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Honorable Consellera: 

 

 

El canvi climàtic i, la producció d’aliments sans i sostenibles, són conceptes que preocupen al 

conjunt de la societat i, evidentment el sector carni i ramader, com a gestors i vertebradors de 

territori, no hi estem al marge.  

El nostre sector sempre ha entomat aquests reptes amb un fort compromís social i 

mediambiental, participant activament en ser part de la solució, per molt que alguns tinguin 

interès en identificar-nos, ja no només com una part del problema, sinó com la principal causa.  

Malauradament, cada vegada són més freqüents els missatges de criminalització dirigits al 

nostre sector per part de certs col·lectius, sense cap base científica que els fonamenti. Uns 

missatges molt difícils de rebatre i combatre a causa de la gran capacitat econòmica, i la 

contundència i agressivitat de les comunicacions utilitzades, sumades al desconeixement i 

desarrelament de la societat vers la producció d’aliments i conceptes nutricionals. 

Una criminalització que s’intensifica, que no té res a veure amb la realitat de la nostra activitat i 

que, en molts casos, compta amb la bel·ligerància de certs organismes públics, alguns tan 

importants i influents com el mateix Ajuntament de Barcelona o la televisió pública de 

Catalunya.  



Davant la situació en què ens trobem els sectors carni i ramader de Catalunya, a causa 

d’aquests continus atacs que afrontem amb una total indefensió, i davant la indiferència que 

mostra del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, les entitats signants 

d’aquest document volem posar de manifest: 

 

▪ El consum de carn, imprescindible per al desenvolupament i vital per mantenir 

una alimentació equilibrada. 

Un estudi recent de la Universitat de Harvard, “Impact of meat and Lower Paleolithic 

food processing techniques on chewing in humans”, ha demostrat que el ésser humà 

és omnívor i que el seu desenvolupament fins a com se’l coneix actualment, sobretot 

de la massa cerebral, està totalment vinculat al consum de carn.  

El consum de carn, ous o llet, aporta minerals, aminoàcids essencials i vitamines en 

quantitats suficients, com per exemple el grup de les vitamines B (tiamina, riboflavina, 

niacina, vitamina B6 o vitamina B12), totes necessàries per mantenir una dieta 

saludable i equilibrada. 

La carn, per tant, és un producte del qual no es pot prescindir per mantenir un nivell de 

salut òptim, existint estudis que defineixen que les proteïnes d’origen animal són més 

adequades que les vegetals per mantenir la massa muscular esquelètica (Hartman el 

al. 2007; Van Vliet et al. 2015) o per guanyar massa muscular (Vliet et al.2015). D’altra 

banda, no existeix cap estudi que demostri la relació entre obesitat i consum de carn. 

Sense anar més lluny, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició 

(AECOSAN) aconsella un consum de carn de 2-3 vegades per setmana, de forma 

moderada, igual que amb qualsevol altre producte, mentre que, per contra, 

desconeixem la incidència a llarg termini dels anomenats aliments vegans processats 

substitutius de la carn en l’organisme humà, i que en realitat tampoc són una possible 

solució a l’escalfament global, sempre depenent de la implantació de les energies 

sostenibles, tal com s’exclou de les conclusions dels estudis fets per la Universitat 

d’Oxford, i publicats a Frontiers in Sustainable Food Systems, per part de l’autor, el Dr. 

John Lynch. 

 

▪ Eliminar la proteïna animal dels menús escolars és hipotecar la salut dels infants. 

Iniciatives i projectes com el de l’Ajuntament de Barcelona, d’eliminar o reduir a mínims, 

per sota del recomanable la proteïna animal dels menús escolars, són irresponsables i 

molt perilloses pel normal creixement i desenvolupament dels infants, tenint en compte 

que, en moltes famílies amb dificultats econòmiques, la proteïna animal només és 

consumida pels infants  a les escoles.  



Iniciatives que atenen a ideologies polítiques, però que no atenen a conceptes tècnics 

d’estudis ni recomanacions sanitàries: 

✓ Els països amb un menor consum de carn per càpita tenen les taxes de retard en 

el creixement infantil més altes (Agdevola et al. 2019). 

✓ Els nens d’àrees en vies de desenvolupament que beuen llet i mengen carn de 

forma regular obtenen millors resultats en les proves cognitives i físiques, així com 

en el seu rendiment acadèmic (Neumann et al. 2014). 

✓ Les necessitats de B6 i B12 en Espanya estan cobertes gràcies al consum de 

productes carnis (Celada et al.2016). 

✓ La Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalaria i Atenció Primària (SEPEAP) 

cataloga de necessària la ingesta de carn pel desenvolupament dels nens, en 

especial durant la infància i l’adolescència, i defensa un consum de carn d’entre 5 i 

8 cops per setmana en racions de 30-120 grams, tal com indica en la seva guia 

Importància de la carn de boví en l’alimentació dels espanyols. 

