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El sector porcí està en crisi
i la grip AH1N1 és només
«una sotragada conjuntu-
ral» en la situació crítica
que viu el sector des de fa
uns anys. Així ho explica-
va el catedràtic de la Uni-
versitat de Múrcia Antoni
Muñoz, en la vuitena edi-
ció del congrés Europorc,
que es va celebrar dime-
cres i dijous a Vic i al qual
hi havia uns 400 inscrits.
Per Muñoz, la crisi global
fa reduir el poder adquisi-
tiu dels consumidors i el
consegüent consum de tot
tipus de productes, entre
els quals, la carn. El cate-
dràtic murcià creu que la
situació econòmica actual
acabarà regulant el sector,
es reduiran explotacions i
disminuirà el cens, perquè
«no és suportable» perdre
diners «molts anys se-
guits». En aquest mateix
sentit es va pronunciar el
soci fundador d’Optimal
Pork Production i veteri-
nari Joan Sanmartín, que
va comentar que el sector
té molt poc a dir sobre la
grip AH1N1, i tot i que va
reconèixer que el consum
de carn de porc ha baixat,
«és una malaltia que afecta
la salut humana». Sanmar-
tín considera que caldria
fer una reflexió sobre el

mal que s’ha fet al sector
per un nom «desafortu-
nat».

Pel que fa al tancament
de fronteres de Rússia a la
carn de porc provinent de
l’Estat espanyol, els ex-
perts ho consideren una
maniobra comercial, tal
com van afirmar el gerent
d’Unexporc, Jens Argers-
kov, i el director del con-
grés, el veterinari i profes-
sor associat a la facultat de
veterinària de la UAB Mi-
quel Collell. «Ha estat una

maniobra comercial per
poder negociar noves con-
dicions de preus», van dir.

En el congrés d’aquest
any s’ha volgut donar im-
portància a la qüestió eco-
nòmica en dos vessants:
l’un, el pes del comerç
mundial de la carn de porc,
i l’altre, una reflexió sobre
la situació actual. El mis-
satge que van donar Carlo
Trojan, exsecretari gene-
ral de la Comissió Europea
i president del Consell In-
ternacional de Política Co-

mercial d’Agricultura i
Alimentació, i Manfred
Kern, cap de l’àrea de
Bayer Crop Science AG
d’Alemanya, és que la si-
tuació «és depriment».
«La Vella Europa ha de vi-
gilar, perquè exportar és
relativament fàcil. Si no
som eficients i si no gua-
nyem respecte pel medi
ambient i regulacions i no
mantenim un avantatge
competitiu respecte a al-
tres països que produeixen
més barat que nosaltres,

perdrem vendes», va dir
Collell. El benestar animal
i la nova normativa que ha
d’entrar en vigor també
van formar part del con-
grés d’enguany. El veteri-
nari Joan Sanmartín va ex-
plicar que l’aplicació de la
nova normativa no ha de
suposar necessàriament
reduir la producció i la
rendibilitat, sobretot en
explotacions noves. En
canvi, en una granja ja
existent pot ser dificultós.

El professor Antoni

Muñoz va dir que en les
explotacions actuals és
molt difícil una aplicació
d’aquest tipus, perquè el
sector prové d’una crisi
«molt llarga». Va alertar, a
més, que cal tenir més con-
trol de l’entrada de carn
exterior per certificar que
compleix tots els requisits
que es reclamen als pro-
ductors europeus. L’apli-
cació de la normativa re-
quereix, segons Muñoz,
una inversió difícil de fer
per algunes explotacions.

El porc està en crisi, i no pas per la grip
La grip AH1N1 ha representat una sotragada conjuntural per al sector, que aquest primer trimestre ha exportat un 14% més

● El consum de carn de porc està baixant
«de manera important», però la grip
AH1N1 només representa una «sotragada
conjuntural». El principal culpable de la

● En el congrés hi van intervenir el conseller del
DAR, Joaquim Llena, i el director general de Re-
cursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí, Carlos Escribano,
que van coincidir a dir que el sector porcí és un sec-
tor madur, capaç d’afrontar les pressions del dia a
dia, i que ha reaccionat de manera exemplar als mo-
ments difícils dels últims temps. Segons Llena, el
sector té un futur clar i només ha d’aplicar cinc con-
dicions: sanitat animal, innovació, internacionalit-
zació, l’oportunitat que generen els purins i com-
pactació de la cadena.

El congrés va reunir la presència «com a convi-
dats especials de diversos representants de Polò-
nia», el primer productor porcí de l’est d’Europa,
amb els quals es van fer contactes comercials.

Durant els dos dies de congrés hi va haver també
diverses jornades paral·leles organitzades pel GSP
Girona, per Porcat i per Asfac.

IMMA BOSCH / Vic

Una de les jornades del congrés Europorc, que es va fer a Vic.

situació crítica que viu el sector és, entre
d’altres, la crisi econòmica global, que
s’ha afegit a la crisi que ja vivia el sector
des de l’any 2007. El 2008 es van sacrifi-
car a Catalunya 16,5 milions de porcs –el

70 per cent dels sacrificis de caps de bes-
tiar fets a Catalunya–, i aquest primer tri-
mestre les exportacions del sector han
crescut un 14 per cent, segons dades del
Departament d’Agricultura, Alimentació

i Acció Rural. A l’Estat espanyol hi ha ac-
tualment unes 25.000 explotacions, uns
40 milions de porcs i un volum de factura-
ció que el 2008 van ser de prop de 4.800
milions d’euros.

Un sector madur

● Segons càlculs de la
Universitat d’Indiana, dels
Estats Units, els internau-
tes gasten almenys 1.000
milions de dòlars anuals
en divises virtuals, espe-
cialment en les que s’uti-
litzen en alguns jocs en lí-
nia, com ara World of War-
craft. Les xarxes socials
virtuals tenen milions de
membres, lleis i normes
pròpies i, cada vegada més
sovint, la seva pròpia mo-

neda; per això s’han con-
vertit en petites economies
que mouen cada vegada
més diners.

Jocs com ara World of
Warcraft i xarxes com ara
Facebook o Hi5 són gene-
ralment de franc per a
l’usuari, però els seus
membres gasten cada cop
més diners en articles i ser-
veis virtuals que sovint
s’han de pagar en divises
que només existeixen a in-
ternet. Els experts remar-

quen que aquests llocs
s’han convertit en econo-
mies virtuals que facturen
més diners a mesura que
els usuaris hi passen més
temps. Una vegada que ha
canviat els seus dòlars o
euros reals per aquestes
monedes imaginàries,
l’usuari pot emprar-les per
comprar regals virtuals per
als seus contactes, gaudir
de serveis en línia o adqui-
rir habilitats per pujar de
nivell en jocs d’internet.

Les economies virtuals ja mouen
més de mil milions de dòlars en línia
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