
 

 

 

L'important paper de el sector porcí en la recuperació econòmica 
   

   

És un fet que el sector porcí de capa blanca espanyol té un important paper en la 

recuperació econòmica de país, perquè es tracta d'un sector estratègic, el ramader més 

important d'Espanya, amb el 39% de la producció; generen un valor afegit brut de més 

de 21.000 milions d'euros; i contribueixen a generar riquesa i ocupació en el medi rural. 

 

Això últim ho destacava el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, 

Alberto Herranz, qui detallava que el "sector està implantat en més de el 40% dels 

municipis de menys de 5.000 habitants". 

 

En aquest sentit, matisava també, "estem orgullosos de contribuir amb la nostra activitat 

a donar suport i visibilitat a aquests municipis, en els quals hem evitat la seva 

paralització i en els que seguirem generant ocupació de qualitat". 

  

Durant la crisi de l'COVID-19, han passat a ser més visibles i han demostrat que són 

essencials com a proveïdors d'aliments. Tot i això, segons Alberto Herranz, "també la 

pandèmia ha afectat la nostra activitat, hem hagut d'adoptar noves mesures en els 

processos de treball, adaptar les instal·lacions i reforçar els nostres plans de 

bioseguretat, ja de per sí els més estrictes de el món". 

 

A el mateix temps, el tancament del canal HORECA, ha afectat de forma negativa a 

productes altament dependents d'aquest canal, com el garrí o els pernils o paletes 

curades. Per això des de la Interprofessional (Interporc) estan duent a terme nombroses 

iniciatives de suport a la recuperació de l'activitat de bars i restaurants d'Espanya. 

 

De fet, "estem orgullosos de contribuir com a sector agroalimentari i gràcies a la nostra 

internacionalització, al fet que el nostre país sigui visible i que vinguin aquí i ens visiten 

com més turistes millor, perquè això ens ajudarà a recuperar aquest canal tan danyat", 

manifestava Alberto Herranz. 

 

De cara a el futur, el sector és optimista i les principals prioritats de Interporc, a més del 

seu compromís amb la recuperació econòmica, "que no és una carrera a curt termini" 

passen per: la protecció dels treballadors, cal no abaixar la guàrdia , sinó romandre 

alerta i seguir insistint en les mesures de prevenció i seguretat; i per seguir treballant en 

tot el que ens ha convertit en un referent internacional, productes de qualitat, elaborats 

amb la màxima seguretat alimentària, la cura el medi ambient i el benestar dels animals. 
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