✓ La Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (SEMERGEN), defensa el 

consum de carn com a part d’una dieta equilibrada amb la validació de la guia La 

Carn i la salut en nens i adolescents. 

 

▪ No, la carn no conté hormones ni antibiòtics 

✓ L’ús d’antibiòtics com a promotors de creixement dels animals de granja està 

prohibit des de 2006 (Directiva 2001/82/CE). Només s’utilitzen sota supervisió 

veterinària per curar certes malalties i garantir el benestar dels animals.  

✓ La normativa europea regula quins medicaments s’han d’usar per al tractament 

dels animals i el seu ús. 

✓ Segons l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), a tot 

l’Estat es van reduir un 13,6% la venda d’antibiòtics veterinaris el 2019, i entre 

2014 i 2019 un 58,8% (Pla Nacional de Resistència a Antibiòtics). 

✓ L’Agència Europea de Seguretat alimentària (EFSA) només va detectar un 0,30% 

de no conformitats en productes d’origen animal el 2019. 

 

▪ La ramaderia no és la principal responsable del canvi climàtic. 

És important conèixer que, a Catalunya, segons les dades de l’Oficina del Canvi 

Climàtic, el sector agrari és responsable de la generació d’únicament l’11% del total 

dels Gasos Efecte Hivernacle (GEH) emesos a l’atmosfera, dels quals gairebé el 8% 

són atribuïbles a la ramaderia, sense tenir en compte ni la capacitat ni el potencial de 



segrest de carboni per part de les pastures i els cultius, contribuint així a la mitigació del 

canvi climàtic. 

Aquestes emissions són molt inferiors a les d’altres sectors que a diferència del nostre, 

no són essencials. 

 

Infografia. Oficina Canvi Climàtic 

El 80% de les emissions mundials de GEH procedents de la ramaderia provenen de 

països en vies de desenvolupament, així doncs que no són atribuïbles a la nostra 

realitat, on tant el sector primari com la indústria realitzen inversions importants per 

contribuir a una reducció de les emissions produïdes a casa nostra, posant èmfasi una 

vegada més en el fort compromís social del sector. 

Aquestes dades es van posar en evidència durant les mesures el període que es van 

aplicar les mesures més estrictes provocades per la pandèmia de la COVID-19. Estudis 

realitzats per Greenpeace, van afirmar que només durant la primera setmana de 

confinament, ciutats com Madrid o Barcelona, només van arribar al 24,6% i 33%, 

respectivament, de valors mitjans emesos de diòxid de carboni, mentre que el conjunt 

del sector agroalimentari vàrem continuar treballant normalment.  

 

▪ L’alimentació animal no competeix amb l’alimentació humana 

Un recent estudi de l’IRTA, el projecte GOTA, conclou que les explotacions catalanes 

utilitzen 1.500 kg d’aigua per produir 1 kg de carn, 10 vegades menys del que 

s’adjudica al sector, sent aquesta en gran part, aigua verda procedent de pluja. 

Així mateix, un informe de la FAO conclou que el 90% de la dieta dels animals no seria 

aprofitable pels humans, tenint coneixement de què l’alimentació animal usa en gran 

manera pastures o zones marginals.  

 

▪ No podem prescindir de la ramaderia, una activitat essencial pel territori. 

A Catalunya, el sector ramader és un sector lligat a la nostra tradició, essent clau i 

estratègic, constituint la principal activitat econòmica de moltes zones rurals. 



Una activitat que és el pilar fonamental del desenvolupament econòmic, no tan sols 

dels nuclis rurals, sinó de demarcacions amb densitats més altes, i que està vinculada 

de forma inherent a la vertebració del nostre territori, garanteix l’assentament de 

població i evita el despoblament.   

Una ramaderia que genera el 64,44% de la Valoració de la Producció Final Agrària 

catalana, amb un valor a preus bàsics de 3.192,57 milions d’euros, sense oblidar el 

valor que poden tenir els cultius amb destinació alimentació animal i que, evidentment 

estan lligats al nostre sector. 

Una activitat que genera una gran quantitat de llocs de treball directes i indirectes, per 

part de les 25.706 explotacions ramaderes de Catalunya el 2020, segons les dades 

presentades del DACC. 

 

Explotacions ramaderes presents el 2020 a Catalunya. Font: DACC 

 

▪ La indústria càrnia és un dels motors de l’economia catalana. 

Com a resultat de l’activitat ramadera es genera un dels motors de l’economia catalana, 

la indústria càrnia.  

El sector carni és un dels sectors clau de l’economia del nostre territori, situant-se com 

a quart sector industrial i com a principal sector agroalimentari de Catalunya. 

Representa el 21,6% del PIB industrial català i el 4% del PIB total de Catalunya, 

segons dades de Foment del Treball. No obstant això, la indústria càrnia representa el 

20% de les empreses de transformació alimentàries, genera el 40% dels llocs de treball 

del sector i, el 32% del volum de negoci alimentari. 



