
  

 

Declaració Garrofa Viva 
 

 

El conreu de garrofera constitueix un emblema del territori valencià. 

Quasi el 50% de la superfície de garroferes de l’Estat es troba a les nostres 

comarques, on s’hi genera el 40% de la producció. El paisatge d’aquest 

arbre mil·lenari, juntament amb l’arquitectura de la pedra seca, s’ha 

convertit en patrimoni cultural del territori autonòmic. A més a més, 

desenes dels seus exemplars són susceptibles a disposar de la protecció de 

la legislació d’arbrat monumental.  

La garrofera, una espècie que pertany a la família de les lleguminoses, 

també presenta altres valors, com ara els ambientals. Entre ells, la 

seua capacitat per mitigar els efectes del canvi climàtic gràcies al seu paper 

com a embornal de CO2 i capacitat per a prevenir l’erosió, la desertització, 

les inundacions o els incendis forestals. De fet, la seua resistència a la 

sequera fa de la garrofera una espècie valuosa per a la recuperació de zones 

degradades. D’altra banda, la garrofa té propietats saludables i 

dietètiques molt interessants, com ara l’absència de gluten (apta per a 

celíacs), i la bellesa del seu paisatge també està esdevenint un recurs 

d’atractiu turístic.  

Tanmateix, la pèrdua de rendibilitat de les garroferes ha portat a un 

abandonament dels camps i, amb aquesta tendència, a la decadència d’un 

paisatge característic de la Mediterrània, alhora que a la pèrdua d’un 

recurs agrícola que podria tindre futur. 

En el marc de la celebració en 2016 de l’Any Internacional de la Llegum, 

LA UNIÓ ha posat en marxa el Projecte Garrofa Viva, l’objectiu del qual és 

revitalitzar el sector de la garrofa a través de diverses vies: l’econòmica, la 

investigació, l’ambiental, la turística –rutes i gastronomia- i el 

vessant vinculat a la salut, a través de la promoció d’una dieta 

saludable, sostenible i de productes pròxims de la nostra terra.  



  

 

Per tots aquests motius presentem una declaració amb una sèrie de punts 

clau per a desenvolupar en el temps i de forma coordinada, amb totes 

aquelles entitats i persones interessades en aquest cultiu tan nostre, com 

ara: 

 

1.- Promoure accions a fi de trobar la viabilitat econòmica del conreu de la 

garrofa, així com també l’activitat comercial dels productes vinculats a 

aquest fruit. 

2.- Impulsar i donar suport a les iniciatives d’investigació en els vessants 

agrícola, ambiental i de dieta saludable. 

3.- Assumir un compromís en la protecció d’exemplars de garroferes 

centenàries-mil·lenàries o característiques i de senyalització de rutes 

turístiques vinculades als seus conreus. 

4.- Fomentar la gastronomia autòctona amb productes relacionats amb la 

garrofa i els seus valors saludables alhora que potenciar el turisme vinculat a 

aquest conreu. 

5.- Divulgar mitjançant jornades, seminaris, o qualsevol altra iniciativa de 

difusió i diàleg ciutadà, els valors de les garroferes. I, paral·lelament, 

afavorir la unió i coordinació de tots els esforços d’administracions, 

productors i investigadors des dels diversos àmbits.  

 

 

En València, a 28 de novembre de 2016 

 

 


