
El passat 10 de novembre es va cel.lebrar la XIII Jornada del Boví de Carn d’Alcarràs. Davant 
la preocupació general de ramaders i sectors paral.lels envers els punts desenvolupats en 
aquesta Jornada, va estar un èxit en afluència d’assistents. 
La Jornada va tractar 2 blocs importants: EL PREU DEL CEREAL i la PAC A PARTIR DEL 
2014. 
 
El Sr. Jorge de Saja, Secretari General de CESFAC, va explicar com Espanya importa  1/3 dels 
cereals que necessita. El cost del producte es marca actualment depenen del port on  s’importa 
(principalment EEUU, Sud-americà i Nord d’Europa). La globalització és la causa de que 
qualsevol factor extern a nivell geogràfic o temàtic influeixi als preus. 
El inici de campanya 2011-12 en producció mundial de cereal és, en principi, positiva, però cal 
comptar amb la falta de remanent amb que es comença. 
Les gràfiques, que ens va mostrar el Sr. De Saja, senyalaven l’augment de la producció de 
cereal des de la crisi del 2008 a dies d’ara, però amb el consum total de cereal/any, exceptuant 
alguns països de l’est europeu i Xina que tenen un estoc de fins al 10% de la seva producció. 
Va remarcar la important quantitat de Tn que alguns països destinen a l’obtenció de 
biocombustibles (USA al 2011 127 Tn. de panís per etanol). Aquesta destinació del cereal anirà 
en augment el pròxims anys. 
L’expectativa de futur immediat és un constant augment de consumidors de carn ( a llarg 
plaç,es preveu un creixement demogràfic de2.600 milions de persones fins al 2050) i un preu 
del cereal que es mantindrà alt, degut sobretot a una volatibilitat dels mercats que no sembla 
que pugui desaparèixer. 
 
Caldria demanar, per canviar aquesta previsió, unes bones collites mundials, una menor 
intervenció de la borsa als mercats del consum per energies renovables, decrement de la 
demanda de Xina i estabilitat en les principals monedes ($ respecte al �) 
 
El Sr. Carles Buxadé, Catdrètic UD Produccions Animals ETSI Agrònoms UPM, era persona 
convidada a aquesta Jornada, la seva intervenció la va presentar el Sr. Javier López gerent 
d’Asoprovac Nacional. Segons Buxadé els objectius inicials que es van marcar per la nova PAC 
2014 havien d’esser els punts estratègics per iniciar la nova política agrària a partir del 2020: 
Fins aquella data, els països europeus de la CE havien de créixer de manera intel·ligent, amb 
una producció i mercat sostenible i integradora. 
Però a banda de la PAC que es tractava a Brussel.les, el panorama ha estat: 1-Europa 
presenta un quadre de productes cars, 2-un gran desenvolupament dels països emergents en 
les seves explotacions, i 3- Es continua destinant un important % de matèries primeres en 
biocombustibles, que no es preveu disminueixi. 
Caldria gestionar la volatibilitat dels preus: amb xarxes de protecció social, amb una reserva 
urgent i estratègica d’aliments i amb el desenvolupament de tècniques per gestionar riscos 
RESPATLLATS per l’administració. 
A Espanya concretament hi ha una coyuntura de factors que impliquen una situació 
desfavorable 
- Desequilibri de la cadena de valor 
- Conformació de preus (sobretot a nivell consumidor), que a més son els que suporten tota la 
pressió. 
- Preus d’origen superiors al cost de producció. 
És important organitzar l’oferta, millorar la cadena de valor i cuidar les organitzacions de 
productors, ja que el mercat europeu suposarà, pels requisits que demana, major costos de 
producció. 
La intervenció del Sr. Daniel Villalba , Departament de Producción Animal Universitat de Lleida 
va estar per explicar sistemes alternatius al pinso, amb la incorporació de farratges (amb més o 
menys intensitats), per l’alimentació del vedell d’engreix en sistema intensiu. 
La 2ª part de la Jornada va estar dedicada integrament a la PAC, amb tècnics de 1ª línea de 
treball, com son el Sr. Miguel Garcia Navarro de la Unidad de Producción Animal de la DG de 
Agricultura en la CE i la Sra. Pilar Vara, Jefa de Vacuno de Carne del MARM, les seves 
exposicions, des de cadascú dels departaments que representen, van explicar la PAC legislada 
a Brussel·les i com quedarà, en principi,  plasmada a l’Estat Espanyol.  
 



Així des de Brussel.les, estem al punt en que acaba de sortir (el passat 12 d’octubre) la 
proposta legislativa. Ara s’obre el debat al Parlament Europeu i al Consell, i abans de finalitzar 
el 2013 estarà aprovat el nou reglament. 
Objectius per la nova PAC: competitivitat econòmica, mediambiental, social i territorial. 
S’aborda amb major eficàcia i simplificació per millorar la sostenibilitat i millorar la competitivitat;  
i per aconseguir aquests nous reptes s’ha  entrellaçat el 1er i 2on. pilar de manera que seran 
dependents i flexibles.  
Poden consultar a la nostra web el resum de la ponència del Sr. Garcia, i explícitament les pag. 
12 i 13 on està l’esquema del nou sistema d’ajudes a partir del 2014. 
Nou marc de Desenvolupament Rural: amb una maniobra de treball més amplia (innovació, 
canvi climàtic i medi ambient , com a contingut dels nous ajuts) amb una dotació pressupostària 
de diversos fons europeus  (Agrícola, Social, de Cohesió i de Desenvolupament Regional), co-
financiat, naturalment. 
 
Seran prioritaris dins el nou Pla de Desenvolupament Rural l’Assessorament, l’ajut als joves, 
les inversions col·lectives, els plans sobre mesures agroambientals, i agrupacions de 
productors. 
 
El Sr. Javier López, gerent d’Asoprovac Nacional va fer la seva intervenció per exposar el 
impacte post PAC-2014 a la ramaderia de vacú de carn i la necessitat de defendre les 
agrupacions de productors. 
 
Al finalitzar el torn dels ponents, es va obrir el temps de debat i preguntes: Aquí es va fer patent 
el descontent general del sector per les filtracions que va haver i la posterior publicació del 
texte legislatiu del 12 d’octubre en que les línees generals de la PAC, deixen en tan mal lloc el 
nostre sector:  Els assistents van transmetre als ponents la seva preocupació per temes com la 
definició d’agricultor professional i la necessitat de base territorial per entrar al nou sistema 
d’ajuts, hectàrees de la que el nostre sistema de producció és deficitari o simplement no en té.  
Va ser un temps de debat intens on l’administració va entendre el que li estaven transmitent  
les diferents associacions de productors des que es va publicar aquesta proposta. 
 
El Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Josep Mª Pelegrí, va fer una intervenció, en acabar el torn de preguntes, 
encoratjant als assistents i convidant a fer arribar les queixes per buscar solucions abans que 
no s’acabi de legislar. 
En aquesta Jornada, a més a més es va fer un nomenament especial al ex President de l’ARB, 
Sr. Ricard Gòdia, i se li va fer entrega d’una placa honorífica de mà del Conseller. Tanmateix el 
President de l’ARB  va lliurar un trofeu propi de la nostra associació a quatre ex vocals de la 
mateixa. 
 
 