 

El sector agroalimentari a Catalunya. Prodeca, gener de 2020 

 

Durant el 2020, el nostre sector carni va registrar unes exportacions de 4.592 milions 

d’euros, un 13,90% més que el 2019 en valor, i un 11,68% més en volum, assolint el 

total de 1.851.339,13 tones, segons dades de PRODECA i que mostren el gran prestigi 

internacional de la nostra indústria càrnia, aportant un saldo positiu a la balança 

comercial catalana de més del 1800%. 

 

▪ Complim amb els estàndards de sanitat i benestar animals més exigents 

Tant els ramaders com els operadors de la indústria càrnia que treballen en contacte 

amb els animals, compleixen amb els estàndards de sanitat i benestar animal més 

exigents del món, els de la Unió Europea, i que són supervisats per personal propi del 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

Es manté el respecte pels animals en totes les fases de la cadena, i som els primers en 

denunciar les imatges d’animals en granges que poden procedir de tercers països. Al 

mateix temps, es permeten que entrin al nostre mercat productes d’origen animal 

procedents de països amb una legislació en matèria de benestar animal i 

mediambiental molt més permisiu. Aquests productes competeixen amb els nostres 

aliments produïts amb les condicions més estrictes del món i amb el sobrecost de 

producció que això comporta.  

 

Per tant, davant la greu situació que patim el sector carni i ramader amb els continus i injustos 

atacs que rebem, i amb el neguit que ens provoquen unes accions, cada vegada més intenses i 

agressives, vers la nostra activitat, les entitats signants sol·licitem: 

1) El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha de vetllar 

pels interessos del sector primari i la indústria alimentaria. Ens hauria de donar suport i 

protegir davant acusacions falses o tendencioses. 



Actualment no existeix aquesta defensa, mentre diàriament s’aboquen informacions de 

criminalització, que aconsegueixen desprestigiar a poc a poc la nostra imatge, que ens 

obliguen com a sector a esmerçar recursos per desmentir-les, i sense l’aval de 

l’Administració que ens supervisa i controla. 

Per tant, exigim al DACC que es posicioni clarament i públicament davant aquesta 

problemàtica, i actuï amb el pes de la legalitat davant aquests missatges de 

criminalització. 

2) El DACC no ha de ser còmplice d’organismes i entitats que emeten missatges irreals o 

esbiaixats sobre l’activitat de producció d’aliments d’origen ramader. 

L’Ajuntament de Barcelona, o la Televisió Pública de Catalunya (TV3), de forma 

recurrent emeten missatges desprestigiant l’activitat ramadera o titllant de no 

saludables els productes d’origen animal, missatges erronis que influeixen a la societat. 

3) El DACC no ha de permetre l’eliminació de la proteïna animal dels menús escolars, 

vetllant perquè en els menús dels menjadors escolars es continuï fomentant la dieta 

mediterrània com a pilar d’una alimentació saludable i equilibrada.  

Permetre aquesta acció, per una banda, criminalitza l’activitat i els aliments d’origen 

ramader, i per altre elimina el poder d’elecció dels pares/mares dels infants. 

El consum d’aliments ha de ser una elecció personal i en cap cas una obligació, i per 

tant considerem que ha d’haver opcions per a tothom, sense menysprear cap ni una. 

Sempre tenint en compte el perill que pot generar la privació de proteïna animal als 

infants i adolescents sense conèixer la seva situació fora de l’escola, on aquesta pot 

ser l’única font de proteïna animal, podent provocar una situació de desnutrició. 

4) El DACC, conjuntament amb el sector carni i ramader, ha de posar en funcionament un 

pla per informar a la societat de la realitat de l’activitat i de la necessitat de consumir 

carn, ous i llet de forma moderada, com a base de la dieta mediterrània. 

5) Sol·licitem al DACC que incideixi davant el Departament d’Educació per tal de poder 

revisar els currículums escolars i incloure matèries formatives sobre conceptes 

nutricionals i la producció agrària als infants en les escoles per a que guanyin poder 

d’elecció en base dades objectives/científiques. 

 

 

 

 

 



Entitats signants: 

▪ ASFAC. Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos. 

▪ Unió de Pagesos. 

▪ Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. 

▪ ANAFRIC. Asociación Empresarial Càrnica. 

▪ Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. 

▪ Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies. 

▪ Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers – Xarcuters. 

▪ ASSOCAT. Associació d’Escorxadors d’aus i conill de Catalunya. 

▪ Federació Avícola Catalana. 

▪ Associació Catalana de Productors de Porcí. 

▪ Federació de Gremis de Detallistes de Productes Alimentaris i Associacions de 

Concessionaris de Mercats de Catalunya. 

▪ Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn. 

▪ Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. 

 

 

 

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2021. 

 


