
 

 

El futur de el sector està a les seves mans 
 

 

"Un espanyol es gasta 4,2 € en llet a el mes: el futur de el sector està a les mans" 

llegia fa uns dies en revista agroalimentària. 

     

És un fet, les crisis ramaderes són recurrents i cícliques, afecten sectors molt 

vulnerables als canvis, i qualsevol variació els fa trontollar i els obliga a reajustar, això 

suposa irremeiablement tancaments en explotacions i ramaders que abandonen. Aquest 

és el moment actual que viu el boví de llet a Espanya. 

 

En els últims cinc anys han cessat l'activitat 3.200 granges a tot el país, 325 a Castella i 

Lleó, això és un 20 % del total de ramaders que estaven en actiu en 2.015. I lluny de 

millorar aquesta sagnia, el ritme d'abandonament continua augmentat. 

  

Si a més tenim en compte que Espanya és deficitària en producció de llet, la qual 

cosa significa que per cobrir la demanda interna necessitem portar llet i productes lactis 

d'altres països. Per tant, en un producte bàsic com aquest, depenem de tercers, de les 

fluctuacions dels mercats, i coneixem les conseqüències tan negatives que això suposa 

per l'experiència recent amb mascaretes i vacunes per a la Covid-19. 

 

Al començament de l'any passat, el Govern, aprovava mesures urgents que prohibien la 

venda a pèrdues en productes alimentaris, s'ha de garantir que els preus pagats per la 

seva llet als ramaders cobreixen els costos efectius de producció. Des de llavors, el cost 

de l'alimentació dels animals domèstics, més concretament el de les vaques s'ha 

disparat, blat de moro (+ 44%), soia (+ 31%) i el preu que percep el productor amb prou 

feines ha variat, com tampoc ho ha fet el del brick de llet que està a les prestatgeries 

dels supermercats, que en ocasions baixa a través d'ofertes puntuals. 

 

Al nostre país el consum de llet envasada UHT per càpita en llars, se situa en 6,08 litres 

de llet al mes amb un preu mitjà de 0,69 € / litre, segons l'última publicació del MAPA. 

Si fem números amb aquestes dades, un espanyol gasta en llet 4,2 € de mitjana al 

mes. 

 

El Ministeri, està a hores d'ara elaborant un estudi sobre la cadena de valor de la llet 

envasada UHT i les dades preliminars llancen que amb un preu de venda de 0,75 €/litre 

totes les baules que la componen (producció, indústria transformadora i distribució), 

perden diners o estan en marges mínims. 

 

Arribats a aquest punt, ens veiem en la responsabilitat d'informar els consumidors, 

perquè aquests puguin decidir, actuar en consciència i realitzar les seves compres de 

manera responsable. 

 

Les granges treballen diàriament per oferir-nos una llet de gran qualitat, que 

garanteix els estàndards sanitaris, de benestar animal i de protecció de l'entorn 

més exigents de el món, els de la Unió Europea. I que cada dia són i seran més 

exigents. 

 



La ramaderia és gairebé l'única activitat econòmica que queda en les nostres zones 

rurals afectades de manca de serveis, envellides i cada vegada més despoblades. Per 

tant, si se segueix destruint el teixit productiu ramader, aquestes zones estan 

condemnades a l'abandó. 

 

El consumidor pot contribuir activament a revertir aquesta situació, i això és tan 

simple com evitar comprar un brick de llet per sota d'aquests 0,75 €/litre, que 

portats a les dades de consum suposarien en la seva compra 36 cèntims d'euros 

més al mes, una cosa que per a una llar no suposaria cap esforç i que per a un 

sector seria la salvació, repartint aquest increment al llarg de tota la cadena. 

 

D'aquesta manera es podria augmentar el preu que per justícia ha de rebre un ramader 

de boví de llet pel seu treball. Pels beneficis directes i indirectes que aquest genera a la 

societat i a el medi rural de què tots gaudim, permetent mantenir amb vida a les famílies 

i a el teixit social dels nostres pobles. 
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