
Els reptes ambientals i la rendibilitat 
 

 

 

És "imprescindible" que les explotacions siguin rendibles per avançar en sostenibilitat, 

ha indicat Orellana, directora general de Produccions i Mercats Agraris de el Ministeri 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, durant un seminari web sobre el present i el futur de 

la ramaderia, organitzat per el fòrum d'alimentació Qcom.es juntament amb la 

plataforma Carn i Salut. 

 

De cara a el futur, és rellevant la sostenibilitat mediambiental i Orellana ha valorat els 

esforços fets ja pel sector primari per aconseguir produir més amb menys emissions. "El 

sector ramader ha aconseguit reduir les seves emissions tot i el increment productiu i ha 

estat possible gràcies al seu excel·lent treball, als avenços i a la innovació". 

 

La directora general advertia que actualment el concepte "mediambiental" va "molt més 

enllà del de climàtic" i engloba àrees com el benestar animal o aspectes ètics que 

"impacten de ple" en el consum de carn i altres productes d'origen animal. 

 

 La pandèmia és un "seriós desafiament" que s'uneix a tots aquests reptes perquè ha 

generat una "crisi" que Orellana, però, veu com un "bon moment" per aconseguir una 

ramaderia "més resilient, fort, verd i digital". 

 

Els fons europeus Next Generation han de servir per a això i és convenient recordar que 

Espanya podrà destinar "una mica més de 1.000 milions" per al impuls d'energies 

renovables, millores en bio seguretat, modernització d'explotacions o desenvolupament 

d'equips tecnològics de precisió. 

 

En el seminari també es va parlar de la Llei de la Cadena Alimentària i s'ha ressaltat la 

importància dels contractes per escrit o que el ramader conegui amb anterioritat a la 

venda de la seva producció quant percebrà per ella. "Sembla mentida que encara 

tinguem dificultats perquè un productor sàpiga el que ha de percebre", han rematat. 

Finalment han indicat que la "paraula de el futur" és la "sostenibilitat". 

 

La "mediambiental és, probablement, l'accepció més comuna però cal no oblidar mai la 

part social i econòmica". Hi ha una llista d'accions, amb el seu calendari europeu de 

compliment, en matèria de producció, transformació i distribució sostenible, entre les 

que estan a l'avaluació i revisió de la legislació en matèria de benestar animal (per al 

quart trimestre del 2023) o el desenvolupament d'un pla de contingència per garantir el 

subministrament d'aliments i la seguretat alimentària (quart trimestre de 2021). 
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