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Salvador Prieto Serrá. Candidat d’URAPAC-UPA per Tarragona

“És necessari un major contacte directe
entre els polítics i els productors perquè les
normes que regulen el sector tinguin més
sentit”

S

alvador Prieto Serrá, 45 anys, és candidat d’URAPAC-UPA per Tarragona per a les eleccions a Càmeres
Agràries a Catalunya del proper 20 de febrer. És propietari d’una explotació d’oví
de carn en les localitats de Pinell de Brai i
Horta de Sant Joan, a la comarca de Terra
Alta. Salvador considera que és necessari
un contacte més directe entre els polítics,
que són els que fan les lleis, i els productors, que són els que han de complir-les,
amb l’objectiu que les normes que regulen el sector tinguin un major sentit.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
Em dedico a l’oví de carn i treballo amb
ovelles de la raça Ripollesa, que és autòctona del Pirineu català. És una explotació
en règim extensiu amb prop de 700 caps
de mares reproductores. Una part de la
comercialització la duc a terme en una
carnisseria de la meva propietat, i la resta
la venc a tercers. En aquest últim cas, el
preu sol ser 7 o 8 euros menys per peça
en comparació al que aconseguim en la
meva carnisseria, la qual cosa mostra les
pèrdues que ocasiona al sector quan la
venda no és directa al consumidor sinó a
intermediaris.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa tant a la seva regió com
en la resta d’Espanya?
Ens enfrontem a tres grans problemes;
l’elevada cotització dels pinsos, els baixos
preus als quals ens paguen els nostres productes, i l’entrada d’animals de tercers
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països amb dubtosos controls de qualitat. La qüestió que més em preocupa és
l’alt preu que han aconseguit els pinsos,
que incrementa d’una forma notòria els
costos de producció, la qual cosa unida
al baix preu al que ens paguen el nostre
producte, genera pèrdues continuades
en les explotacions. Actualment, aconseguim subsistir gràcies a les ajudes, però
també estem molt preocupats pel que pugui ocórrer a partir de 2013, amb la reforma de la PAC, atès que desconeixem
si les subvencions es mantindran, si es reduiran o, fins i tot, si arribaran a desaparèixer. L’única cosa que sí és clara és que
si les ajudes es redueixen o desapareixen
i el mercat es manté en les condicions actuals, una gran part de les explotacions
d’oví de carn desapareixeran davant la inviabilitat d’aquest negoci.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
És necessari un contacte més directe entre els polítics, que són els que fan les lleis,

i els productors, que som els que hem de
complir-les, amb l’objectiu que aquestes
normes tinguin un major sentit. Els polítics estan molt allunyats dels productors i
no són conscients que si no cuiden al sector d’oví de carn, acabarà per desaparèixer a causa de l’abandó de les explotacions. No fa molt temps vaig escoltar una
jota que deia “les caderneres al camp han
deixat de cantar perquè als pagesos ningú els vol escoltar”, que reflecteix de forma clara la situació que vivim els productors d’oví de carn.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
URAPAC-UPA defensa els interessos dels
petits productors agraris, i també els de
aquells que, com jo, treballem en el sector de la ramaderia extensiva. Així mateix,
avui dia hem d’estar sindicats perquè sols
no podem guanyar, la unió fa la força i
hem d’estar agrupats perquè ens escoltin
en tots els fòrums de discussió.

