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Les cooperatives alerten 
que/ entre ametlla i fruita/ 
es deixaran de facturar 
fins a 423 milions d/ euros 
La FCAC demana el compromís de la 
Generalitat amb aquest sector 
U e ida 
REDACCIÓ 

La Federació de Cooperatives 
Agraries de Catalunya {FCAC) 
alerta que els sectors de fruita i 
ametlla deixaran de facturar 423 
milions d'euros aquesta cam
panya a causa de la caiguda de 
la producció provocada per les 
gelades del passat mes d'abril. 
Aquest fenomen climatologic 
historie ha fet minvar un 70% la 
collita de fruita de pinyol, un 50% 
la d'ametlla i un 30% la de fruita 
de llavor. 

Ramon Sarroca, president de 
FCAC, argumenta que "les coope
ratives patirem una torta reper
cussió economica arran de les in
clemencies climatiques d'aquest 
any i els seus efectes sobre la 
manca de producte. Demanen 
que Acció Climatica implemen
ti el seu compromís de suport al 
sector per evitar una crisi impor
tant després que nombrases co
operatives han quedat excloses 
deis ajuts del Ministeri d'Agricul
tura, amb un pressupost molt 
limitat i el termini de sol·licitud 
deis quals acaba de finalitzar". 

La FCAC estima que els 423,6 
milions en perdues es distribuei
xen en: 337,6 milions pera la frui
ta de pinyol; 39,9 milíons pera la 
poma; 33,7 milions pera la pera i 
12,5 milions pera l'ametlla. 

FOTO: UP/ Es deu a la sequera i a les altes temperatures 

UP estima que la producció 
de raim caura un 30% 
Unió de Pagesos calcula una 
davallada mitjana de produc
ció de rafm a Catalunya del30% 
respecte a l'any passat, a causa 
de la sequera i les altes tem
peratures, com ja va avan~ar 

a final d'agost. Acabada la ve
rema a la majoria de les zones 
productores, el sindicat alerta 
deis estocs als cellers i insisteix 
a demanar un ajut d'Estat pera 
les explotacions més perjudica-

des. Aquesta campanya ha es
tat marcada per uns alts costos 
de producció i uns preus en ori
gen molt baixos. La disminució 
de la producció del total de les 
varietats de ra'lm a Catalunya, 
segons dades del Departament 
d'Acció Climatica, ha estat del 
28,25% respecte al 2021, uns 
119.000.000 quilas menys que 
l'any passat, tot i que la xifra 
encara no és definitiva. 

Unes 40 empreses fructícoles 
promocionen els seus 
productes a Fruit Attraction 

Fruit Attraction de Madrid. 
El director general d'Empre

ses Agroalimentaries, Qualítat i 
Gastronomía, Joan Godia, acom
panyat del director gerent de 
Prodeca, Ramon Sentmartí, van 
visitar ahir matí tira i les empre
ses catalanes participants, per 
mostrar el suport institucional a 
les empreses catalanes i al sector 
de la fruita, un deis més impor
tants i estrategic pera l'economia 
agroalimentaria del país. 

El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
mitjan~ant Prodeca, organitza la 
participació agrupada de 32 em
preses catalanes del sector de la 
fruita a la Fruit Attraction que se 
celebra del 4 al 6 d'octubre a Ma
drid sota la marca "Catalunya, on 
la fruita és cultura". Es tracta de 
la 14! edició d'aquesta tira ínter-

nacional de fruita i verdura, una 
de les principals plataformes per 
a les empreses del sector que du
rant tres dies fomenta les relaci
ons comercials entre productors, 
distribu'idors i importadors d'ar
reu d'Europa. 

Una quarantena d'empreses 
fructícoles catalanes promocio
nen els seus productes a la tira 

El secretari d'l>.limentació, Car
mel Modal, visitara la tira i a les 
empreses catalanes dema dime
eres 5 d'octubre. 

FOTO: Flra Mollerussa/ El guanyador del sorteig que es va fer 

Entreguen el premi de 3.000 
euros de la Fira Autotrac 
El director de Fira de Mollerussa, 
Xavier Roure, va lliurar el Premi 
de 3.000 euros a !'administrador 
de Forneret Fruits i veí d'Aito
na, Joan Ramon Morell, després 

Vilagrassa posa 
en marxa la 
deixalleria mobil 
de I'Urgell 
El proper divendres es posara 
en marxa a Vilagrassa la nova 
deixalleria mobil de I'Urgell, 
un servei itinerant a demanda 
deis municipis de I'Urgell. El 
president del Consell Comar
cal de I'Urgell, Gerard Balcells, 
així ho va anunciar ahir a Vila
grassa on acompanyat del di
rector de !'Agencia de Residus 
de Catalunya. 

que aquesta empresa resultés 
guanyadora en el sorteig realit
zat davant notari entre els com
pradors d'un cotxe d'ocasió en el 
marc de tira Autotrac. 

I.?Escola Agraria del 
Pallars aborda el 
t·"'sp-\s d'ex lotacio-1s 
L'Escola Agraria del Pa llars del 
Departament d'Acció Climatica, 
Alimentació i Agenda Rural acull 
el curs 'El traspas d'una explota
dé agraria. Que he de saber?', 
que s'acaba avui. L'objectiu 
d'aquesta formació és respondre 
i donar sortida a una problema
tica que s'ha identificat des del 
Grup de Treball del Relleu Ge
neracional del Pirineu, amb di
ferents entitats que treballa per 
manten ir el sector primari. 

FOTO: Diputació/ El president va visitar municipis de la Noguera 

Talarn valora 1' estor<; de les 
zones rurals pels serveis bósics 
El president de la Diputació va 
visitar els municipis de Castelló 
de Farfanya, Ager i Preixens. Jo
an Talarn va valorar l'esfor~ de 
les alcaldies deis municipis ru-

rals per mantenir les infraestruc
tures i serveis basics. Talarn va 
comprovar que els plans econo
mics de la Diputació s'estan uti
litzant per arreglar camins. 
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