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PUNTS DE VISTA SOBRE EL FUTUR DEL SECTOR 
 
Asoprovac: La reforma planteja una sèrie d’incògnites, especialment en els països on 
es produirà un desacoblament total. I caldrà, per part dels ramaders espanyols, una 
adaptació en funció de les necessitats que vagin sortint. 
Pel que fa a les incògnites que es generen a l’Estat Espanyol, preocupa la falta 
d’animals per a engreix, que comporta un dèficit estructural que caldrà compensar, 
buscant fórmules per abastir-nos. Caldrà resoldre també el tema de la prima especial, 
que pot generar un mercat saturat a finals d’any i un dèficit a principis d’any. 
Falta un anàlisi a mig i llarg plaç. 
Preocupa, especialment, la problemàtica de la llengua blava a les regions 
d’Extremadura i Andalusia, i que comportarà per a Catalunya augmentar el problema 
d’obtenir vedells per a engreix. Es parla de “catàstrofe” per al sector en el cas que la 
malaltia s’espandeixi a altres regions. 
Importants seran també les novetats en el procediment d’higiene en l’alimentació 
animal prevista per l’any vinent. 
A tall de conclusió: Temps de canvis i d’oportunitats per a tots els professionals del 
sector, sempre i quan hi hagi una adaptació a la realitat. Es fixa com a objectiu, 
aconseguir que Espanya es converteixi en el centre de l’engreix europeu. 
 
UP: Valoració positiva de la reforma per a la professionalització del sector. Caldrà que 
l’administració doni recolzament a les necessitats del sector i només a les 
mediambientals. 
Es parla també, de la necessitat de modificació dels costos dels mataderos per 
traslladar-los més als consumidors. 
 
JARC: Davant l’entrada de la reforma, queda un període de molta feina sobre el 
paper, i és molt necessari estar atents i ben informats de totes les modificacions per 
obtenir una resolució favorable del ajuts de la PAC. 
El sector es troba en un moment molt dubtós i amb moltes hipòtesis sobre el futur, 
però caldrà superar aquest any 2005 tots els dubtes per una adaptació al canvi. 
 
DARP: La producció catalana té unes característiques diferents com indica la 
disminució de la producció vacuna de llet i el progressiu augment del vedell d’engreix. 
A Catalunya és un sector dinàmic i encara amb un 30 o 40% de places buides i poca 
dependència de la prima, ja que no tots els productors en sol·liciten. Tots els anys la 
cabanya catalana augmenta o disminueix entre un 10 i un 15%. 
És molt important el fet que és un sector molt lligat al mercat, i cal utilitzar els mitjans 
mediàtics per propiciar canvis de consum i augmentar el consum de la carn de vedella. 
 
 
 
Posició sobre el futur en el tema dels productes genèticament modificats. 
 
UP: L’opinió pública es mostra molt sensible amb el tema i cal adaptar-se a les 
peticions del consumidor i la ciutadania, per això el sector d’herbacis del sindicat es 
mostra en contra de la utilització de productes genèticament modificats (transgènics). 
JARC: Les necessitats que genera un mercat globalitzat  obliga al sector a no 
descartar cap tipus de producció. A més es desconeix la realitat sobre el perjudici en la 
salut. Des del punt de vista del productor és inevitable l’arribada de productes 
transgènics i la seva utilització ajuda a oferir un producte més barat. 
Seria bo combinar els dos tipus de producció com succeeix a la resta d’Europa. I 
garantir al consumidor preus barats i seguretat alimentària. 



En aquest cas destaca la gran propaganda mediàtica en contra de la utilització de 
productes genèticament modificats. 
DARP: En el nostre mercat lliure cal garantir que els productors facin el que creguin 
més convenient, sempre garantint que no hi ha cap perjudici pel consumidor, i que no 
es contaminen les produccions properes. 
Hi ha hagut una campanya de desprestigi cap la utilització d’aquests productes per 
part de determinats sectors, sense l’existència d’arguments científics que demostrin la 
prejudicialitat dels productes obtinguts a través de transgènics. 
 
