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INTRODUCCIÓ 

Anem a tractar un cop més sobre la crisi del sector. En una breu introducció parlarem de la llet com a 

producte de supermercat i de perquè no creiem en un sector lleter lineal (productor-indústria-

distribució).  

 LA LLET COM A PRODUCTE DE SUPERMERCAT 

La llet, com, per exemple, les maduixes, és un producte perible però a diferència d'elles no és estacional 

i no s'aprofita dels preus de temporada o de fora de temporada. És un producte que, en la seva 

immediata transformació, es converteix en producte perenne de supermercat. Roman allà, sempre en 

trobes. No provoca ànsia. Ha passat a ser un moble de sèrie. Fa més de 30 anys que és així, i així 

continuarà. 

EL SECTOR LLETER?  

He dit, amb intenció, que la llet era un moble de sèrie. Quan algú de nosaltres vol comprar una taula, un 

llit o una cadira, no pensa en la possible existència d'un sector de la fusta -productor, comprador, 

distribuïdor, processador, fuster, ebenista, etc. -, comprem la cadira pensant en el fabricant de cadires, 

en el sentit de si són més o menys sòlides, estètiques, a bon preu, etc. En cap moment pensem en el 

bosc d'on prové la matèria primera, ni per suposat en el productor de llenya o fusta. De la mateixa 

manera, el consumidor de llet actua sense pensar en l'origen, ni en les condicions de la producció.  No sé 

per què nosaltres des de fa molt de temps pensem en el sector lleter com un conjunt que va des del 

ramader al consumidor. Això fa que quan hi ha un nou conseller, ministre o responsable polític, empès 

per la pressió del productor - ramader- i atès que es deu a ells, impulsa, promou, abandera, taules de 

concertació, en què, en els millors dels casos, amb gran desplegament publicitari, s'hi seuen les 

"distribuïdores", que realment no s'hi seuen perquè no tenen estructura decisòria de manera conjunta, 

es regeixen per les fluctuacions del mercat. Són empreses sense ànima formades per persones tan 

lloables com els ramaders, els funcionaris, els empresaris, etc.  

Aquestes taules arriben a proposar una certa estabilitat en el preu, però a la primera tamborinada 

novazelandesa (el 7% dels productes lactis són objecte d’intercanvi mundial i les fluctuacions venen de 

la producció i transformació de la llet a Nova Zelanda) els acords salten en l'aire. Entre d'altres raons 

d’entre milers de circumstàncies, perquè aquests acords són intencionals i no tenen cap estructura de 

seguiment. Afortunadament en arribar a un acord, amb roda de premsa, la taula de concertació s'ha 

acabat. 

Bé, aquí la taula de concertació va passar a endèmica i s'anomenà sectorial. Era, no sé si encara 

continuen (amb això de les estructures d'estat), un lloc de reunió i coneixença, on, en general, s'afilaven 

els discursos, i els més savis només deien allò que havien de dir, i d'altres parlaven més del compte, i 

tots a casa, i els funcionaris a elaborar informes i actes de la reunió. Al principi hi anàvem els tècnics del 

departament, i després hi anaven acompanyats dels càrrecs creats ad hoc per a les taules; de fet la 

Generalitat, des de 1980/81, va ser una dinàmica agència de publicitat i de generació de càrrecs polítics. 

En resum, per a mi no existeix un sector lleter. Un formatge d’alta gama és equivalent a una cadira feta 

per un bon ebenista, el mèrit és del formatger o de l’ebenista, segons el cas. A un lloc la podem trobar 

una mica millor de preu a causa de les promocions, però sempre dins un nivell similar. Ni el productor 

de llet, ni el productor de llenya/fusta hi tenen massa protagonisme. El mestre formatger, 

individualment o dins d’una factoria, i l’ebenista artesà per compta propi o dins d’una fàbrica, són els 
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responsables directes del producte que troba el consumidor. Un cop s’ha comprat la llet o la fusta en 

origen, cadascuna té vida pròpia. Hem d’eradicar lamentacions del tipus “això no és just” perquè no 

porten més que a la frustració i no resolen res. 

ELS SINDICATS, LA GENERALITAT I EL CONTEXT 

Quan aquí es crearen els sindicats agraris, allà als inicis de la dècada dels 80, promoguts per polítics de la 

Generalitat, es van fer per mimetisme històric d’altres branques de la societat, de tal manera que el 

pagès/ramader, en el nostre cas, s’assimilà a l’obrer i la indústria lletera a la patronal, i ni era ni és així. 

Jo ara si vaig a una explotació de 125 vaques hi veig assalariats, i en algun cas, si són de color, se’ls ha 

donat una mena de barracons on s’hi estan amb tota la família. Qui és, en aquest cas, la patronal i qui 

l’obrer? Tot això donà lloc a que els sindicats fossin de caire més polític i menys associacions de 

treballadors amb interessos comuns, i era lògic ja que en gran part no eren, estrictament treballadors, 

encara que treballessin molt. 

