
de Lleida) i s’expliqui als consumidors les bondats de consumir
productes de la UE, com ara
més qualitat, més higiene alimentària i més respecte pel
medi ambient.
La UGT també dóna suport perquè la propera modificació de
la Política Agrària Comuna (PAC)
doti el sector agrari d’eines i
mecanismes suficients i eficaços per fer front a les situacions de crisis de preus.
La fruita és un dels principals
actius que tenim a les Terres
de Lleida. L’hem de protegir i
promocionar, ja que va directament lligada a la nostra economia productiva.
A casa, fruita de casa. I la de les
Terres de Lleida, la millor.
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La “Guia d’activitats dels centres cívics i locals socials
municipals” ja es pot consultar per internet
La “Guia d’activitats dels centres
cívics i locals socials municipals” i
la programació d’actes per al curs
2011-2012 es pot consultar des
de l’1 de setembre als webs
http:www.paeria.cat/participacio i
http:www.lleidaparticipa.cat. La
guia, promoguda per la Paeria i les
diferents entitats que formen
part de les Taules de Coordinació

dels Centres Cívics, inclou 300 activitats culturals i artístiques, físicoesportives i socioformatives,
que es fan als 9 centres cívics de
la ciutat de Lleida.
El document ordena les activitats
per cada barri i centre cívic, per
entitats organitzadores i per tipus d’activitats. Alhora, per mitjà

del calendari, és possible també
localitzar quines activitats es fan
a la ciutat per dies de la setmana
i per horari.
Per a més informació, us podeu
adreçar a la Regidoria de Participació Ciutadana (carrer Tallada,
32, planta baixa) o trucar al
telèfon 973 70 04 53.

