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Miquel Casals i Roca. Candidat d’URAPAC-UPA per Lleida

“Els petits productors agraris hem
d’unir-nos per competir millor amb
les grans empreses”

M

iquel Casals Roca és candidat
d’URAPAC-UPA per Lleida a les
eleccions a Cambres Agràries
del 20 de febrer. Miquel és propietari
d’una explotació hortofructícola a Soses,
al Baix Segre. En la seva opinió, els petits
productors agraris han d’unir-se en cooperatives per competir millor amb les
grans empreses, i d’aquesta manera racionalitzar costos i obtenir majors ingressos.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
La meva explotació és de productes d’hortofructicultura , amb un hivernacle de
5.000 metres quadrats destinats a préssecs, paraguaianes, nectarines i platerines una fruita peculiar, que no cal pelar, i
és molt similar a la nectarina però plana
com la paraguaiana. A aquest hivernacle
s’uneixen 14 hectàrees plantades amb diferents varietats d’hortalisses com a tomàquets, albergínies, pebrots, carabasses, melons i síndries, entre unes altres,
al costat de la producció d’alguns tipus
de fruites: cireres, mores, albercocs i peres seremeñas, que és una fruita típica del
Valle de l’Ebre, de molt petita grandària i
que es consumeix com una cirera. M’agrada molt innovar i plantar varietats noves
en la meva explotació, com el cas d’una
paraguaiana de carn vermella o les ja esmentades platerinas.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa?
Complicada pels efectes de la globalitza-
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ció i a la falta de protecció dels mercats
interiors a cada país. Les administracions
han de protegir a les petites explotacions
europees perquè sobrevisquin perquè
creen ocupació, fan productes d’alta qualitat i protegeixen l‘entorn. Els petits agricultors hem de pensar en una economia
social, unir-nos en grans cooperatives i
vendre els nostres productes directament
al consumidor, sense intermediaris, que
al final són els que actualment s’emporten tots els beneficis del nostre treball. A
més, no hem d’oblidar que el sector
agroalimentari és una de les activitats econòmiques més importants d’Espanya en
creació de riquesa i d’ocupació.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
En primer lloc, la conscienciació entre els
petits agricultors i ramaders que s’han
d’unir en cooperatives, per aconseguir empreses més viables i rendibles, i al meu
entendre UPA fa una gran labor en aquest

sentit, al conscienciar, ajudar i impulsar
idees de canvi en l’àmbit de l’agricultura
espanyola. Només així podrem competir
amb les grans empreses i racionalitzar costos per obtenir majors ingressos. Una altra iniciativa important és impulsar els productes autòctons i convèncer als consumidors espanyols que nosaltres som els
millors productors d’aliments.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
URAPAC-UPA és un bon instrument per
als agricultors i ramaders de Catalunya.
Pot aportar idees noves al camp català,
així com suports tant des de Brussel·les,
com des de Madrid, pel fet d’estar fusionada a una gran organització agrària a
nivell nacional com és la UPA. Per a mi, la
clau d’URAPAC-UPA és ser una organització de petits i mitjans empresaris agraris, que promou el suport entre els uns i
els altres.

