
Reunió anual InterPIG 2016 

Del 25 al 27 de juny ha tingut lloc la reunió anual d’InterPIG. S’ha celebrat a Mataró (Barcelona) i ha 
estat organitzada per SIP. 

Hi han participat 25 assistents procedents de 16 països: els principals països europeus a més de Brasil 
i USA. 

Els principals objectius d’aquesta reunió són: 1) exposar les característiques del sector porcí en el 
país amfitrió, 2) compartir els resultats tècnics i econòmics dels diferents països. 

Dins de l’agenda d’aquest any destaquem: 

1. La presentació del sector porcí a Espanya que va estar a càrrec de 5 representants del sector: 
Pablo Bernardos (MAGRAMA), Miguel A. Higuera (ANPROGAPOR), Quim Xifra (DARP), Ricard 
Parés (PORCAT) i Jorge Costa (Piensos Costa). 

2. El sopar de benvinguda que es celebra el 1r dia, i que en aquesta ocasió va ser sponsoritzada 
per INTERPORC. 

3. La visita a la granja que es realitza el 3r dia, a Navàs (Barcelona), on s’ubica la granja ‘El 
Mujal’, amb 1.600 truges i produeix Ral d’Avinyó.  

Des d’aquí volem agrair la seva col·laboració als ponents, INTERPORC i la granja El Mujal. La seva 
aportació ha contribuït que la reunió fos més positiva pels participants. 

InterPIG es defineix com un grup internacional d’experts en economia del sector porcí, on l’objectiu és 
l’intercanvi d’informació entre els països participants, per elaborar un informe anual comparatiu dels 
costos i resultats en la producció porcina. 

SIP és membre d’InterPIG des de l’any 2006, aportant les dades d’Espanya. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Els països assistents a la reunió ha sigut en aquesta ocasió, a més d’Espanya: Àustria, Bèlgica, 
República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, 
Suècia, Gran Bretanya, i els països americans Brasil i USA. 

La informació revisada i compartida en la reunió tenen caràcter provisional, pendent de revisió. La 
informació definitiva estarà disponible a partir del 1º de setembre. 

Les dades provisionals senyalen un cop més la posició privilegiada d’Espanya dins del context 
europeu tant en costos com en resultats. La lectura és diferent davant els països americans que 
presenten uns costos molt més baixos que els europeus.  
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