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L’augment dels costos i la pressió de la gran distribució sobre els preus ha deixat per terra la rendibilitat del cítric

ORIOL MARGALEF
Alcanar

J ust acabada la collita,
el perfum dolç de la
clementina evoca
temps millors per als
pagesos del Montsià.

En un any de pocs quilos com
aquest, la imatge d’alguns
camps sencers amb la fruita a
terra o bona part encara a l’ar-
bre, suggereix que alguna cosa
no acaba d’anar a l’hora. Deu
anys enrere, aquestes mateixes
plantacions eren un negoci se-
gur i atreien inversors d’altres
sectors. Llavors, les Terres de
l’Ebre, amb Alcanar al capda-
vant, van quadruplicar la super-
fície conreada. Tanmateix, els
últims anys, la globalització dels
mercats, l’augment dels costos
de producció i transport, i la
pressió de la gran distribució so-
bre els preus ha capgirat la situa-
ció. Els agricultors han invertit
grans quantitats de diners, però
després de vuit anys seguits en
pèrdues es troben que el negoci
ja no surt a compte.
Fa vint anys, produir un quilo

de clementines costava al pagès
entre 1 i 2 cèntims d’euro, i el
majorista li comprava a 30 cèn-
tims d’euro. L’esforç pagava
molt la pena. Avui, i especial-
ment des de la desaparició de
les bonificacions al subministra-
ment elèctric d’ús agrícola, els
costos de producció són molt
més elevats. Fer funcionar el
pou per regar una hora costa de
deu a dotze euros, mentre que
fa tres anys només en costava
una quarta part, segons Unió de
Pagesos. Per tot plegat, el cost
de produir un quilo de clementi-
nes s’ha disparat en explotaci-
ons mitjanes, com són moltes al
Montsià, i això unit a la davalla-
da de preus que paga la gran dis-
tribució fa que la majoria de pa-
gesos hi perdi diners.
De mitjana, produir un quilo

de clementines costa ara al pa-
gès uns 22 cèntims, que sol ser
el preu que, amb una mica de
sort, percebrà del majorista a fi-
nal de temporada. Tanmateix,
molts encara no han cobrat la co-
llita de l’any passat, i les grans
operadores de cítrics de l’Ebre,
com Agrofruit i Merco-cáma-
ra, que controlen el 40% de la
producció ebrenca, travessen
un moment delicat. Degut a la
falta de cobrament de clients
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importants, l’exportadora
Merco-cámara, que té 400 socis
i produeix 64 milions de quilos
de cítrics, va presentar fa uns
mesos concurs de creditors, si
bé segueix treballant.
“El nostre producte és demol-

ta qualitat. Compleix tots els re-
quisits mediambientals de la
Unió Europea, i més que en com-
plirà. Però això no ens ha dife-
renciat al mercat europeu, on ca-
da vegada més ha de competir
amb producte produït al
Marroc, que té molta menys exi-

gència mediambiental i uns cos-
tos ínfims”, explica Carles Roig,
responsable nacional de cítrics
d’Unió de Pagesos. Roig reclama
al Govern que controli i pressio-
ni la gran distribució, a la qual
acusa d’escanyar els
pagesos. “No hi
ha sobrepro-
ducció. No-
més un
abús de po-
sició”, afir-
ma.
Les cle-

men t i n e s
de l’Ebre te-
nen el reconei-
xement d’indica-
ció geogràfica protegida d e s
del 2003. Tanmateix, la marca
no genera confiança al sector i
encara no s’ha estrenat. En
aquest context, Mercabarna se-
gueix copada de producte valen-
cià, i un 95%de la clementina ca-
talana va a Europa, on compe-
teix amb cada cop més producte
tropical i on no troba millors
preus.
La crisi econòmica ha enfon-

sat bona part del sector del mo-
ble i també ha castigat amb dure-
sa altres indústries del Montsià.
Milers de nous desocupats bus-
quen refugi a l’agricultura, i això
confereix a les explotacions citrí-
coles un nou valor estratègic. En
aquest context, la Generalitat i
els principals agents del sector
estan consensuant un pla de via-
bilitat.
Pere Vidal, director dels ser-

