
 

 

Una bona notícia, encara que... 
 

 

 

Els ramaders, productors de llet, estan acostumats que la llet pateixi pràctiques 

comercials deslleials per part de la distribució. Per això, l'anunci de Mercadona, 

empresa a l'ull del huracà de les protestes de el sector lacti, de pujar uns cèntims en els 

seus lineals el preu de la llet ha estat rebut amb esperança pel sector. A partir de 

setembre, la gran cadena de distribució no vendrà aquest producte per sota de 60 

cèntims el litre. 

 

UPA ha afirmat que "Tot i que és un pas positiu, no salvarà per si mateix a les 

explotacions que ja venien d'una situació precària i que ara mateix, amb la brutal pujada 

dels costos de producció dels últims mesos, es troben en una situació de fallida tècnica". 

Però s'ha de reconèixer que “algo es algo” alguna cosa és alguna cosa. 

 

Perquè Espanya no perdi definitivament les moltes explotacions làcties que agonitzen, 

aquesta pujada ha d'arribar realment als ramaders i ser seguida per la resta de les grans 

superfícies comercials i la indústria làctia i ha de conjugar-se amb altres avenços. 

 

D'altra banda, la indústria ha de traslladar la pujada anunciada als productors de la llet. 

Doncs ara, s'està produint, és intolerable que algunes indústries segueixin trencant la 

Llei de la cadena alimentària. Per això, demanen a l'Ministeri d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació que vetlli pel seu compliment i "apliqui mà dura" als incomplidors a través 

de l'AICA. 

 

Recodar que la indústria espanyola ha d'incrementar el preu que paga als ramaders. El 

preu que reben els productors ha de pujar en consonància a el increment dels costos de 

producció que suporten. Així mateix, el increment hauria equiparar a Espanya a la resta 

d'Europa, on es paga de mitjana 0,36 ct. el litre de llet i 0,39 ct. el quilo de productes 

industrials (llet en pols i mantega). Esperem que aquestes bones intencions arribin a bon 

terme i no es quedin pel camí. 
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