Els sindicats no van lluitar per les condicions del treball, dels horaris, de les vacances, etc., només de 

cara a la “patronal” van actuar per a la millora del preu del producte. I de cara a l’administració van ser 

el contrapès polític, intentant que l’estructura sindical creada fes les feines de l’administració, i així va 

començar un llarg període d’externalització dels serveis públics. Sens dubte, en això foren pioners. Crec 

que el primer sindicat promogut fou Unió de Pagesos, però amb el temps hi havia un sindicat assimilat a 

cada tendència política, uns partidaris d’explotacions grans, altres familiars, etc. No van fer de sindicats 

en sentit estricte. Tot estava sota control (“la Generalitat en tot i per tot”). Els polítics de la primera 

camada van tenir una assegurança de per vida. El problema fou que els partits polítics no van tenir la 

necessitat de tenir quadres especialitzats en política agrària, i no era estrany que en cada legislatura hi 

hagués un director, o fins i tot hi hagué algun conseller, provinents dels sindicats. Res a veure amb un 

Estat com el francès on cada Ministre d’Agricultura sap de que parla. 

Feta aquesta introducció passem a tractar, un cop més, la crisi del sector lleter, però només des de la 

part ramadera. 

UN  ALTRE CRISI DEL SECTOR LLETER 

D’aquí uns mesos farà un any de la derogació del sistema de quotes, tant desitjat per uns com temut per 

d’altres. Moltes reunions, seminaris, grups d’experts, taules de concertació, etc., i al final, un cop més, el 

preu de la llet marca la situació del sector. Tal com he dit, i atès que no crec en un sector lineal, passaré 

a parlar directament del sector ramader. Si el preu és alt a tots els va bé, sense entrar en detalls. Si el 

preu baixa tenim crisi. Això ha estat sempre així, des de que l’Estat deixà de fixar el preu mínim de la llet. 

No cal remuntar-se als anys 80 i als 90. És suficient fer un senzill anàlisi dels resultats de l’Observatori de 

la llet. I ho farem amb el següent gràfic del preu mitjà de la llet des de 2006, any de creació de l’OL. 

Observem, per tant, el gràfic.  

Hi ha una línia contínua del preu de la llet (el 2006 tingué una mitjana de 30,71 ct./litre i el 2005 de 

32,15). Passà, en aquest període per dos punt àlgids, un al voltant de 2007/08, amb un màxim de 39,32 i 

l’altre el 2014 (36,57 ct./l), amb una pujada continuada, en aquest cas, des de 2012, la qual cosa provocà 

en alguns una certa eufòria abans de la derogació del sistema de quotes a la producció, i un cop més, 

ara ja sense quotes, s’ha entrat en una nova crisi.  

Què ens aporta l’augment de la producció de llet, sense processar? Sense buscar massa trobem al portal  

AGRODIGITAL (02.02.2016, dia de la Candelera) la següent noticia, baixada de preus a part:  
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L'augment d'oferta de llet a la UE s'ha traduït en un 8,8% més de llet desnatada en pols (LDP), un 4,3% 

més de mantega, un 3,4% més de crema i un 1,2 % més de formatge entre gener i novembre de 2015.  
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Continuem amb el gràfic. Per a cada any s’hi mostren els preus mitjans de la llet percebuts pel ramader 

i, a més, dues columnes de percentatges: una indica el percentatge d’explotacions que, a cada exercici, 

tingueren un marge net negatiu, i una altra indica el percentatge d’explotacions amb benefici negatiu, 

ambdós casos sense tenir en compte el pagament únic. 

Per exemple, l’any 2006, només el 6,82% de les explotacions tingueren el MN negatiu i el 68,18% el B 

negatiu. El 2008, any del preu més alt, el 10,20% (MN negatiu) i el 57,14% (B negatiu).  A l’any següent, 

amb una forta baixada del preu s’arribà a que el 88% de les explotacions tenien el benefici per sota de 0. 

Per una banda, una explotació no ho té fàcil per fer front a les fluctuacions de preus i la seva estructura 

productiva determina els resultats, més enllà del preu de la llet. 

En nou anys hi hagut dos pics de curta durada, i més anys de preus baixos. La mitjana d’aquests anys 

està al voltant de 34 ct./l. I només quatre anys ha estat per sobre. Treballar amb l’esperança d’una 

pujada del preu no condueix a res. Segurament hi serà, però també hi haurà la baixada següent, i la 

frustració. 

No cal buscar solucions conjuntes. Només en el si de cada explotació hi trobarem la solució. Al menys un 

20% de les explotacions d’aquí estan preparades per als preus per sota de 33 ct./l. I un 70% tenen un 

MN positiu, amb independència de les fluctuacions del preu. Per tant, els caldria adaptar l’estructura a 

la seva producció. L’objectiu és aconseguir una producció a un cost de 30 ct./l ± 2, tot i sabent que hi ha 

explotacions que ho aconsegueixen. 

La vaca és un dels animals més estalviadors que hi ha, caldrà que el ramader sigui capaç de programar 

l’explotació per un nivell de preus més baix que alt.  

 

 


