NOTA DE PREMSA
JARC-COAG DENUNCIA LES ESTRATÈGIES DE VENDA DE LLET A PÈRDUES QUE FAN SOCIETATS DE
CAPITAL FRANCÈS I ALEMANY A LA REUNIÓMANTINGUDA AVUI AMB EL MINISTRE CAÑETE
- JARC-COAG demana al Govern que eradiqui amb la llei a la mà aquest tipus d’estratègies que no fan
sinó desmantellar la producció làctia catalana i espanyola i deixa en mans externes el nostre mercat
- L’organització agrària considera que l'Acord de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari es queda curt
davant aquests atacs que no faran sinó acabar amb les nostres explotacions lleteres
JARC-COAG ha exigit avui a la reunió mantinguda amb el Ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete que
actuï davant la situació que s’ha provocat al sector lleter amb un moviment injustificat a la baixa dels
preus de la llet en origen i un increment imparable i especulatiu dels preus dels pinsos que arrossega a la
ruïna els ramaders. Des de JARC-COAG s’ha considerat que ja no n’hi ha prou amb un Acord Voluntari de
Bones Pràctiques Comercials entre productors, industrials i distribució sinó que cal posar ordre en l'actual
posició de domini de la gran distribució i millorar les condicions de preus als ramaders.
Des de JARC-COAG es veu necessari actuar immediatament aplicant amb rigor l'actual Llei de Defensa
de la Competència i la LORCOMIN contra les pràctiques abusives i la il·legal venda a pèrdues així com la
utilització de la llet com a producte reclam per part de la distribució. Per això des de l’organització agrària
es reclama que s’actuï amb diligència i rigor com ho ha fet recentment la Conselleria de Comerç de
Cantàbria que ha incoat un expedient sancionador a Carrefour per una import de 81.000 euros per
vendre a pèrdues 18 tipus de llet comercialitzats en aquesta comunitat autònoma. Des de JARC-COAG es
reclama al Govern de la Generalitat que segueixi aquest exemple i actuï en conseqüència tant en el
sector lleter com en la resta de sectors agraris on les grans distribuïdores opten per la venda a pèrdues
que perjudica la nostra producció.
En la reunió mantinguda avui amb el Ministre Arias Cañete,

JARC_COAG ha analitzat la presumpta

estratègia de Carrefour, LIDL, Lactalis... de per una banda mantenir un preu raonable de la llet per als
productors i consumidors francesos i alemanys i per altra, derivar els excedents de producció làctia
d’aquests països cap al mercat espanyol i comercialitzant aquí el producte per sota del cost de
producció impedint així que els nostres ramaders es puguin guanyar la vida.
Des de JARC-COAG es tem que l’objectiu últim d’aquesta suposada estratègia podria ser el
desmantellament de la nostra producció i el control absolut del mercat de la llet a casa nostra. Per això
des de l’organització agrària s’ha demanat al govern que actuï amb fermesa en defensa de la nostra
estructura productiva, amb un marcat component social i estratègic, ja que el nostre país no pot passar a
dependre per al consum d’un aliment bàsic com és la llet de la producció forània i quedar sota el domini
agressiu de la distribució de capital francès i alemany.
Lleida, 23 d'agost de 2012
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