NOTA DE PREMSA
JARC-COAG PORTA AL PARLAMENT EUROPEU ELS PREUS DE LA LLET DE CARREFOUR

JARC ha dut fins al Parlament Europeu, de la mà de l'eurodiputat Ramon Tremosa, la denúncia sobre
l'estratègia de preus que està duent a terme l'empresa francesa Carrefour a casa nostra que no fan sinó
perjudicar clarament els interessos dels ramaders catalans.
Des de fa ja uns mesos des de JARC hem constatat que Carrefour marca uns preus per a la llet de la seva
marca de distribució molt diferents als que cobra als consumidors francesos. De fet, mentre a Catalunya la
mitjana del cost d'un litre de llet sencera és de 0.56€/litre, a França el mateix producte en la mateixa
cadena de distribució es ven a 0.91€/litre. I una situació similar es dóna en el cas de les llets
semidesnatades i desnatades ( de 0.56€/litre passen a vendre's a 0.74€/litre i 1.68€/litre respectivament).
Davant aquesta situació, la pregunta que s'ha fet arribar a l'Eurocàmera és si realment hi ha alguna raó
política o econòmica que justifiqui aquest diferencial que tant perjudica al sector lleter català i si des de la
UE es té constància de si el mercat de la llet compleix i acata la legislació en matèria de competència i
mercat únic. Alhora, s'ha demanat també al Parlament que rspongui a què es deu aquest diferencial en
una llet de marca blanca i si la venda d'un producte igual a diferents estats amb diferencials de preu que
ronden el 40 i el 150% suposa una violació del Tractat de Lisboa.
De seguir aquesta situació que implica una forta pressió sobre els preus que acaben percebent els nostres
ramaders es destruirà el teixit productiu català i per tant es generarà una dependència alimentària total
en el cas de la llet, ja que actualment ja en som deficitaris. Fet que fa encara més inverosímil que en un
mercat deficitari els productors no es puguin guanyar la vida amb dignitat.
L'organtizació professional agrària alerta que la dependència alimentària suposa a mig termini un
encariment dels aliments bàsics, de manera que és estratègic el manteniment del nostre potencial
productiu. D'altra banda, cada vegada és més insostenible l'encariment dels inpus agraris com el gasoil,
els fertilitzants, l'energia elèctrica i especialment l'alimentació animal. Per posar un exemple, només en el
cas de la soja el preu s'ha disparat un 78% en els darrers dotze mesos i això posa entre l'espasa i la paret la
nostra ramaderia.
Lleida, 21 de setembre de 2012
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