
Declaració Institucional de la Comissió Territorial de l’Horta en suport als productors i 
productores de l’Horta i de la plana de Lleida 

 
 

La producció de fruita dolça a les terres de Lleida suposa un percentatge important del producte 

interior brut (PIB) a la plana de Lleida i genera més de 35.000 llocs de treball directes i indirectes 

entre el període d’abril, quan es fa l’aclarida de fruita d’os i fins a mitjans d’octubre quan acaba la 

recol·lecció de la fruita dolça. La fruita dolça, aquesta fruita produïda per la nostra pagesia té un alt 

valor apreciat tant a Catalunya, com a Espanya, Europa i diferents països de la resta del món.  

 

Aquest estiu, els nostres productors, han hagut de conviure amb la pandèmia de la COVID que ha 

afectat a tot el món i a tots els sectors, amb el conseqüent esforç logístic i econòmic suportat pels 

productors i, després de diferents campanyes amb preus ruïnosos, han seguit produint i creant llocs 

de treball. Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració mútua i a l’esforç de tantes i tantes 

persones per fer possible una campanya de màxima complexitat.  

 

L’Horta de Lleida i el sector productiu, ha de convertir-se amb el rebost de Catalunya i ha de fer-ho 

amb un segell de qualitat integral del producte. Cal situar Lleida al capdavant de l'aposta per les 

noves polítiques de sobirania alimentària, amb el compromís i inversió de totes les administracions, 

reforçant el treball en recerca i innovació, apostant fermament per la producció sostenible i amb valor 

social afegit.  

 

Vincular la marca Lleida a la producció d’aliments d’alta qualitat és una prioritat que ha d’anar 

acompanyada de les eines i inversions necessàries per garantir-ne l’èxit.  

 

Des dels diferents grups municipals que conformem la corporació de l’Ajuntament de Lleida, així com 

la Comissió de Territorial de l’Horta, donem suport explícit als nostres productors i productores, tant 

de la nostra estimada Horta de Lleida, com de les diferents comarques del territori.  

 

Lleida és un territori jove, emprenedor, valent i obert al futur i al progrés. L’Horta de Lleida és futur i 

present d’un sector de primera necessitat com s’ha evidenciat en aquesta pandèmia. Un sector que 

es reinventa cada dia per seguir oferint el millor producte del món.  

 

Les institucions hem de fer una aposta ferma pel futur de la pagesia i l’Horta, doncs és garantia d’allò 

més important per la salut i la qualitat de vida. A l’Horta i la plana de Lleida tenim l’espai, les eines i 

l’experiència per ser aquest rebost que les ciutats del món necessiten.  

 

 

Lleida, 17 de desembre del 2020  

Ajuntament de Lleida 


