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Eleccions a les cambres agràries a Catalunya 2011

Ramón Alejo Granado. Candidat d’URAPAC-UPA per Lleida

“Les autoritats han d’exigir els mateixos
controls sanitaris a les carns procedents de
tercers països que a les d’origen nacional”

R

amón Alejo Granado, 43 anys, és
candidat d’URAPAC-UPA per Lleida. És propietari d’una explotació
de bestiar porcí i boví de carn a la localitat de Torres del Segre, al Segrià. Ramón
defensa que les autoritats han de fixar les
mateixes exigències tant per a les carns
que procedeixen de tercers països com a
les que es produeixen a Espanya.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
Tinc una granja de 1.800 caps de bestiar porcí, una nau de recria de bestiar
boví amb capacitat per 165 vedells petits, als quals aliment primer amb llet i,
posteriorment, amb pinsos i farratges; i
una altra nau amb 100 caps de boví d’engreix, destinats a escorxador. En aquests
moments estic ampliant les dues naus
de bestiar boví amb la finalitat d’aconseguir una capacitat de 400 caps de boví de recria i uns 150 vedells d’engreix.
Ambdues instal·lacions estan pràcticament acabades.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa?
El principal problema és una pujada del
preu dels cereals que encareix molt els pinsos, unit al baix preu a que ens paguen la
carn als productors, que no té res a veure
amb el que s’aconsegueix després al mercat, on intervenen de manera destacada
els intermediaris, que al final són els grans
beneficiats del nostre treball.
Quines mesures o reformes conside-
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ra necessàries per millorar la situació
del sector?
Un dels assumptes que més em preocupa és el sanitari. Són necessàries mesures
que controlin i verifiquin que a les vaques
per a cria se’ls estan administrant els medicaments adequats per al ple desenvolupament dels vedells, perquè aquests neixin amb defenses i forts. Una altra de les
qüestions importants és l’entrada de carns
de tercers països, que generalment sol ser
més barata a causa de la menor despesa
de producció i no passar els mateixos controls sanitaris que se’ns exigeixen a nosaltres. Això lògicament es tradueix en una
competència deslleial i desvirtua el mercat. Per això, les autoritats han d’exigir
els mateixos controls sanitaris que a les
carns d’origen nacional. I finalment, cal
acabar amb l’especulació amb el preu dels
pinsos, per a això no seria mala idea que

l’administració recuperés les sitges que
existien en el passat.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
URAPAC-UPA té un contacte molt més
directe amb els productors que altres organitzacions agràries catalanes, i això afavoreix que els nostres problemes i les nostres reivindicacions puguin arribar millor
a les diferents administracions. És una organització que defensa millor al petit productor agrari que altres organitzacions
ho fan, i en estar fusionada amb UPA, una
de les principals associacions del sector a
nivell nacional, els problemes dels petits
agricultors i ramaders catalans arriben de
forma més directa tant al Govern espanyol com a les institucions europees.