veis territorial d’Agricultura,
s’estima més veure el got mig
ple. “Tot i que el cítric és ara el
pitjor de tots els sectors, si ens

hi impliquem tots encara hi ha
motius per a l’optimisme. Hem
d’activar amb mesures comple-
mentàries la IGP per obrir vies
de comercialització a casa nos-
tra. També hi ha altres varietats
de cítrics que ens permetrien ar-
ribar al mercat quan no estigui
tan copat”, afirma Vidal.
Amb 14 milions de facturació,

un 80% a l’estranger, la coopera-
tiva d’Alcanar fa temps que pa-
teix l’ofec del seus 200 socis. Fe-
derico Tarazona, gerent de l’enti-
tat, coincideix en la necessitat
de millorar la penetració al mer-
cat pròxim. Tanmateix, alerta
que “ésmolt difícil prendre la de-
cisió de llençar una nova marca
en el context de crisi actual, sen-
se tenir clar quan es recuperarà
la inversió i tenint en compte

Només una petita part de la
clementina que es produeix a
l’Ebre es comercialitza en

proximitat. Gairebé el 95% de
la producció es ven per a

l’exportació, principalment a
França i Alemanya, per bé que

els marges no
són millors

Prop de la meitat de les
mandarines i taronges de l’Ebre
es fa malbé a l’arbre o a terra

perquè, tot i la qualitat, no tenen
ni l’aspecte ni el calibre que
demana la gran distribució.
Alguns pagesos les venen per

fer suc, tot i que el cost
de transport ho fa

poc viable

50%

95%

El Baix Ebre i el Montsià
colliran enguany
170.000 tones de
cítrics, 114.000 de

mandarines i 56.274
de taronges
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]La millora dels canals de
comercialització en proxi-
mitat és un dels principals
objectius fixats al pla de
viabilitat que els agents
del sector i el Departa-
ment d’Agricultura estan
acabant de consensuar i
que ha de veure la llum
pública pròximament.
Actualment, un 95% de

la clementina de l’Ebre
s’exporta a l’estranger, i
la majoria de producte
que es consumeix a Catalu-
nya ve de fora, principal-
ment de València, Múrcia
i Andalusia. Només una
petita part es distribueix
directament a les Terres

de l’Ebre, i cada cop més,
però encara molt poca, a
través de noves i petites
botigues de pagesos a in-
ternet.
Per capgirar la situació

i augmentar el prestigi del
producte a Catalunya, la
Generalitat s’ha proposat
reactivar la IGP Clementi-
nes de les Terres de
l’Ebre, un reconeixement
registrat per la Unió Euro-
pea el 2003, però que no
s’ha estrenat. Fonts del
Departament d’Agricultu-
ra afirmen que l’auge de
sentiment nacional pot
ser un bon aliat per sensi-
bilitzar el client català.
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La Generalitat
i agents sectorials
treballen en un pla
de viabilitat
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Rigorós. La gran distribució
imposa criteris de triatge
molt rigorosos (a la foto, una
part d’aquest procés a la
cooperativa d'Alcanar)

Renúncia. Tot i la
greu crisi al sector,
l’abandonament de
camps no ha estat fins
ara significatiu
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que fa anys que els marges són
inexistents”.
En aquest context, Tarazona

agraeix el suport de l’Adminis-
tració, si bé adverteix que “enca-
ra cap pagès ha cobrat les teòri-
ques subvencions del pla de re-
conversió”, una línia d’ajuts crea-
da pel Govern per arrencar, em-
peltar o plantar de nou, així com
per introduir millores al reg.

