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Josep Rierola Alibés. Candidat d’URAPAC-UPA per Barcelona

“Els elevats preus dels pinsos amenacen la
supervivència de les granges de porcí”

J

osep Rierola Alibés, 47 anys, forma
part de la candidatura d’URAPACUPA per Barcelona en les eleccions a
Càmeres Agràries a Catalunya del proper
20 de febrer. Josep és propietari d’una
granja integrada de garrins en Grub, a la
comarca d’Osona. Així mateix, és president de l’Associació Nacional de Veterinaris de Porcí (ANAVEPOR) i president de
l’Associació de Veterinaris de Catalunya
de Porcí (AVPC). Josep defensa que des
del sector, amb el suport de les administracions, s’han de promoure campanyes
per millorar la imatge dels purins, defensant el seu important paper com a abonament.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
Sóc propietari d’una granja integrada de
porcí amb un total d’1.600 garrins de 6 a
20 quilos. És una granja especialitzada en
garrins, que cobreix el període de creixement d’aquests animals des del seu deslleti fins a l’engreixi. Els garrins els compro
a una explotació de mares reproductores
quan aquests ja han aconseguit els 6 quilos i en la meva explotació són criats fins
que arriben als 20 quilos de pes, moment
en el qual els venc a una granja d’engreix.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa tant a la seva regió com
en la resta d’Espanya?
Hi ha dos grans temes que preocupen: la
sanitat animal i els preus dels pinsos. Pel
que fa a la sanitat animal, s’està debatent sobre el benestar animal, que supo-
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sarà unes inversions molt fortes a les granges per a la seva adaptació i caldrà lluitar
per veure’ns el menys perjudicats possible. Des de la Unió Europea es proposen
normes molt restrictives a partir de 2013
amb augment d’espai perquè els porcs
tinguin major comoditat, la qual cosa implica en definitiva grans inversions i un
increment dels costos de producció. Al
costat d’això, els productors de porcí ens
enfrontem al problema dels elevats preus
dels pinsos, que suposen entre el 60 i el
70% dels nostres costos de producció. La
veritat és que les despeses superen als ingressos en la majoria dels casos.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
És bàsic millorar des del sector la imatge
dels purins i de la contaminació. Promou-

re, amb l’ajuda de les diferents administracions, campanyes de conscienciació per
a tota la societat que el purí no és un residu contaminant sinó un bon abonament
per als cultius.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
URAPAC-UPA és una agrupació que engloba a molts petits agricultors i ramaders, està molt estesa per tot el territori
català i és l’associació que millor defensa
els interessos dels petits productors agraris. A més, la seva associació a UPA permet que els problemes dels agricultors i
ramaders catalans estiguin presents en
les negociacions que tenen lloc amb el
Govern espanyol i arribin també a les institucions europees.

