14

●

Eleccions a les cambres agràries a Catalunya 2011

Anna Joana Giménez Uribe. Candidata d’URAPAC-UPA per Tarragona

“La professionalització, la diferenciació
i la qualitat del producte són claus en el
sector agrari”

A

nna Joana Gimenez Uribe, 45
anys, és candidata d’URAPACUPA per Tarragona a les eleccions
a Cambres Agràries. Anna Joana és propietària d’una granja d’ànecs a Deltebre,
en el Baix Ebre, i destaca que la professionalització i la diferenciació, amb productes de qualitat, són claus importants
per desenvolupar un bon treball en el sector agrari.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
La meva explotació és una granja d’ànecs
en règim de llibertat, en cria extensiva.
Tinc una mitjana de 4.000 a 6.000 ànecs
de diferents races autòctones, encara que
predomina la raça Mulard. El període de
cria dels animals sol durar entre 12 i 14
setmanes, i una vegada conclòs aquest
temps les femelles es comercialitzen per
a carn mentre que els mascles s’empapussen per a l’elaboració de foie-gras. Al
costat de les aus, també conreo un total
de 4 hectàrees d’arròs.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa?
La meva filosofia de treball és la diferenciació, fer un producte de qualitat i intentar realitzar tot el procés, la cria, la transformació i la comercialització del producte. Treballem per oferir al consumidor un
producte de qualitat a un preu correcte.
En l’explotació realitzem tot el procés fins
a la comercialització del producte, a través de tres línies de distribució: una agrobotiga situada en l’explotació, distribució
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a carnisseries i tendes especialitzades, i
una tercera línia destinada a restauració.
En el nostre sector el gran problema és la
importació de grans quantitats de foiegras procedents del centre d’Europa, al
que s’uneix l’increment del preu de les
matèries primeres, sobretot dels pinsos
per als animals. No obstant això, haig de
dir que la meva explotació funciona bé,
no tinc grans problemes, i considero que
es deu a l’especialització.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
El més important és que els petits productors fem productes de gran qualitat,
doncs encara que en moltes ocasions no
ho sembli, aquesta és molt valorada. Al
costat d’això, penso que és necessària una
major implicació de les diferents administracions, a través d’ajudes per a la modernització d’explotacions i l’engegada
de campanyes de promoció del producte
per apropar-ho al consumidor final.
Per què considera que URAPAC-UPA

és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
URAPAC-UPA està formada per un equip
de gent molt preparada, formada i documentada, amb un treball molt bé coordinat i capaç de defensar els interessos del
sector agrari i ajudar a solucionar les problemàtiques que tenim les persones que
vivim en el camp. A més, és molt important la seva fusió amb UPA. Personalment
estic encantada amb URAPAC-UPA i pretenc que la meva participació en les eleccions a Càmeres Agràries per aquesta organització em permeti transmetre els
avantatges de formar part d’aquest sindicat agrari.
Com veu el paper que exerceix la dona en el mitjà rural en l’actualitat?
A nivell general, crec que la dona no té el
paper protagonista que mereix en el sector primari. Hi ha moltes dones joves i preparades, però la gran majoria col·laboren
en les tasques del marit i de la família, hi
ha molt poques que són titulars d’una explotació.

