NOTA DE PREMSA
Efectes bloqueig rus: Els preus percebuts pels ramaders de porcí es troben ja sota el llindar
de rendibilitat, amb una brutal caiguda de més del

24% des de principis de juliol

JARC-COAG demana màxima celeritat al Ministeri d'Agricultura perquè
plantegi a la CE l’aprovació de mesures de gestió de mercat efectives
-

L’organització agrària ha sol·licitat reunió urgent amb la Ministra d'Agricultura i amb
els grups polítics catalans amb representació a Europa.

-

De l'1,48€/kg (animal viu) a principis de juliol hem passat a 1,12€/kg a la segona
setmana d'octubre, xifra inferior al cost mig de producció establert per al primer
trimestre de 2014 en 1,14 €/Kg.

-

Cal activar urgentment mesures correctores, perquè la tendència continuarà sent
decreixent si no s’actua.

En Jaume Bernis, com a màxim responsable de la sectorial del porcí de JARC i de COAG, ha
demanat reunir-se urgentment amb la Ministra d'Agricultura i amb els grups polítics catalans
amb representació a Europa. L’objectiu és poder-los traslladar directament la necessitat de
que el Ministeri sol·liciti a la CE activar mesures de gestió de mercat, davant la brutal
davallada de més del 24% que ha patit el preu en origen del porcí des de principis de juliol
d'enguany. De l'1,48€/kg (animal viu) hem passat a 1,12€/kg a la segona setmana
d'octubre.
El representant de JARC-COAG, ha volgut destacar durant la roda de premsa convocada
avui a Lleida, que els preus del porcí es troben ja sota el llindar de la rendibilitat de les
explotacions, ja que el cost mig de producció establert per al primer trimestre de 2014 és de
1,14 €/Kg.
En Jaume Bernis exposava a finals de setembre que el sector porcí espanyol va gestionar
amb solvència el tancament de la frontera russa a principis d’any diversificant les
destinacions d’exportació. No obstant això, els problemes dels grans exportadors europeus
per obrir nous mercats, principalment Alemanya, Holanda i Dinamarca, i el tancament de la
frontera russa a les carns d'EE.UU i Canadà han saturat els mercats alternatius i estan
provocant una crisi de preus global.
JARC-COAG demana màxima celeritat al Ministeri d'Agricultura perquè sol·liciti a la Comissió
Europea que s’activin mesures de gestió del mercat, com les restitucions a l’exportació o
suport a les campanyes de promoció vers tercers països que s’estan realitzant des de la
Interprofessional INTERPORC per facilitar l’accés a nous mercats, i que estudiï la possibilitat de
l’emmagatzematge privat i la congelació de la carn de porc.
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En Jaume Bernis emfatitza que no s’han d’oblidar el pes econòmic que el sector porcí té a
nivell espanyol, especialment a Catalunya, i els efectes negatius que aquesta situació tindrà
per als ramaders i per les persones que indirectament depenen d'aquest sector productiu.
Per aquest motiu, des de JARC-COAG no es cansen de recordar que la producció final del
sector porcí espanyol va aconseguir el seu màxim històric l’any 2013, arribant als 6.273
milions d’euros, que representa més del 39% de la producció final ramadera i el 14,2% de la
producció final agrària, la qual cosa consolida la seva importància econòmica dins del
sector agrari. A més, el sector porcí espanyol és capdavanter en producció a nivell europeu,
únicament superat per Alemanya, i ocupa el quart lloc a nivell mundial. I cal recordar també
que Catalunya és la primera Comunitat autònoma productora, amb més de 1,5 milions de
tones durant el darrer any.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Jaume Bernis, responsable del sector porcí de JARC i de COAG (tel. 649.193.575)

Lleida, 14 d'octubre de 2014
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