Nota de premsa: Els fabricants de pinso de Catalunya estan
quedant-se sense estoc de matèria prima
L’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC), recolzada per
altres entitats representatives del sector, informa que la situació generada pels
piquets emparats per la vaga de transportistes ja és molt preocupant per al sector
fabricant de pinsos en particular i pel sector carni en general.
Per posar-ho en context, informem que Catalunya és el principal productor de pinsos
compostos de l’Estat, amb un 20% del total, alhora que Espanya és actualment el
principal productor de pinsos de la Unió Europea, amb prop d’un 15% del total. Lligat
a la producció de pinsos, la indústria càrnia té també un paper molt rellevant al nostre
país; així, només durant l’any passat les exportacions del sector van representar el
40,16% del total d’exportacions agroalimentàries, amb 4.591,80 M€, tenint un
increment de volum de l’11,68% respecte l’any anterior. Hi destacaria el porcí, que
representaria el 66,18% del valor d’exportació del sector carni i el 26,58% del valor
total de les exportacions. Només amb aquestes dades, queda palès que el sector de
l’alimentació animal té un notable relleu dins el global de la indústria
agroalimentària catalana. Considerem imprescindible el reconeixement d’aquesta
importància estratègica per tal de continuar mantenint el teixit productiu de Catalunya
i poder seguir, en el futur, abastint la nostra població amb aliments sans i de qualitat
produïts a les nostres empreses.
És per aquest motiu que ASFAC alerta dels greus problemes que estan tenint, des del
passat dilluns 14 de març, els fabricants de pinsos per poder accedir als ports de
Tarragona i de Barcelona, que és on s’emmagatzema una bona part de les primeres
matèries indispensables per poder fabricar els pinsos compostos. S’ha demanat a la
Conselleria d’Interior i a la Conselleria d’Acció Climàtica i Alimentació que donin les
instruccions oportunes per tal de garantir l’accés dels camions dels fabricants de
pinsos als principals ports de Catalunya.
Sinó, en pocs dies s’acabarà l’estoc de matèria prima a les fàbriques i no es podrà
fabricar més pinso a Catalunya. Creiem que no és necessari recordar aquí que el bestiar
ha de menjar cada dia per sobreviure i que això pot posar en perill el seu benestar i
derivar en un greu problema de salut pública si no s’actua a temps.
Esperem doncs que les administracions competents prenguin les decisions adequades
per solucionar aquest problema tan greu que tenim sobre la taula.
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ASFAC: Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos
QualimaC: Associació pel control i la promoció de la qualitat de les primeres matèries
FECIC: Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies
FAC: Federació Avícola Catalana
ASOPROVAC: Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn
PORCAT: Associació Catalana de Productors de Porcí
FCAC: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
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