
 Transformació de la ramaderia familiar i cooperativa

                           

25 entitats de Cantàbria, Catalunya, Euskadi i Navarra creen una

aliança per millorar la sostenibilitat de les ramaderies familiars i del

procés productiu del seu ecosistema lacti.

 El  Projecte  de  transformació  sostenible  de  la  ramaderia  familiar  i  cooperativa  està

liderat per Kaiku Berdea, Llet Nostra Més i AGC Agrocantabria Sostenible.

 El consorci compta amb 25 entitats,  on s'inclouen cooperatives de ramaders,  centres

tecnològics d'R+D+i, centres de gestió i sector industrial, tots ells partícips de la cadena

de valor en el procés d'elaboració de productes lactis.

 Es preveu una inversió de més de 100 milions d'euros fins al 2026 per reduir la petjada

ambiental,  millorar la sostenibilitat,  fomentar  la competitivitat  econòmica i  social en

més de  603  explotacions familiars i cooperatives.

 El  projecte  posa en valor  els  beneficis  de la  tasca de les  explotacions  familiars  amb

l'entorn rural. Mantenint ordenat el paisatge, evitant incendis, frenant el descontrol de

la massa forestal,  afavorint  i  respectant  la biodiversitat i  mantenint  alhora l'equilibri

paisatgístic.

 La  iniciativa  contempla  mesures  específiques  emmarcades  en  la  consecució  dels

objectius  Horizon 2030, establertes  per  la  Comissió  Europea.  Mesures  dirigides  a  la

millora dels processos industrials i logístics: reducció del 60% les emissions de CO2, en

línia  amb  el  compromís  NetZero  2050;  reduir  un  45% el  consum d'aigua  i  impulsar

l'economia circular minimitzant en un 50% dels residus generats, així com el compromís

per a la recerca de nous materials biodegradables.

 El projecte compta amb el suport del Govern de Cantàbria, Generalitat de Catalunya,

Govern Basc i Govern de Navarra.
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Karrantza, 19 de gener de 2022.  Contribuir a la millora de la sostenibilitat ambiental, econòmica i

social de la ramaderia familiar a Cantàbria, Catalunya, Euskadi i Navarra, és el principal objectiu del

Projecte de transformació sostenible de la ramaderia familiar i cooperativa.

Es tracta d' una iniciativa que agrupa  25 entitats entre cooperatives, centres tecnològics d' R+D+i,

centres de gestió i centres industrials de les quatre comunitats autònomes,  representants de les

diferents baules de la cadena de producció làctia. El projecte està liderat per  l'entitat  basca-

navarra Kaiku Berdea, la catalana Llet Nostra Més i la càntabra AGC Agrocantabria Sostenible.

En el marc d'aquesta iniciativa, que preveu una inversió de més de 100 milions d'euros fins al

2026, amb l'objectiu i compromís d'assolir la transformació cap a la sostenibilitat ambiental, en

línia amb els   objectius establerts en l'agenda 2030 de la Comissió Europea. Així,   es plantegen

diferents mesures per reduir la petjada ambiental del procés industrial i logístic de les empreses

de l'ecosistema de Kaiku Berdea, Llet Nostra Més i AGC Agrocantabria Sostenible.

Al 2027, s'espera assolir una reducció del 60%  de les emissions vinculades al procés productiu i

logístic, en línia amb el  compromís NetZero 2050, així com una reducció del 45% en el consum

d'aigua i l'impuls de l'economia circular i la minimització en més d'un  50% dels residus generats.

Al mateix temps, la iniciativa incidirà en la millora de la sostenibilitat econòmica i social de les  603

explotacions familiars i cooperatives involucrades,  que aglutinen una producció total de més de

337 milions de litres de llet anuals, la tasca de les quals és essencial per a l'entorn rural,  i un

compromís per assegurar el subministrament de llet i productes lactis de qualitat  al consumidor. 

Concretament,  aquest  tipus  d'  explotacions  familiars  i  cooperatives  tenen  efectes  positius

mediambientals, ja que el seu treball contribueix a  la preservació de la biodiversitat i afavoreix el

manteniment  de  l'   equilibri  paisatgístic,  evitant  incendis  i  frenant  el  descontrol  de  la  massa

forestal. A més,  participen  en el cicle d' economia circular, aprofitant tant els recursos que genera

la terra que hi treballen, com els propis residus de les explotacions.

Les ramaderies familiars són alhora,  un motor  de  revitalització per als nuclis  de  poblacionals

rurals, ja que la seva presència contribueix a mantenir  actives  zones que en els darrers anys han
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patit una migració poblacional cap  a les  àrees industrials, especialment en el cas de la joventut,

atreta pel major ventall d'oportunitats laborals.

En aquest context, el Projecte de transformació sostenible de la ramaderia familiar i cooperativa

posa en valor el treball desenvolupat per aquest tipus d' explotacions i uneix centres tecnològics

de les  quatre  comunitats  involucrades per  establir  les  mesures  a  adoptar  a  cadascuna de les

granges, per tal d' impulsar la seva competitivitat  i potenciar el relleu generacional.

El projecte abordarà, transversalment,  la transformació digital del sector. Així,  a través de noves

infraestructures tecnològiques, automatització i utilització d'aplicacions d'intel·ligència artificial i

intel·ligència de la dada, milloraran l'eficiència productiva i la rendibilitat de totes les estructures

amb l’objectiu de fer-les sostenibles socialment i mediambientalment. 

En definitiva,  es tracta d'un projecte que aporta compromís i  esforç  per contribuir  a  un futur

millor,  col·laborant  i  integrant  productors  ramaders,   a   la   indústria  i  a  la  societat  per

desenvolupar l'activitat d'un sector fonamental com és el làctic, amb el màxim respecte pel medi

ambient.

La iniciativa ha estat  presentada avui  a  l'explotació ramadera  El  Molino,  ubicada a la  localitat

biscaïna de Karrantza, i compta amb:

o Cooperatives ramaderes: la basco-navarra Kaiku, la catalana Llet Nostra i la càntabra AGC

Agrocantabria.

o Indústries làcties:  la  basco-navarra Kaiku Corporación Alimentaria,  la  basca Iparlat i  les

catalanes Llet Nostra i Làctics Masachs.

o Centres tecnològics: els bascs Neiker i AZTI, el navarro INTIA i el català IRTA.

o Centres  de  gestió:  les  basques  Abere,  Abelur,  Lursail,  Lorra  i  LurGintza  i  el  centre  de

recerca càntabre C.I.F.A.

En la  presentació han estat  la  Consellera de Desenvolupament Econòmic,  Sostenibilitat i  Medi

ambient del Govern Basc, Arantxa Tapia; la  Consellera de Desenvolupament Rural i Medi Ambient

de Navarra, Itziar Gómez López; la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
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Generalitat, Teresa Jordà i  Roura; i  el  Conseller de Desenvolupament Rural, Ramaderia,  Pesca,

Alimentació i Medi Ambient del Govern de Cantàbria, Guillermo Blanco.

Per a més informació: 
Mariona Huguet

656 419 251
mhuguet@punticoma.com
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