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Eleccions a les cambres agràries a Catalunya 2011

Jordi Compte Ayats. Número 1 de la candidatura d’URAPAC-UPA per Barcelona

“Els contractes amb la indústria i la
distribució han d’establir preus mínims per a
la llet i valorar els costos de producció”

J

ordi Compte Ayats, 49 anys, és el número 1 de la candidatura d’URAPACUPA per Barcelona. Jordi és propietari d’una explotació de boví de llet a Vic,
a la comarca d’Osona. El seu principal objectiu és aconseguir que els contractes
amb la indústria i la distribució en els quals
es treballa actualment fixin preus mínims
per a la llet, tenint en compte els costos
de producció del producte.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
Desenvolupo la meva activitat en el sector de boví de llet. Es tracta d’una explotació familiar, en la qual també treballa el
meu pare, la meva dona i una empleada.
L’explotació compta amb 180 vaques lleteres i 90 vedelles de recria, que produeixen prop de 4.800 litres de llet al dia. La
llet la venc a la cooperativa Vaquers d’Osona que, a la vegada, la comercialitza a 3
o 4 industrials. També conreo 20 hectàrees de blat de moro, farratges i herba
per a l’alimentació dels animals, que complemento amb alfals deshidratat i pinsos
que adquireixo a la cooperativa de Vic.
Quin és la situació del sector en el qual
treballa?
El major problema són els preus molt baixos als quals ens paguen la llet, sense arribar a cobrir els costos de producció. Una
altra dificultat seriosa és la recollida de la
llet. A Catalunya s’han limitat les recollides per part de les cooperatives i això provoca que bona part de la producció es destini a la marca del distribuïdor o a llet en
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pols per tal de no llençar-la. En tots dos
casos el preu que aconsegueix el producte és molt més baix. En resum, es pot afirmar que ha tingut lloc un descens dels ingressos i un increment de les despeses,
sense arribar a cobrir els costos de producció i fins i tot, en molts casos, amb pèrdues per al sector.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
Estem treballant en el desenvolupament
d’un contracte entre els productors, la indústria i la distribució, amb la supervisió
de l’administració, per acabar amb el problema dels preus de la llet. El contracte
ha d’establir uns preus mínims de com-

pra al productor tenint en compte els costos de producció.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
Em sembla molt important la federació
d’URAPAC amb UPA, doncs UPA té representació a Espanya i a la UE. Gràcies a
UPA rebem de primera mà tota la informació sobre les decisions que es prenen
a Madrid i a Brussel·les. Per això, és molt
important que URAPAC-UPA aconsegueixi un suport suficient en les eleccions a
Càmeres Agràries del 20 de febrer, per
ser reconeguts com a organització representativa a Catalunya.

