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COM MENGEM: EL SECTOR EMPRESARIAL

La indústria càrnia a Catalunya
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L’informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’aquesta setmana ha impactat al bell mig del teixit industrial català, que ha sortit ràpidament a defensar la seguretat i
els controls a què se sotmeten tots
els seus productes. Els assenyalats,
les carns vermelles i processades,
són un dels motors del potent sector alimentari, que concentra el
20% del PIB industrial català i ocupa més de 75.000 persones.
D’aquests, més de 30.000 són assalariats del mig miler d’empreses
càrnies, el 40% de tota l’ocupació al
sector (vegeu gràfic). A Catalunya es
factura un de cada tres euros dels
que ingressa el sector carni a l’any,
i també es concentra el 50% de l’exportació de tot l’Estat, segons la radiografia de la Generalitat.
Les conclusions de l’OMS que
estableixen vincles entre el consum de carn vermella i processada
i els riscos de desenvolupar càncer
han causat sorpresa en el sector.
Els fabricants catalans defensen
que amb la generalització hi ha el
risc de fer mal a tot un sector i crear alarmisme entre els consumidors. Encara és massa d’hora per
notar una reacció dels consumidors a aquesta informació. L’indicador objectiu seran les vendes,
però el sector carni preveu un impacte zero o “mínim”, segons explica Ricard Parés, director de Porcat,
l’associació de productors de porcí. La gent ha percebut que el risc
que se’ls explica té a veure amb un
producte que s’ha consumit tota la
vida sense que s’apreciés res de nociu, justifica Parés.
També assegura que els missatges tranquil·litzadors de veus autoritzades, com metges o dietistes que
han insistit que la dosi és important,

treballadors
(gairebé la meitat
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L’avís de l’OMS assetja
una indústria cabdal
a Catalunya
Els fabricants confien que hi haurà efectes “mínims” en
les vendes i insten a explicar bé els detalls de l’informe
ajudaran a controlar possibles pànics. “Un cop coneguts els titulars
toca que s’expliqui tot bé”, sosté el
director de Porcat. Pel que fa als
productors de carn, assegura, no poden fer més del que ja fan, que és
complir totes les normatives de salut i seguretat. En el cas dels processats, critica, l’informe cau en l’error
de no fer cap distinció entre productes i processos. “S’equipara un fuet
a una salsitxa o una hamburguesa,
que no tenen res a veure”, lamenta
en declaracions a l’ARA. A més, afegeix, l’OMS basa les conclusions en
estudis epidemiològics globals, sense distingir les diferents dietes i les
dosis de carn que s’ingereixen.
Oportunitats per millorar

En el cas del producte processat,
com ara els embotits, el mateix sector veu en aquesta crisi oberta una
oportunitat de millora. “Cal que el
sector avanci cap a un augment de la
transparència, que s’expliqui millor
al client els processos i com s’aconsegueixen, per exemple, les reduccions de sals o greixos”, proposa el
director d’Embotits Can Duran, David Garcia-Gassull.
Al mateix temps, el directiu defensa aferrissadament els avenços
tecnològics i la seva contribució a la
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seguretat de la indústria. En tot cas,
apunta, aquesta situació també pot
servir per fer millores en aquest
camp. Les empreses de processats
carnis, segons Garcia-Gassull, ja fa
temps que dediquen molts esforços
a millorar la qualitat dels seus productes, a reduir-ne la sal i els additius, seguint el que demana el consumidor.
En el mateix sentit es va pronunciar aquesta setmana el director de
Noel Alimentaria, Joan Boix, que va
reivindicar la seguretat amb què
treballa la indústria espanyola. “Ens
agafem l’informe amb tota la cautela però som optimistes”, va dir en
el congrés de l’AECOC, l’associació
de fabricants i distribuïdors, que va
reunir a Barcelona aquesta setmana la indústria del gran consum.
Reacció

David Garcia-Gassull
DIRECTOR EMBOTITS CAN DURAN

“Cal que el sector avanci en
transparència i s’expliqui al
client com s’aconsegueix
reduir la sal o els greixos”

El sector de l’alimentació (i el
carni al capdavant) va ser el principal motor de la recuperació del
producte interior brut (PIB) català durant l’any passat. A més, la indústria alimentària va ser líder en
creació d’ocupació, que va repuntar un 5%, mentre que el conjunt
del mercat laboral va millorar només un 1,5%, segons les dades de
l’EPA.
Una font de llocs de treball

Les veus d’alerta sobre el sotrac
que poden causar informacions
com aquesta sobre un sector que lidera a tota màquina la sortida de la
crisi han vingut no només de les
empreses, sinó també dels sindicats. El secretari general de la UGT
de Catalunya, Josep Maria Àlvarez,
va lamentar que l’informe i la seva
falta de “matisos” han acabat derivant en un “despropòsit” per al
sector industrial català. Els sindicalista va retreure en una entrada
al seu blog la política comunicativa
de l’OMS perquè no té en compte
els “danys col·laterals” que alguns
titulars poden fer sobre les companyies i els seus treballadors.
El rànquing de les principals empreses alimentàries a Catalunya
mostra la importància dels processats carnis en l’economia. El Grup
Alimentari Guissona, per exemple,
és la quarta empresa més gran del
sector i l’activitat ramadera i de
transformació càrnia és el centre de
la seva activitat, que genera uns ingressos de prop de 1.500 milions
d’euros anuals i que ocupa milers
de persones no només al municipi
sinó a tota la seva àrea d’influència.
Un altre dels noms propis és Casa
Tarradellas, la vuitena corporació
alimentària a Catalunya, amb prop
de 900 milions de facturació cada
any i ubicada a Osona, on el sector
porcí és una activitat econòmica de
primer ordre.e

