La FAC analitza l’evolució dels preus del sector durant el 2018 i els reptes per al 2019

El Brèxit i els nous hàbits de consum,
principals reptes del sector avícola el 2019
 Catalunya és la primera comunitat autònoma productora de carn d’aviram i la quarta d’ous
 L’alt grau d’integració en la producció de carn d’aviram absorbeix la baixada de preus, mentre
que el dels ous s’estabilitzen durant el 2018 després de la forta pujada de l’any anterior
Barcelona, 21 de gener de 2019.- La Federació Avícola Catalana (FAC), com a representant del sector avícola a
Catalunya, que agrupa més de 350 productors d’ous i carn d’aviram, assenyala el Brèxit i l’adaptació als nous
hàbits de consum com els principals reptes a què haurà de fer front el sector durant aquest any.
L’evolució de preus durant el 2018 va ser irregular pels dos subsectors que representa l’entitat. Pel que fa als
ous, durant el 2018 es van estabilitzar, després del fort increment experimentat durant la segona meitat del
2017, degut a la manca d’oferta a la UE motivada per la ‘crisi del fipronil’. Pel que fa a la carn d’aviram, els
preus s’han situat per sota dels del 2017, degut a una producció insuficientment ajustada a la demanda. El
consum de carn, en general, també ha disminuït a les llars degut als nous hàbits dels consumidors, tot i que
el pollastre no ha patit tant aquesta caiguda com altres tipus de carn perquè és molt valorada pels
consumidors, considerada una carn magra, amb poc greix i cardiosaludable, i també compensada per
l’augment en la restauració.
Amb aquests preus a la baixa, les integradores de dimensió més gran han patit menys que les de dimensió
inferior ja que la major part del seu pollastre es ven a preu fix i tenen una estructura de costos més ajustada
per efecte de l’economia d’escala. Resulta difícil preveure l’evolució dels preus d’aquest any, ja que està
íntimament lligada a les produccions que es facin i, tot i que el pollastre és un producte de cicle molt curt,
depèn d’una cadena productiva que comença a generar-se un any abans del seu naixement. A Catalunya el
grau d’integració en la carn d’aviram és molt elevat (pràcticament la totalitat del pollastre estàndard). Segons
afirma el president de la FAC, Joan Anton Rafecas “es tracta d’un sector molt madur, ben estructurat i que
pot adaptar-se a situacions conjunturals mitjançant solucions també puntuals sense necessitats de grans
canvis estructurals”.
El sector avícola català encara el 2019 amb bones perspectives malgrat que haurà de fer front a alguns
reptes, com ara la incògnita que representa el ‘Brèxit’. “En un mercat global, on el Regne Unit és un gran
productor i consumidor, tant d’ous com de carn d’aviram, a més d’un gran proveïdor de genètica en
avicultura de carn, caldrà estar expectants a les conseqüències comercials, impossibles de preveure encara,
ja que no sabem en quines condicions es portarà a terme”, afirma el president de la FAC.
Per a la FAC, l’altre gran repte a què haurà de fer front el sector és l’adaptació progressiva al canvi d’hàbits
dels consumidors. Les empreses segueixen treballant per adaptar-se a les demandes comercials que
reclamen el model de cria de gallines ponedores sense gàbia, quan la majoria encara avui estan amortitzant
les inversions que van realitzar fa poc més de 6 anys. En l’àmbit de la carn, el consumidor també demanda
cada vegada més un producte diferenciat com el pollastre de creixement lent o el criat a l’aire lliure. “Estem
convençuts que els productors donaran resposta a aquests requisits, com ho han fet sempre, però des de la
FAC apostem per una adaptació progressiva i flexible, que garanteixi una convivència entre tots els sistemes
de producció actuals, per a la qual s’han de tenir en compte aspectes primordials com els requeriments
d'espai i matèries primeres, l'augment de costos que repercutirà al preu final i la garantia de disponibilitat
per satisfer la demanda nutricional de la població actual i futura”, afirma Rafecas.
I per això, conclou: “continuarem treballant per prestigiar la feina de tot un conjunt de professionals que des
de diferents àmbits d’expertesa fan possible obtenir uns productes d’alta qualitat amb processos sostenibles
i curosos amb la sanitat i el benestar animal, divulgant entre els consumidors els valors nutricionals dels
nostres productes i el seu paper primordial en el conjunt d’una dieta equilibrada i defensant la tradició
culinària lligada a uns productes que formen part del corpus gastronòmic català”.

Sobre la FAC
Des de fa 40 anys, la Federació Avícola Catalana (FAC) és l’entitat que representa el sector avícola a
Catalunya i agrupa els productors d’ous i carn d’aviram. Més de 350 empreses, grans i petites, repartides per
tota la geografia catalana s’agrupen sota el paraigua de la FAC, treballant conjuntament per promoure la
qualitat de la carn d’aviram i els ous i donar a conèixer els seus sistemes de producció, d’acord amb els més
elevats estàndards nutricionals, sanitaris, de qualitat i benestar animal.
Catalunya té una llarga tradició en el sector i va ser pionera a l’Estat en el desenvolupament de l’avicultura
professional a principis del segle XX, a partir de la fundació l’any 1896 de la Reial Escola d’Avicultura d’Arenys
de Mar (Barcelona i, dècades després, en l’expansió de l’avicultura moderna que es generalitza al nostre país
a partir de la dècada dels seixanta.
La FAC forma part de l’Associació Espanyola de Productors d’Ous (ASEPRHU) i l’Associació Interprofessional
espanyola d’Avicultura de Carn de Pollastre (Propollo). També està adherida al Codi de Bones Pràctiques
Comercials dins la cadena alimentària, promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat, i participa com a interlocutor del sector amb l’administració a diverses taules
sectorials i grups de treball multidisciplinars.
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