
 

 

Davant una altra paradoxa de l'agricultura 
 

 

El sector vitivinícola torna a donar mostres que el paradoxal abunda en l'agricultura 

espanyola. Les previsions actuals d'una bona verema d'aquí a uns mesos sumin a la por 

als productors, un temor al fet que els preus en origen no els permetin obtenir una justa 

rendibilitat pels seus raïms. I és que, als efectes negatius per la COVID-19 se suma la 

por a la falta de preus justos per als agricultors i un pla d'ajudes que UPA considera 

insuficient. 

 

UPA ha traslladat el descontentament dels viticultors espanyols pel pla d'ajudes 

dissenyat pel Ministeri d'Agricultura, que consideren "insuficient" donada la magnitud 

de la crisi que afronta el sector. UPA reconeix que les mesures són correctes, però la 

dotació pressupostària és "molt escassa", i més tenint en compte les majors ajudes que 

països competidors d'Espanya en el mercat del vi, com França o Itàlia, estan destinant a 

donar suport al seu sector. 

 

De moment, els únics fons que plantegen el Govern o les comunitats autònomes són els 

previstos en el Programa de Suport al Vitivinícola (PASVE), uns ajuts ja previstes 

inicialment i no extraordinàries, "tal com la situació aconsella". 

 

Sobre les ajudes a la verema en verd, des de l'associació s'ha sol·licitat una ampliació 

del termini, inicialment fixat fins al 23 de juny, un període "massa escàs perquè tots els 

viticultors interessats puguin sumar-se a aquesta mesura consistent en l'eliminació d'una 

certa quantitat de raïm quan encara no ha arribat a la maduració, afavorint l'eliminació 

d'excedents. 

 

Pel que fa a les restriccions per a vins emparats per denominacions d'origen protegides, 

ha mostrat el seu "total rebuig" al que planteja el Govern, ja que està plantejat d'una 

manera generalitzada perquè tots els consells reguladors han d'adoptar decisions per a la 

propera verema, encaminades a reduir la producció. "No podem entendre que les DOP 

que no s'acullin a cap mesura extraordinària hagin de ser penalitzades", han declarat. 

 

UPA ha afirmat que Espanya "no pot deixar caure" al seu sector vitivinícola, una 

activitat que genera una enorme riquesa, que té cura del medi ambient i lluita contra el 

despoblament. "Les administracions han d'aprovar plans de suport valents i urgents per 

salvar el sector de la greu crisi generada per la pandèmia de COVID-19", asseguren, que 

ha vingut a sumar-se als problemes estructurals dels viticultors per aconseguir preus 

justos, alguna cosa en el que la nova Llei de la cadena tindrà també molt a dir en 

aquesta campanya. 

 

Finalment, ha sol·licitat un marc de seguiment de l'execució de les diferents mesures en 

què participin les organitzacions representatives de el sector, especialment les 

organitzacions agràries. 
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