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El director tècnic d'aquest centre, Luís Gosálvez, professor de la
Universitat de Lleida (UdL), fa una exposició de quina és la raó de ser
d'aquest centre i de quines seran les seves principals funcions i objectius,
així mateix explica com estarà organitzat i l'estat dels treballs actuals.
Recordem que el passat 8 de maig de 2003, a Lleida, es va tancat el
pressupost assignat a aquest centre.
El Centre d’Estudis Porcins (CEP) s’ubica a Torrelameu (Cra.Vella d'Albesa,
s/n, 25138-Torrelameu) per dos motius: sanitaris, ja que la càrrega
ramadera porcina en aquest terme municipal es pràcticament nul·la, i per
motius estratègics, donada la seva ubicació geogràfica, propera a grans vies
de comunicació.
L'existència d'aquest centre ve justificada per les pròpies necessitats del
sector porcí català. El sector porcí ha experimentat, en els darrers 40 anys,
un creixement continuat i intens, fins i tot desmesurat en algun moment,
que ha repercutit en el sistema de producció, sofrint un fort desplaçament
cap a les pràctiques de producció intensiva. També ha aparegut una forta
implantació dels sistemes d'integració, que ha fet recaure la presa de
decisions en les indústries integradores subministradores d'<i>inputs</i> pinsos principalment-.
Però aquest creixement s'ha produït de forma desorganitzada i sense
planificació, arribant a situacions de sobreproducció. Recordem que el grau
d'autoabastiment en carn de porc de tot l'Estat està prop del 120%, i que
Catalunya envia fora del seu territori prop dels dos terços de la seva
producció.
El CEP no està concebut com un centre d'investigació pròpiament, sinó com
un observatori del sector porcí català que permeti aportar dades objectives
que ajudin a la presa de decisions. Pretén estar a la vora del ramader i de
tot el sistema productiu, i per tant necessita la participació de tot el conjunt.
El primer encàrrec que se li ha assignat per part del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) és l'elaboració del Pla
d'Ordenació del Sector Porcí Català, previst en el pla director aprovat
pel consell executiu l'octubre passat. El Pla d'Ordenació del porcí va néixer
amb la voluntat de confeccionar un marc normatiu respecte al sistema
productiu d'aquesta activitat a fi de que es desenvolupi com a factor
d'equilibri territorial a Catalunya. En un moment caracteritzat per la
globalització, la competència en preus i amb condicionants molt diferents
dels que li han permès créixer.
En el Pla s’estudiaran quatre àrees d’ordenació: medi ambient, sanitat,
estructura productiva i comerç. En cadascuna de les àrees, s’analitzaran les
debilitats, les fortaleses i els condicionants del sistema, així com les

oportunitats i les amenaces del entorn. La metodologia de treball serà
mitjançant comissions d’estudi en contacte permanent amb tots el agents
implicats, a través de comissions assessores i tot tipus de fòrums socials
que permetin el debat.
El CEP ha de permetre de disposar de dades i informacions sobre el sector
per a possibilitar la presa de decisions basada en dades objectives. Les
dades i informacions recopilades han d'anar des d'aspectes purament
d'estructura productiva per ajudar a la decisió tècnica (tipus d'instal·lacions,
sistemes de producció, d'alimentació, passant pel benestar animal) fins a
aspectes generals sobre qüestions socioeconòmiques (sistemes de
contractació, impacte ambiental i urbanístic, perspectives de mercat,
marques de qualitat, etc.).
A més, aquest centre té per objectiu realitzar activitats de formació i de
transferència tecnològica. Les línies d'actuació per que espera cobrir per a
l'any 2003 són les següents:
El seguiment i anàlisis de la política normativa del Parlament Europeu
relacionada amb el sector.
Recollida d'idees i d'opinió, mitjançant enquestes, dels propis
ramaders.
La observació i supervisió del sector.
Els recursos propis provindran dels estaments consorciats, és a dir, de la
Generalitat de Catalunya a través del DARP, de la Universitat de Lleida, de
la Diputació de Lleida, del Consell Comarcal de La Noguera i de l’Ajuntament
de Torrelameu. Per funcionament anual hi ha pressupostada una quantitat
de 313.000 euros, l'aportació de la mateixa queda repartida de la següent
manera entre les entitats consorciades: 65% DARP, 25% Diputació de
Lleida, 5% Consell Comarcal de La Noguera, 3% Ajuntament de Torrelameu
i 2% UdL.
A més a mes hi haurà possibilitat de finançament també mitjançant
possibles convenis establert amb entitats alienes, dirigits a la formació,
desenvolupament tecnològic i monitorització del sector, a petita escala.
La junta general del CEP està presidida per conseller del DARP i la
completen tres representants més del DARP, dos per la diputació de Lleida,
un pel Consell Comarcal de la Noguera, un per l'Ajuntament de Torrelameu i
un per la UdL. La Junta es reunirà una vegada a l'any per aprovar els
pressupostos.
El consell de direcció està format per sis persones, en representació de tots
els consorciats, que es reuneix mensualment a fi de fer un seguiment
directe de les activitats i el compliment dels objectius.
El centre disposarà d'una plantilla de tres persones d’administració. Per a
proveir-se de personal tècnic té establert un conveni amb la UdL, de forma
que qualsevol professor d'aquesta universitat s'hi podrà adscriure. El
director tècnic, Luís Gosálvez, espera establir convenis amb totes les

universitats que ho desitgin. Les col·laboracions dels professors s'establiran
individualment per a cada projecte.
Encara que aquesta experiència és pionera en Espanya, a d'altres estats de
la UE ja existeixen centres d'aquest tipus que poden servir de model
d'orientació per al CEP. L'Institut technique du porc (ITP) de França
(www.itp.asso.fr) i el Danish Meat Research Institute (DS) de Dinamarca
(www.dmri.dk) actualment són els centres de referència i de coneixement del
sector porcí dels seus respectius estats. Amb ells es desitja establir
convenis de col·laboració per aconseguir que el CEP sigui també un centre
de referència a nivell espanyol. En aquest mes de juny començarà el
funcionament del Centre i es disposarà d'adreça web i de correu electrònic.
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