És molt arriscat parlar en nom dels consumidors, i no es pot permetre que es 
parla de conseqüències catastròfiques de la utilització de transgènics en nom 
dels consumidors. 
 
UP: No es pot oblidar que el boví és un sector molt sensible als escàndols i cal 
treballar sempre des de la prevenció. La diferenciació i la garantia sempre són molt 
millors. 
 
Dr. Buixadé: Cal guanyar-se la confiança del consumidor amb INFORMACIÓ. El 97% 
de la població desconeix el tema. Actualment, tothom consumeix productes procedents 
de transgènics, i és imprescindible treballar-hi per millorar l’eficiència i l’eficàcia. 
 
 
El mercat el contempla com a homogeni, i a Catalunya és produeix la carn 
rosada molt diferenciada de la resta de la producció. Anàlisi del futur de la carn 
rosada. 
 
Asoprovac:  És veu en bon futur per aquest tipus de carn, i cal acostumar el 
consumidor  a consumir-la. Si es solventa el problema de l’adquisió de vedells per a 
engreix, Espanya es pot convertir en el centre europeu d’engreix de carn rosada. 
Es detectes estratègies des de França per capitalitzar la comercialització de la carn 
rosada per la por que provoca el fet que Espanya guanya cada cop més en 
exportacions. 
Ensenyar a produir carn rosada serviria per augmentar-ne i generalitzar-ne el consum. 
 
Dr. Buixadé: És molt important no perdre el lideratge i aprofitar oportunitats com el 
mercat llatí que s’està adaptant al consum de la carn rosada. 
 
Davant l’afirmació que la problemàtica de la llengua blava afectarà tot el sector, 
què cal fer?. 
 
Asoprovac: El problema afectarà, immediatament o no, tot el sector. Però a Catalunya 
es considera que es fan les coses molt ben fetes. 
 
Es parla sempre de l’Europa dels 15, però és l’Europa dels 25. Com afecta això al 
sector?. 
 
Dr. Buixadé: Els nous països són petits, i amb PIB inferior, per tant, necessiten temps 
i diners per igualar-se. Aquests països ofereixen al sector més mercat. Això comporta 
un benefici a curs plaç, (5-7 anys). Però amb el desenvolupament oferiran mà d’obra 
més barata al sector i per tant es pot generar una concentració de producció. Però 
s’espera que absorbeixi la producció del centre d’Europa, quedant així dos grans 
produccions al continent, un a la zona sud i un a la zona est. 
 
El productor tindrà valor per a continuar amb tots aquests canvis? 
 



Asoprovac: Convenciment que el sector tirarà endavant, els productors espanyols són 
els més preparats donats els canvis constants des del 92. El futur és difícil, però per a 
la gent professionals i eficients no hi haurà problemes. 
 
Problema de l’especulació en el sector 
Asoprovac: L’especulació no té cabuda en aquest moment, el més necessari és 
unificar. 
 
Dr. Buixadé: S’està donant un augment de la producció amb un disminució dels 
productors, això comporta un cost social. Cal un treball sensat i en comú de 
l’administració, molt diferent que l’actual que és inaguantable. 
Els productors s’han de preocupar a l’escollir proveïdors, però per als ramaders 
vocacionals i amb voluntat el missatge és optimista. 
 
Problemàtica de la certificació per part dels productors. 
 
DARP: La certificació la duen a terme empreses especialitzades des de l’inici del 
producte, responent a les demandes dels consumidors. 
ASOPROVAC: L’administració ha d’exigir l’etiquetatge als comerços. 
 
Es parla de futur en mans de professionals. Quines garanties hi ha que la 
legislació no discriminarà la producció, com en el sector de la vaca de llet?. 
 
Dr. Buixadé: Molt mala gestió de la vaca de llet i caldrà modificar-ho. El sector boví de 
carn, gràcies a una actuació amb lògica ofereix moltes possibilitats. 
 
 


