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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
ra que la Política Agrària Comunitària (PAC) va encaminada cap a la diferenciació entre
renda i producció, de manera
que els ajuts es desvinculen de la
producció alimentària, ara també
que cada cop és més important la
pressió que exerceixen països com
Brasil, Argentina i l’Índia perquè els
Estats Units, Europa i Japó redueixin
o, millor, eliminin determinats ajuts
indirectes a la producció alimentària,
i que aquesta és una qüestió que es
tornarà a posar sobre la taula de negociacions en el si de l’Organització
Mundial del Comerç.
Ara, també, que algunes veus afirmen que els ajuts al sector productiu
d’aliments són una de les causes del
fre al desenvolupament de països
africans, i ara, sobretot, que cada cop
som més conscients que el nostre
món ha de ser el món. Ara, i ja fem
tard, és moment de plantejar de forma entenedora, positiva i eficaç les
mesures perquè el nostre sector productiu alimentari no perdi el nord de
la internacionalització.
Externalització,
deslocalització,
internacionalització són termes progressistes que han aparegut en el vocabulari habitual, però sovint no són
ben acollits, probablement a causa de
la incertesa que provoquen els canvis.
Ens hem acostumat a la sorpresa de
llegir que determinats sectors han
canviat les plantes de producció d’un
país a un altre, fins i tot d’un continent a un altre, a la cerca d’unes
condicions que els permetin la reducció de costos, una millora en la
competitivitat, o bé l’obertura de
nous mercats, o tot alhora. Centrats
en el sector agrari, resulta més complicat traslladar una producció d’una
zona a una altra, ja que, en aquest
cas, la dependència de les condicions
de sòl i de clima són molt estretes.
D’això no es deriva que el sector
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En relació també a la minimització
de costos, i tal com comentàvem en
dies passats en aquestes pàgines, la
dimensió adequada de les explotacions permet la mecanització dels
conreus amb uns costos amortitzables. I, com en la indústria, també en
el sector agrari la mecanització substitueix en bona part la mà d’obra no
qualificada, i genera llocs de treball
més tecnificats.

Internacionalització
del sector agrari
Fundació Agrícola Catalana

agrari hagi d’estar tranquil, efectivament ha d’estar amatent, com tota la
resta de sectors productius, a la minimització d’incerteses i, principalment, de costos, així com a una millora de la productivitat, a un increment del valor afegit de les produccions i una obertura de mercats.
A Catalunya, disposem d’un sector
agrari potent, i, en bona part, les
persones dedicades a la producció no
reben ajuts a la renda.
El porcí, la fruita, les
hortalisses, el boví de
carn, l’aviram o la vinya, que sumen aproximadament el 80%
de la producció agrària, en són un exemple. Ara bé, com hem
comentat en alguna
ocasió, és un sector,
l’agrícola, que depèn
en excés de les condicions
meteorològiques, és a dir, està subjecte a la incertesa de si hi haurà producció o no
i en quina quantitat, no només respecte de la pròpia explotació, sinó de
les explotacions de la resta del món.
La contribució a la internacionalització del sector productiu alimentari i a la minimització d’aquesta
incertesa prové, en bona part, d’un
sistema de canalització del reg que
permeti afrontar l’escassetat de pluviometria que hi pugui haver, i apli-

car la quantitat d’aigua necessària en
cada conreu per produir un increment del rendiment per hectàrea, és
a dir, aconseguir el punt òptim d’eficiència, radicat en la màxima producció d’aliments amb el mínim
d’aigua possible. I, en aquest sentit, la
cobertura de les necessitats de regadiu que encara falta a Catalunya suposarà un pas endavant, de la mateixa manera que els polígons són necessaris per al desenvolupament del sector industrial.
També l’aplicació
de la tecnologia derivada de les investigacions en resistència
de material vegetal a
determinades
plagues, o la millora varietal que permeti un
augment de la productivitat contribueixen a la seguretat en
la producció agrícola. D’altra banda,
la recerca i la innovació orientades a
aconseguir varietats més adaptades a
les necessitats dels mercats –i en
aquest aspecte la col·laboració entre
investigadors i empreses agràries i
agroalimentàries es fa imprescindible– podran aportar valors de singularitat que són indispensables a l’hora de competir internacionalment, al
mateix temps que poden contribuir a
la reducció de costos.

La fita més
important per al
sector alimentari és
superar la
concepció estàtica
dels mercats

L’aspecte energètic
Pel que fa als costos d’altres inputs,
com l’energètic, la competitivitat de
les nostres produccions respecte de
les d’altres països es veu minvada per
la fiscalitat que s’hi aplica i per l’encara pendent liberalització del sector
energètic. I aquest factor, l’energètic,
és molt important en qualsevol anàlisi del sector alimentari i de la seva
competitivitat de cara al futur, ja que
l’energia està directament implicada
en la productivitat.
Tanmateix, la fita més important
per al sector alimentari és superar la
concepció estàtica dels mercats i assumir que el nostre món és el món.
Un bon exemple del procés d’internacionalització són els empresaris
agraris que inverteixen també en
terres de conreu en altres països per,
d’aquesta manera, tenir més a prop el
mercat de destí. També el clon d’arbequina I-18, obtingut a Catalunya, i
que es comercialitza a Califòrnia, Argentina, Xile, Marroc, Tunísia, Austràlia, Nova Zelanda o Sud-àfrica és
un altre exemple d’internacionalització agrària, referida a la innovació
i la tecnologia.
El repte de la internacionalització
passa, doncs, per oferir produccions
alimentàries diferenciades, de qualitat, segures i amb un alt valor afegit,
que té a veure amb una aposta clara
pel desenvolupament del sector alimentari com a sector econòmic.
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Club del Subscriptor
HOMENATGE
A BEETHOVEN
Filharmònica de Pardubice
Director: Jaroslav Krcek
Violí: Ivan Zenaty
Organitza:

L'AUDITORI
(Lepant, 150)
Diumenge 27 de febrer a les 19 h

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA I NACIONAL
DE CATALUNYA
Mendelssohn per Joshua Bell
Sibelius. Simfonia núm. 5
Director: Ernest Martínez Izquierdo
Dissabte 26 de febrer a les 7 de la tarda.
L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)

Si vols participar en el sorteig de 2 entrades,
només cal que truquis al 806 40 46 22* a qualsevol hora del dia.

Si vols participar en el sorteig de 2 entrades,
només cal que truquis al 806 40 46 22* a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,09 e/minut. Telèfon mòbil: 1,51 e/minut. IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

*Preu màxim telèfon fix: 1,09 e/minut. Telèfon mòbil: 1,51 e/minut. IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el dia 24 de febrer. Els guanyadors caldrà que passin a recollir les entrades a les taquilles de L'Auditori el mateix dia del concert. En cas contrari, no dóna dret a reclamació ni a cap
reemborsament en efectiu (al fer la trucada caldrà donar el núm. de subscriptor)

La llista de guanyadors la publicarem el 23 de febrer. Els guanyadors caldrà que passin a recollir les entrades a les oficines comercials del diari AVUI (c/ Consell de Cent, 425, 4a planta) de dimecres a divendres. En cas contrari, no dóna dret
a reclamació ni a cap reemborsament en efectiu. Horari (excepte dissabtes i festius): de dilluns a dijous de 9.30 a 14 h i
de 16 a 18.30 h, divendres de 9.30 a 14 h (al fer la trucada caldrà donar el núm. de subscriptor).
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