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Eleccions a les cambres agràries a Catalunya 2011

Jaume Torra i Borda. Número 1 de la candidatura d’URAPAC-UPA per Lleida

“L’administració ha d’aprovar una regulació
que eviti els grans abusos que la gran
distribució comet amb el preu de la llet”

J

aume Torra i Borda, 58 anys, és el número 1 de la candidatura d’URAPACUPA per Lleida a les eleccions a Cambres Agràries del proper 20 de febrer. És
propietari d’una explotació de boví de llet
a Vallfogona de Balaguer, a la comarca
de la Noguera. Jaume espera que les diferents administracions, tant la catalana
com la central, aprovin normes que evitin, d’una vegada per sempre, els grans
abusos que la gran distribució comet amb
el preu de la llet.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
Es tracta d’una explotació dedicada al boví
de llet, amb 680 caps de bestiar entre vaques de llet i novillas, que són de reposició. El bestiar es troba en règim d’explotació intensiu. L’explotació es complementa
amb 150 hectàrees de regadiu, una part
de la meva propietat i una altra arrendades, dedicades a farratges per a alimentació dels animals. No obstant això, atès que
no cobrim les necessitats alimentàries del
bestiar, les reforcem amb pinsos.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa?
El que està ocorrent, i és incomprensible,
és que els ramaders estem cobrant la llet
més barata que els francesos, quan mai
s’havia donat aquesta situació. Més encara, quan a Espanya som deficitaris de
llet líquida, mentre que a França són excedentaris. Els ramaders espanyols som
els que estem cobrant la llet més barata
de tota Europa. La indústria diu que és
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per la crisi, que han canviat els hàbits de
consum i que ara, per tant, es compra
molta més llet de marca de distribuïdor,
que és més barata i de pitjor qualitat. Una
situació que s’agreuja pel gran increment
dels costos de producció, per la pujada
del preu dels cereals, l’electricitat i el gasoil, mentre que els ingressos són els mateixos o fins i tot més baixos.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
La Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició, que es tramita al Parlament, pot
pal·liar una mica la difícil situació que estem travessant els productors de llet, ja
que si s’aprova, els requisits de qualitat i
de seguretat que se’ns exigeixen als productors espanyols seran els mateixos que
els de la resta de productors europeus, i
d’aquesta manera s’acabarà amb la competència deslleial que existeix fins ara. Així mateix, també cal modificar la Llei de
Traçabilitat, perquè aquesta Llei estableix
que cal complir la traçabilitat de producció al país d’origen, i no en la destinació,

i mentre això no es canviï ens perjudica
molt. Finalment, pel que fa a les grans cadenes de distribució, tant el Govern català com el Govern central, haurien d’evitar
amb una normativa clara els abusos de
les grans superfícies quan estableixen
grans diferències entre el preu que se li
paga al productor per la llet i el preu que
després ha de pagar el consumidor final
pel producte.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
Al meu entendre, URAPAC-UPA és la millor organització agrària per representar
als agricultors i ramaders catalans doncs
és un sindicat molt professional i té un
important cos tècnic. Així mateix, és l’organització agrària catalana millor posicionada a Brussel·les i, a més, UPA és l’única organització d’Espanya que està integrada en la FIPA (Federació Internacional
de Productors Agraris) i això permet a UPA
estar present en tots els fòrums de debat
a nivell internacional.

