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L’ARTICLE 

CAL POSAR EN VALOR LA IMPORTÀNCIA DE LA SALUT ANIMAL 

 

Tot i que la majoria de les persones que llegireu aquest article ja ens coneixeu, crec que 

és bo fer una presentació de la nostra secció i explicar quines tasques duem a terme. 

Som un equip format per diferents veterinaris i veterinàries, una tècnica en salut animal, 

pràctics, comercials i comptem també amb l’ajuda d’una administrativa. Ens coordinem 

amb Nutrició i Qualitat i Farmàcia ja que, de fet, treballem conjuntament. 

El nostre àmbit d’actuació són les granges dels socis i sòcies i les nostres pròpies. La 

majoria d’explotacions són porcines, tant de mares com d’engreix. Actualment, també 

estem incorporant força granges de vedells per al seu engreix. 

Entre les nostres tasques habituals, hi ha les visites periòdiques a les explotacions per 

fer el seguiment de resultats productius, sanitaris, costos econòmics, maneig, 

alimentació…qualsevol aspecte que influeix en el dia a dia de les nostres granges. 

Evidentment, també realitzem les visites d’urgència i d’actuació ràpida. 

Del que es tracta, finalment, és que les granges funcionin bé i esdevinguin competitives. 

Cada dia més els nostres socis són i actuen com a empresaris i això ens obliga a adaptar-

nos a aquesta realitat; no només des del punt de vista sanitari, sinó també des del punt 

de vista econòmic. 

El sector porcí està en un procés continuat de concentració i verticalització. Nosaltres 

representem l’escletxa de mercat del granger lliure, amb un volum petit respecte les 

grans empreses integradores. Som però, molt competitius en costos de producció i, per 

tant, hem de ser capaços que això continuï de la mateixa manera. També, cal remarcar-

ho, som una peça clau en l’arrelament de les persones al territori. 

Alhora, estem treballant amb integradores d’un volum mitjà que posen en positiu els 

seus avantatges -costos d’estructura baixos, proximitat geogràfica, etc- davant les grans 

integradores. I, finalment, tenim la nostra pròpia producció que ens permet mantenir 

una bona activitat a la fàbrica de pinso i participar del negoci directament. Aquests tres 

vectors són complementaris i es poden retroalimentar positivament. 

Dit això, voldria posar en valor la importància de la salut animal. Al mateix temps, es 

podria establir un paral·lelisme amb la salut humana sobre l’economia, en aquests 

temps que vivim de pandèmia pel COVID-19. 

Les malalties influeixen negativament sobre els nostres negocis. Cal diferenciar però, 

entre les que hem de conviure diàriament i que ens representen un clar sobre cost en la 



nostra producció, i les que són un problema econòmic a nivell nacional en cas que 

apareguin; suposaria un gran risc per la viabilitat de tot el sector. 

Les primeres serien malalties com el PRRS, Circovirosi, App, Grip, Micoplasma, Glàsser, 

Disenteria, Diarrea Vírica, E-Coli…tots i totes les coneixeu i la pressió d’infecció que 

tinguem de cadascuna ens marcarà els costos de producció o encara més important, que 

tinguem més o menys porcs per comercialitzar. 

Les segones són la gran amenaça; com la PPA, PPC…malalties de declaració obligatòria 

que en cas d’aparèixer condicionarien molt la nostra capacitat exportadora i la viabilitat 

del sector porcí com a país. Avui estem vivim amb molta preocupació la situació de la 

PPA a Alemanya i d’altres zones d’Europa. 

Tant per unes com per les altres, la recepta és molt semblant i comença per la 

bioseguretat externa i interna; tenir una protocols d’actuació clars i aplicar-los. Actuar 

de forma correcta: els manejos de la granja, pautes vacunals, tractaments veterinaris, 

censos, moviments… 

Aquí és on nosaltres hem d’aportar els nostres criteris tècnics i treballar com un sol equip 

amb els grangers i productors. Cal aconseguir els resultats desitjats. 

Per tant, la sanitat és i serà un dels aspectes que condicionarà més l’èxit de les nostres 

explotacions, sabent que altres factors com el personal, el maneig, les 

instal·lacions…també són importants. 

Per últim, vull destacar que nosaltres, com a sector essencial que som, hem sortit i 

sortirem a treballar cada dia mentre duri aquesta situació de pandèmia, evidentment 

prenent totes les mesures necessàries. Tenim clar que bona part de la nostra feina és 

presencial; hem de ser a les vostres/nostres explotacions. 
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