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«El sector té problemes estructurals» 
El conseller diu que els problemes estructurals del sector agrícola i 

ramader són crònics, perquè fa molt temps que viu una situació 

complicada i els preus en origen acaben ofegant-lo. Caldria fer un procés 

d'integració vertical com han fet altres sectors 
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El sector porcí havia travessat una crisi important, i aquests darrers 

mesos s'hi ha afegit una grip que inicialment es va anomenar grip 

porcina. Malgrat que des del primer moment es va deixar clar que era un 

problema de sanitat humana i el consumidor no va deixar de comprar 

carn de porc, el sector ha passat «una amenaça de crisi sostinguda» amb 

l'anunci que va fer Rússia de no deixar entrar al país carn de porc de 

l'Estat espanyol. 

 

Pregunta.– Quan el consumidor va tenir el problema identificat, van 

arribar els russos i van tancar les fronteres. En què va repercutir aquesta 

decisió en el sector? 

Resposta.– «Amb una situació d'extrema dificultat com aquesta, el 

sector ha aguantat molt bé, malgrat que ja fa un any i mig o dos que 

pateix, primer per la crisi de matèries primeres amb el preu dels pinsos 

als núvols, i quan això es començava a redreçar, arriba la crisi financera 

de tots. És un sector al qual a Catalunya no se li dóna tota la importància 

que té, ja que és un dels més importants de l'economia catalana. Quan 

Rússia va anunciar que tancava fronteres, tant l'administració com el 

sector vam reaccionar i vam actuar de manera conjunta. No és que sigui 



molt important, l'exportació a Rússia, i tenim clar que és un mercat a 

extingir-se perquè Rússia vol fer els seus porcs i a més manté tractes 

amb algun altre país. Però de moment ho hem salvat i durant uns mesos 

o fins i tot anys podrem continuar-hi venent.» 

 

P.– Fa unes setmanes a les jornades Europorc de Vic un catedràtic de la 

Universitat de Múrcia afirmava que la nova llei de sanitat animal acabarà 

provocant el tancament de moltes explotacions. 

R.– «Hi ha granges que fa anys que van passant amb un aprovat justet, i 

les normatives europees són dures en seguretat alimentària i en els 

temes de salut pública. Però hem de ser intel·ligents i pràctics a l'hora 

d'interpretar la normativa europea. Hi ha hagut una anècdota que algú 

s'ha queixat que des del departament es denunciaven les granges que no 

tenien joguines per als porcs. El dia que ho vaig sentir, vaig córrer a 

preguntar si això era cert, perquè al sector només hi faltaria això. És 

evident que si hi ha una normativa s'ha de complir, però la interpretació 

de la normativa s'ha de fer amb sentit comú. És a dir, els porcs si no 

tenen un element d'entreteniment s'acaben menjant la cua, i això els pot 

provocar infeccions. Per evitar-ho els posen pneumàtics o fusta perquè 

s'entretinguin.» 

 

P.– El sector de l'oli i de la llet també es queixen. De fet, tot el sector 

agroalimentari està en crisi. 

R.– «No, tot en crisi, no. Són uns anys complicats per a tothom, però 

quan la resta de sectors estan escurats, l'agroalimentari no ho passa tan 

malament perquè la gent ha de menjar. Els problemes estructurals del 

sector agrícola i ramader són crònics, perquè fa molt temps que viu una 

situació complicades i els preus en origen acaben ofegant-lo. És difícil, 



però caldria fer un procés d'integració vertical com han fet altres 

sectors.» 

 

P.– JARC fa temps que denuncia l'assetjament rural a moltes 

explotacions. 

R.– «Jo crec que tots plegats, i els mitjans de comunicació, tenim la 

temptació d'elevar la categoria d'anècdota a notícia. Molta gent que va a 

passar uns dies al camp o al poble no té en compte que els que hi viuen 

hi fan activitats, però afortunadament tant la gent de la ciutat com la del 

camp tenen sentit comú. Ho hem de desdramatitzar. Crec que hem de 

fer pedagogia, i no enfrontament.» 

 

P.– Fa uns mesos que les grans superfícies han apostat per les marques 

blanques. Vostè s'hi ha mostrat contrari. 

R.– «Vaig ser el primer que va agredir les grans superfícies pel que fa a 

aquest tema. Catalunya té una indústria agroalimentària capdavantera al 

món, i això és perquè fem recerca i innovació, i quan et col·loques en la 

franja de la marca blanca exclous aquest plus d'innovació i recerca. Tot 

el que passa d'un 20 o un 25% de marca blanca és una amenaça brutal 

per al conjunt agroalimentari. Amb aquesta actitud destruirem una 

indústria que és la més important de Catalunya.» 

 

P.– Dimecres passat vostè va ser a la inauguració d'un cava biodinàmic. 

Aquesta és la sortida del sector? 

R.– «No. El sector té moltes oportunitats. Jo li acceptaré que hi ha 

problemes estructurals i que probablement entre tots alguna cosa no 

fem bé. Però amb aquesta ximpleria que la culpa sempre és de l'altre no 

arreglem mai res. El que produeix diu que és culpa de l'escorxador, i 

l'escorxador diu que és del que elabora, i de tant en tant surt 



l'administració dient-hi la seva. El cert és que hi ha molts possibles 

mercats per als nostres productes. El primer són les xarxes de proximitat 

i també de país, potser no amb exclusivitat, però hem de facilitar que 

quan hi hagi una demanda en la societat s'hi arribi. Jo crec que és posar-

hi sentit comú, buscar mecanismes perquè les nostres explotacions 

siguin rendibles, i hem de facilitar instruments de recerca. Fins ara 

l'administració ha mantingut un paper paternalista i de gestoria que no 

ens ha portat enlloc. Fent normes, fent lleis i fent decrets no s'arregla 

res. Ens hem d'orientar al mercat en la recerca, en la innovació i fent les 

explotacions viables.» 

 

P.– Aquest any no hi haurà problemes de sequera i per tant els pagesos 

podran regar. S'han buscat solucions per evitar el que va passar l'any 

passat? 

R.– «L'any passat les circumstàncies van ser dures i es van precipitar 

tota una sèrie de coses. Al final, però, pràcticament tothom va regar. En 

aquests moments, entre les dessalinitzadores de la Tordera i la del 

Llobregat, tenim cobert una part important del dèficit hídric de 

Barcelona. Més les més de 200 obres que es van fer per agafar les 

aigües dels aqüífers i si d'aquí a un any o un any i mig entra en 

funcionament la planta de Cunit, el dèficit hídric de més de 100 

hectòmetres cúbics per a Barcelona estaran coberts. De tota manera, 

crec que, igual que s'ha fet amb l'electricitat, s'han de buscar 

mecanismes per interconnectar no dic conques però sí xarxes en alta. No 

pot ser que en un lloc sobri aigua i en un altre en falti. Això en un país 

modern no ens ho podem permetre.» 

 

 

 



P.– Els transgènics tenen molts detractors a Catalunya, però el sector els 

continua utilitzant. 

R.– «A Catalunya només fem uns transgènics de blat de moro. Per què 

els fem? Perquè per les circumstàncies climàtiques el barrinador l'afecta 

molt. D'un milió d'hectàrees cultivades a Catalunya, unes 21.000 són de 

cultius transgènics. Però tenim prohibit prohibir. Els tres països que ho 

han fet han hagut de rectificar. Crec que la no-utilització dels transgènics 

ha de ser un procés de convenciment dels mateixos productors.» 


