Resum de la jornada: “Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat? La força d’una
estratègia conjunta dels productors lleters”
Ha sigut una jornada on el sector productor, preocupat i desanimat, hi ha assistit
massivament. La jornada s’ha desenvolupat amb normalitat, sense estridències, però
amb una voluntat decidida de valorar més i millor la llet produïda.
Intervenció de Jordi Maynegre (Enginyer agrònom, GESTRUM; Observatori de la llet del
Departament d’Agricultura):
-

-

Estructuralment, els preus percebuts pels ramaders es troben per sota del llindar
de rendibilitat de les explotacions. Durant aquest 2021, amb la pujada dels
cereals, aquest dèficit s’ha eixamplat dràsticament.
Llindar de rendibilitat històric de les explotacions lleteres a CAT: 0,351€/l
Llindar de rendibilitat (2021) de les explotacions lleteres a CAT: 0,373€/l
La manca de viabilitat econòmica empeny a l’abandonament de l’activitat d’una
manera dràstica i acusada.
La producció de llet s’ha reduït un 3% entre 2020 i 2021 a CAT

Intervenció de Gema Hernández (Directora de l’AICA -Agència d’Informació i Control
Alimentari-)
-

-

Explica als assistents de l’existència i les funcions de l’AICA (la majoria dels
productors no sabien ni de l’existència ni de les atribucions d’aquest organisme
públic)
Convida a tots els assistents a denunciar qualsevol incompliment de contracte.
Remarcant sobretot l’article 9 de la llei de la Cadena. Aquest article fa referència
al cost de producció i a la impossibilitat de vendre per sota de cost. Recorda que
a aquest article també s’hi poden acollir tots agents de la baula de producció, no
només productors.

Intervenció de Francisco Fernández (Director D’Agaprol, Organització de Productors de
llet)
-

-

-

Agaprol és una associació de ramaders, la principal d’Espanya. Aglutina més de
600 ramaders i un volum de 800.000 T a l’any. La missió principal és negociar en
nom dels ramaders, el millor preu davant les indústries.
La seva intervenció s’ha centrat principalment en arengar als assistents a formar
part de la seva OPL, o de qualsevol altra, en un sector unit, per així poder tenir
més força davant qualsevol negociació.
Coincideix amb l’Observatori de la llet de Catalunya en assenyalar que el llindar
de rendibilitat de les explotacions membres d’Agaprol és de 0,3741€/L.
Es percep molt d’interès, entre els assistents, per formar part de la OPL.

Intervenció de Daniel Bassas, Marc Xifra i Jordi Vidal (Sector productor)

-

-

-

Expressen la necessitat de trobar una solució conjunta, Administració, Indústria
i Distribució.
Una part d’aquesta solució passa perquè es cobreixin els costos efectius de
producció. Costos que estan més que definits per un organisme independent i
privat com és l’Observatori de la llet, existint altres Observatoris arreu del
territori espanyol.
Demanen a l’Administració la necessitat de ser proactius, no n’hi ha prou
d’Observar, amb els Observatoris, s’han d’utilitzar com a instrument per a fixar
la base d’un preu mínim.
Demanen a l’Administració que actuïn d’ofici, sense necessitat d’haver de
denunciar davant de l’AICA els incompliments de contracte com està succeint
continuadament des de 2018.

Com passa gairebé sempre, no hi va haver col·loqui perquè la Consellera d’Agricultura,
senyora Teresa Jordà, va arribar en més de mitja hora de retard, i el seu discurs va durar
més de mitja hora

El programa de la jornada fou el següent:

