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Eleccions a les cambres agràries a Catalunya 2011

María Vernet Folch. Candidata d’URAPAC-UPA per Tarragona

“URAPAC-UPA és la millor organització per
defensar els interessos dels petits
productors agraris catalans”

M

aría Vernet Folch, 52 anys, és
candidata d’URAPAC-UPA per
Tarragona per a les eleccions a
Càmbres Agràries a Catalunya del proper
20 de febrer. És propietària d’una explotació de vinya i olivar en la localitat del Masroig, a la comarca tarragonina del Priorat.
María defensa que un dels reptes dels productors agraris és trobar com col·locar els
seus productes al mercat amb la menor
quantitat d’intermediaris possibles, atès
que amb la venda a intermediaris és on es
perd tot l’esforç del seu treball.
En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
La meva explotació té 20 hectàrees, i
d’elles 12 estan dedicades al vinyer i les 8
hectàrees restants són d’olivars. Els raïms
que produeixo els venc per a la producció de vi amb DOC Priorat i DO Montsant,
mentre que les olives les venc a una cooperativa per a l’elaboració d’oli, que es
comercialitza amb DO Siurana.

Quina és la situació del sector en el
qual treballa?
Tant en el sector del vi com de l’oli ens movem en el mateix àmbit. Nosaltres no podem competir en producció sinó en qualitat. Però el principal problema és la distribució del vi i al mercat. Per a això, hem
d’intentar vendre la màxima quantitat possible de producte en agro-botigues o en
cooperatives, on se li dóna major valor al
producte, ja que tot allò que comercialitzem a granel aconsegueix un menor preu i
s’obté menor benefici. Un dels reptes dels
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agricultors i ramaders passa per trobar com
incorporar els nostres productes al mercat
amb la menor quantitat d’intermediaris possibles, perquè és a la venda a intermediaris
on es perd tot l’esforç del nostre treball.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
Concretament, a la meva comarca és necessari que les diferents administracions millorin tant les noves tecnologies de la informació i de la comunicació com els mitjans
de transport, perquè en tots dos casos estan poc desenvolupats i dificulten que el
productor pugui comercialitzar directament
els seus productes al mercat i reduir la dependència amb els intermediaris.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?

URAPAC-UPA és la millor organització per
defensar els interessos dels petits productors agraris catalans i fa les coses bé, preocupant-se realment dels problemes de
les persones que treballen i viuen en el
mitjà rural. També espero que URAPACUPA ens llevi “el mal sabor de boca” que
ens han deixat altres organitzacions agràries aquí a Catalunya. A més, és important que aquesta organització defensi als
petits agricultors i ramaders.
Com veu el paper que exerceix la dona en el mitjà rural en l’actualitat?
La dona en el mitjà rural normalment té
molt treball i moltes càrregues a la seva
esquena. Som la guarderia dels nostres
fills i els nostres néts i el centre de dia dels
nostres pares, som mestresses de casa i,
a més, hem de treballar molt durament
per aconseguir que la nostra explotació
funcioni i per poder desenvolupar la nostra professió en el sector agrari.

