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El sector agroalimentari, motor de l’economia de Lleida

E

n aquesta darrera edició,
la Fira de Sant Miquel ha
consolidat encara més la
importància nacional, europea
i mundial de les Terres de Lleida
i ha aprofitat l’oportunitat per
millorar i ampliar el reconeixement mundial del sector agroalimentari de la nostra terra,
on els diferents sectors fan de
Lleida un dels rebosts més grans
d’Europa.
El sector del camp i la fruita en
són les estrelles. Ja hem passat
més de mitja campanya de la
fruita, que es va començar amb
gran recel després que l’any passat, amb el veto rus a les exportacions de fruites i hortalisses, es
patís una gran caiguda de preus
en no poder absorbir altres mercats la fruita que en principi estava prevista per al mercat rus.
Aquesta circumstància va fer de
la campanya passada una de les
pitjors que recordem, fins i tot
pitjor que la de la campanya de
la soca d’E. coli.
Aquesta campanya ha estat
testimoni de les tempestes del 4
de juny i de les últimes del mes
d’agost. Es va iniciar amb bons

preus i bones expectatives dins
de la normalitat, però la campanya es va començar a torçar un
cop més. Però gràcies a la intervenció ràpida del sector, amb la
sol·licitud al Ministeri d’Agricultura de retirada d’estoc de fruita
(préssec i nectarina) destinat a
la producció de suc per a la beneficència, es va aconseguir frenar la baixada de preus, que es
mantenen dins uns paràmetres
de normalitat, és a dir, sense que
baixin dels preus de cost.
Esperem tots que la campanya
2015 finalitzi de manera satisfactòria per als pagesos, les centrals hortofructícoles i aquests
més de 8.000 treballadors que
té el sector els mesos de màxima producció. La competitivitat
del sector al nostre país ha fet
possible que passem a ser els
primers en producció d’Europa
i que a més a més sobrepassem
el nostre competidor principal,
Itàlia.
Continuant amb els sectors, el
carni disposa a les comarques
de Lleida de la major cabana de
porc no només de Catalunya,
sinó també d’Espanya i d’Europa, i malgrat que també ha

Lleida té un potencial
agroalimentari molt
gran, que hem de
treballar tots junts per
generar oportunitats
de treball que ens
facin sortir de la crisi

patit de manera important el
veto rus, sabrà refer-se d’aquesta adversitat i dels preus baixos i
recuperar a poc a poc les exportacions. No podem oblidar-nos
en aquest apartat de les grans
integradores, no només de porc,
sinó també de pollastres, com
Corporació Alimentària Guissona, Vall Companys, Grupo Nanta
o Leridana de Piensos, que desenvolupen la seva activitat a les
comarques de Lleida.

bequines, una de les varietats
produïdes a les Garrigues i a la
Segarra, entre d’altres, i amb
diverses denominacions d’origen. Cada vegada són més els
consumidors que acudeixen a
les diferents fires i molins per
adquirir aquest producte. Tenim
una gran quantitat de cooperatives. L’empresa Olis Borges és la
més gran i una de les més emblemàtiques

El sector lacti està disminuint
el nombre de caps i de granges,
i pateix la pressió implacable de
la gran distribució. Com hem vist
aquests últims dies, és un sector
que hem de protegir perquè els
preus se situïn com a mínim en
els costos de producció, o altrament aniran desapareixent de
manera irremeiable.

El sector forestal és un dels
que hem de cuidar i impulsar.
El manteniment i la neteja dels
nostres boscos són les principals
garanties per evitar els incendis
forestals.

Quant al sector de l’oli, a les
Terres de Lleida tenim el millor
oli del món, l’or verd, com es
denomina últimament, extret
principalment de les olives ar-

En definitiva, Lleida i les seves
terres tenen un potencial agroalimentari impressionant, que
hem de continuar treballant
tots junts i a la vegada per tal
de generar oportunitats de
treball que ens ajudin a sortir
de la crisi. •••

Premi Baula per al foment de la participació ciutadana
L’Ajuntament de Lleida convoca la 10a edició del Premi Baula, un guardó que reconeix la tasca de persones,
associacions i entitats que treballen a favor de la participació ciutadana. El premi vol aconseguir que la
funció cívica i el bé social de la participació ciutadana siguin reconeguts per la societat lleidatana.
El Premi Baula té tres modalitats: millor entitat cívica, millor activitat participativa i el premi
d’honor. Les sol·licituds o propostes per a les tres modalitats es poden presentar fins al pròxim 30
de novembre a la Regidoria de Participació Ciutadana, al registre de l’Ajuntament de Lleida (plaça
Paeria, 11, baixos) i a qualsevol centre cívic de la ciutat. El guardó té una dotació econòmica de 600 euros per a cada modalitat. •••
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