Malgrat la situació difícil,
l’abandonament de camps de cí-
trics els últims anys no és signifi-
cativa. “Famolts anys que els pa-
gesos viuen instal·lats en la crisi
i hi saben conviure. Enguany
compensaran pèrdues amb la bo-
na collita de l’oliva”, explica
Vidal. “Si la indústria fos alterna-
tiva i poguessin amortitzar les in-
versions que han fet, molts ja
haurien plegat”, sentencia Tara-
zona.c

ESTEVE GIRALT
Tarragona

Imatges impactants de cente-
nars de quilos de peixosmorts
llençats per la borda de grans
vaixells d’arrossegament han
sacsejat la consciència de la
població mundial. Cuiners ca-
talans han apadrinat aquí la
campanya europea (NiunPe-
zporlaBorda.org) per exigir
als polítics de la Unió Europea
que prohibeixin els descarts,
aquells peixos que per raons
diverses no tenen una sortida
comercial i s’acaben llençant
sense vida al mar. Als ulls de
l’opinió pública, els pescadors
van aparèixer per obra i gràcia
de la generalització com a
gransmalbaratadors de recur-
sos naturals i alimentaris. Pe-
rò poc tenen a veure les grans
pesqueres de l’Atlàntic o del
mar del Nord amb els pesca-
dors artesanals del port de
Tarragona, Cambrils (Baix
Camp) o l’Ametlla de Mar
(Baix Ebre).
“Tot el peix que s’agafa amb

la mida reglamentària arriba a
terra, aquí no es llença peix”,
diu JosepTomàsMargalef, se-
cretari de la Confraria de Pes-
cadors de l’Ametlla de Mar.
“Quan es tira peix mort al

mar és perquè no fa la mida
mínima reglamentària i s’ha
pescat accidentalment: passa
a les barques d’arrossegament
i a les de la llum”, admet Josep
Molina, president de la Fede-
ració Territorial de Confra-
ries de Pescadors de Tarrago-
na. El sector demana que s’in-
crementin les mides mínimes

per evitar haver de llençar
peix per por a les sancions.
No tenen massa en comú

les barques d’arrossegament
de la flota de la costa deTarra-
gona i l’Ebre amb els grans vai-
xells que surten per capturar
una única espècie en altres zo-
nes, en enormes quantitats, i
que un cop superada la quota

que tenen assignada legal-
ment tiren el peix descartat
per la borda. “No tenim des-
carts, no tenim aquest proble-
ma. De fet, al litoral català no
hi ha descarts”, sosté Marga-
lef. Els maldecaps dels pesca-
dors tarragonins se centren en
la supervivència del sector.
“Els pescadors estemmolt pre-
ocupats. Si segueix pujant el
preu del combustible no serà
rendible sortir a pescar i conti-

nuaran plegant barques”, ex-
plicaMolina. En l’actualitat hi
ha unes 120 barques d’arrosse-
gament a la costa tarragonina,
des de Calafell (Baix Penedès)
fins a Alcanar (Montsià), tot i
que en els últims anys ha ple-
gat un 20% de la flota.c

Un home remena entre les caixes de peix fresc acabades d’arribar al port de l’Ametlla deMar
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Pescadors de l’Ebre
i Tarragona diuen
que només tiren per
força el peix petit

“ATarragonanoes
llençapeixalmar”QUALITAT

La IGP Clementines
de l’Ebre és del 2003
però encara no s’ha
fet servir

]La reforma de la políti-
ca pesquera de la Unió
Europea ha posat da-
munt la taula el debat
sobre els descarts, el
peix que el pescadors
llencen. A partir del 2014
s’hauran de portar a port
tots els peixos pescats.
Els grans armadors han
fet un pols davant les

demandes dels grups eco-
logistes, que demanen, a
més, que les subvencions
vagin a la pesca artesa-
nal, més selectiva, i no a
les grans pesqueres, com
succeeix en l’actualitat.
Al mar del Nord es rebut-
gen 1,3 milions de tones
de peixos, el 20% dels
descarts mundials.
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Reformapesquera europea

Una campanya global acusa la pesca d’arrossegament
d’abocar part de les captures mortes per la borda

REFUGI

Un gran nombre de
nous aturats a la
indústria busquen
feina als cítrics

MA L B A R A T A M E N T

Un40%delpeix
tornamort almar
]El percentatge de
peixos morts o mori-
bunds llençats per la
borda de les barques
de les grans flotes euro-
pees supera el 40% de
les captures que arri-
ben al port. El malbara-
tament agreuja la so-
breexplotació del fons
marí i la caiguda de les
captures d’algunes es-
pècies.


