MANIFEST PEL FUTUR DE LA CITRICULTURA VALENCIANA

La crisi de preus que durant la present campanya 2018/19 està arrasant les
economies de milers de famílies valencianes no soles posa de manifest la gravetat
d'una situació concreta, sinó que mostra amb tota la seua cruesa la dimensió d'un
problema endèmic i enquistat que compromet seriosament la pervivència futura d'un
sector clau per a la Comunitat Valenciana.
La taronja, símbol i emblema d'esta terra, va ser en èpoques passades una
indiscutible font de riquesa, motor de desenvolupament i impuls de benestar. La
taronja, no obstant això, va acabar convertint-se, en el tòpic propiciatori d'una visió
falsaria i tramposa del Llevant feliç que ha tingut efectes summament perversos en
la consideració general d'uns poders fàctics sempre predisposats a no prendre's
massa seriosament a un sector al qual atribueixen una imatge d'opulència que xoca,
des de fa ja diverses dècades, amb la seua dura realitat.
Ara bé, que la conjuntura que travessa ara mateix la citricultura valenciana
siga especialment adversa no vol dir en absolut que esta activitat en el seu conjunt
no mantinga plena vigència i raó de ser. Les dades a l'hora de corroborar esta
afirmació resulten aclaparadores. El nombre d'explotacions citrícoles en la Comunitat
Valenciana supera les 65.000, repartides en una superfície pròxima a les 160.000
hectàrees. És, amb molta diferència, el cultiu de major implantació en este territori,
on genera un volum de negoci directe d'uns 1.500 milions d'euros anuals. La vocació
comercial acreditada per este col·lectiu al llarg de la seua fecunda història ha
aconseguit convertir a Espanya en el líder mundial de l'exportació de cítrics.
Si ens referim a la influència de la citricultura en el conjunt del panorama
espanyol, les xifres es disparen. La mà d'obra directa per a la producció, recol·lecció
i confecció de la fruita es situa al voltant de les 280.000 persones, mentre que el
moviment necessari per a la comercialització de la collita anual genera més d'un
milió de desplaçaments de vehicles de transport de mercaderies, al mateix temps

que per a la distribució d'eixa mercaderia es requereix al voltant de 600 milions de
caixes, a la fabricació de les quals es dediquen unes 60 empreses que proporcionen
treball al mateix temps a unes 3.000 persones. I tot açò per no parlar de les múltiples
ocupacions no menys significatives que giren al voltant de les indústries de
transformació per a sucs o conserves, o dels vivers encarregats de produir i
propagar el material vegetal, sense oblidar a totes les indústries auxiliars de reg,
plàstics, fertilitzants o maquinària.
En suma, que si pretenem entendre la transcendència de la citricultura, no
podem circumscriure-la a una mera ocupació agrària cenyida a un marc de cultiu,
sinó que és necessari tindre molt present l'extraordinari efecte multiplicador que
genera sobre altres àmbits de l'activitat econòmica que sense el seu concurs
senzillament no existirien.
Però tot i ser tremendament important el seu vessant econòmic, tampoc ho és
menys el valor totèmic de la taronja en la conformació d'una idiosincràsia de tot un
poble, igual que no pot passar-se per alt la contribució d'este cultiu al sosteniment
del medi ambient i, en eixe sentit, el paper que desenvolupa en la lluita contra el
canvi climàtic.
L'evolució de la citricultura en la Comunitat Valenciana, i també d'altres
cultius, es va traduir en el floriment d'un model característic basat en el repartiment
de la propietat i, per tant, de la riquesa. L'amor per la terra és una forma de ser i
estar en el món que els valencians ni volem ni podem perdre.
El poder polític, les distintes administracions, amb l'autonòmica al capdavant,
no poden seguir desentenent-se de la problemàtica citrícola per més temps. L'actual
govern valencià, i el que puga vindre, deuen prendre bona nota perquè ja no valen
panys calents ni bones paraules. És hora de passar a l'acció i de fer-ho amb un
compromís, polític i pressupostari, que no deixe lloc a dubtes.
Es tracta d'una batalla pel futur que també concerneix la societat valenciana
en el seu conjunt perquè el que està en joc és precisament el manteniment d'una
herència socioeconòmica, paisatgística, mediambiental i cultural que ha proporcionat
riquesa durant dècades a generacions senceres i la seua continuïtat es troba
amenaçada.

