
TECNOPERA JORNAÐEs A ALPICAT

d'Àsia hi haurà més potencial
de consum i unsectoi amb ex-
pectatives de creixement. Per a
nosaltres és un sector líder que
s'ha d'espavilar", va assenyalar
Pelegrí.

"Llestatègia passa per lamar-
ca i tarrbé per la imatge del nos-
tre producte", va afirmar Pele-
ú,per qui la marca Edenia, de
la denominació-d'origen de la
pera de Lleida, n'és un exem-
ple.

Creu que el sector ha de fer
un esforç per.donar a conèixer
la seguretat alimentària de la
fruita catalana "perquè s'estan
fent les coses bé".

Segons la seua opinió, la cri-
si del cogombre ha pogut influ-
ir en la pèrdua de confiança per
part del consumidor, de mane-
ra que ara toca lluitar "amb to-
tes les eines que eltinguin per-
què el consumidor no perdi la
confiança en els productes". F.l
departament disposa fins al dia
30 per recollir les dades que ha
d'enviar al ministeri perquè
aporti totes les pèrdues de I'Es-
tatalaUnió Europea per la cri-
si del cogombre, amb'la finali-
tat que Brussel'les faci efectives
les compensacions, xifrades en
210 milions d'euros.

Pelegríva animar els produc-
tors a acollir-se al pla de recon-

- versió de fruita que ha permès
renovar-ne varietats en 3.300
hectàrees amb ajudes de4.750
euros per hectàrea en els últims
anys.

La pròrroga permetrà la re-
novació de 600 hectàrees més
amb un pla en què per primera
vegada entra l'albercoquer.

lbferta de pera europea augmenta
aquest any fins az{milions de tones
Pelegrí anima el sector de Lleida a exportar i buscar mercat a la Xina i l'Índia | |

Líestratègia, defensa, passa per les rnarques, eouì Edenia de Pera de Lleida

neolcc¡óncÈ¡rcr¡s
I ALP|CAr/MADRID lLa collita de pe-
raalaUnió Europea (UE) arri-
barà als 2,4 milions de tones,
per sobre dels2,L de l'any pas-
sat, i recuperarà així el potenci-
al productiu del 2009. La cap
del departament tècnic d'Afru-
cat, F.li5snfl¿ Casals, va fer Pú-
bliques ahir aquestes previsions
de l'Associació Mundial de la
Poma i Pera WAPA) ahir dime-
cres aTecnopera, el novè con-
grés de la pera que se celebra
a.{lpicat.

Mentre la producció europea
serà similar en la varietat erco-
lini,la llimonera creixerà al vol-
tant d'un 10% gràcies en gran
mesura a Ea¡rça.A Espanya s'es-
pera una reducció d'run 2Y"
d'aquesta varietat, fins a arribar
a les 40.000 tones. En ercolini
hi hauria un descens delLT%
per la reducció de superfície de-
dicada a aquesta varietat a Ex-
tremadura i per proble¡nes de
floració a Múrcia, malgrat que
a Catalunya se'n mantindrà
l'oferta respecte aI201-0. En er-
selini, la producció estatal se si-
tuarà en les 35.000 tones. Ca-
talunya produeix el52Y" dela
pera de l'Estat i, d'aquesta, un
80% surt de les finques lleida-
tanes.

Per la seua part, el conseller
d'Agricultura de la Generalitat,
Josep Maria Pelegrí, va animar
les empreses catalanes a expor-
tar i atansar-se als mercats de la
Xina i l'fndia amb l'argument
que el2025hihaurà 1.500 mi-
lions de consumidors nous al
món.."Segurament molts seran
de I'india i la Xina; en països

Assistents a Tecnopera, organitzada per Afrucat a Alpicat.

toles les pèrdues per l"E. col¡'
I El ple del Congrés va aprovar
dimarts una proposició no de llei
presentada pel diputat lleidatà
del PP José lgnacio Llorèns que
insta el Govern,a exigir a la Co-
missió Europea que compensi el
l00oó de les pèrdues ocaciona-
des al sector hortofructícola es-
panyol per la crisi provocada pel
brot de I'E. coli a Alemanya, que
en va culpar de manera inicial i

injustificadament els cogombres
procedents d'Espanya. La inicia-

tiva, transaccionada pel PSOE, va
ser aprovada per tots els assis-
tents al ple tret d'un vot en con-
tra. Demana que si no es com-
pensen la totalitat dels danys
ocasionats per la cilsi, sêxigeixi
alTribunal de Justícia dê la UE les
indemnitzacions pel conjunt de
les pèrdues produildes. A més, re-
clama campanyés de promoció

, per recuperar el prestigi de la
marca España i la confiança dels
consumidors.


