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Les primeres iniciatives d’agricultura ecològica a Catalunya sorgeixen als anys 70, a partir de petits
grups de naturistes i vegetarians
que van establir contactes amb el
moviment de l’agricultura biològica
francesa.
Els primers productes biològics
que es consumeixen com a tals pro-

venen de França i els importen una
sèrie de famílies de Barcelona que
formen el col·lectiu Vida Sana. Al
voltant de l’escola agrària Torre Marimon, de Caldes de Montbui, s’articula un grup de tècnics, estudiants i
algun productor, organitzats entorn
d’un seminari d’estudi de l’agricultura biològica i d’unes parcel·les
experimentals, d’on posteriorment
sorgeix la Coordinadora d’Agricultura Ecològica.
En aquell moment, els productes
biològics eren coneguts per una
minoria absoluta, bàsicament persones preocupades per l’elevat grau
d’intensificació de l’agricultura i els
seus efectes negatius sobre la salut i
el medi ambient. Parlem de petites
produccions que es movien en circuits curts de comercialització, moltes vegades a través de cooperatives
de consumidors.
En aquesta fase, les produccions
i els productes no es certificaven,
ja que els consumidors coneixien
de primera mà els productors, clau
de la confiança entre uns i altres.
Només els productes destinats al
comerç o l’exportació portaven
certificats privats, com ara l’aval de
l’Associació Vida Sana.

El desenvolupament inicial del
sector, doncs, no prové dels agricultors ni de cap corrent polític concret, sinó que s’inicia per influència
de tècnics i universitaris, sense
cridar gairebé l’atenció de l’opinió
pública ni del sector agrari oficial,
immers en un procés d’intensificació i industrialització de les seves
produccions.
A l’any 1990 entra en funcionament el Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica, òrgan públic
estatal de certificació dels productes
ecològics espanyols, i els primers
productors i elaboradors que van
rebre la certificació oficial van ser
catalans. A partir de l’any 1991 apareix la primera normativa europea
que regula la producció ecològica i,
des de llavors, el sector ecològic europeu s’ajusta al compliment d’una
normativa comú que s’exigeix a
tots els operadors de la cadena dels
productes ecològics, des del camp
a la taula. Tots aquests operadors
estan sotmesos a un exigent sistema
de control i certificació oficial, que
conforma el sistema de confiança i
garantia de la qualitat ecològica dels
productes a ulls dels consumidors.
Actualment,

i

després

d’un

Setmana BIO - Octubre 2018

3

Més informació:
www.setmanabio.cat

Catalunya Bio

creixement ininterromput tots
aquests anys, les produccions i activitats ecològiques cobreixen gairebé tots els sectors agroalimentaris,
des de la producció vegetal fins a
la distribució alimentaria, passant
per les produccions ramaderes i
l’elaboració i transformació alimentària. De la mateixa forma, assistim
a l’auge del consum dels productes
ecològics, cada cop més coneguts i
reconeguts entre la població, tot i
que encara es detecta un cert desconeixement o, fins i tot, malentès al
respecte.
El creixement del sector ecològic
ha estat i és una tendència consolidada a nivell mundial, generant
un sector productiu i econòmic de
primer ordre, que comporta moltes expectatives de negoci arreu,
no tan sols als països on hi ha una
gran demanda de productes, com
ara els Estats Units i Europa, sinó
també en països que hi veuen una

El creixement
del sector
ecològic ha estat
i és una tendència
consolidada a nivell
mundial, generant
un sector productiu i
econòmic de primer
ordre

oportunitat per produir i exportar
productes ecològics cap als mercats
de consum.
Aquesta evolució comporta tota
una sèrie de conseqüències positives, com ara la facilitat de trobar
productes ecològics en cada cop
més punts de venda. Igualment,
l’increment de les produccions i les
importacions estan generant una
baixada de preus, especialment en
els establiments generalistes, on últimament estan entrant amb força.
Aquests dos factors, disponibilitat i
preu, són precisament els dos frens
més grans amb els que ha comptat
el sector per a la seva expansió a
nivell de mercat.
Però no tot són efectes positius,
ja que aquesta globalització en la
distribució dels aliments ecològics
reprodueix els mateixos vicis que
ens trobem en el sector convencional, com ara la deslocalització de les
produccions cap a zones amb unes
condicions socials, laborals i econòmiques més deprimides, l’increment
de la petjada ecològica dels productes -quelcom que juga en contra de
la imatge ecològica del producte i
dels beneficis d’aquest sistema de
producció en el sistema alimentari
global. Tot això resta oportunitats a
la nostra pagesia, que cada cop veu
més difícil competir en un mercat
globalitzat contra els preus baixos de
les produccions que vénen de fora.
Per altra banda, en relació als
efectes de la producció i consum
dels productes ecològics, observem

©Marta Montmany

que hi ha una certa polèmica. Hi ha
veus que qüestionen els beneficis
dels productes ecològics, amb l’argument que no aporten avantatges
reals i que aquest sistema no pot alimentar a la població mundial. Certament, hi ha una manca de recerca
orientada a aquest tema, però cada
cop hi ha més resultats científics
que identifiquen aquests beneficis,
no tan sols a nivell mediambiental,
on són indiscutibles, sinó també a
nivell del producte, on a poc a poc
s’acumulen més evidències. I respecte a si la producció ecològica pot
alimentar al món, cal dir que aquest

sistema és fonamental per alimentar de forma sostenible a la creixent
població mundial.
Així doncs, ens trobem en una
cruïlla important. El repte passa
per generar més coneixement i desenvolupar tècniques adequades de
producció i per potenciar la producció i el mercat local i de proximitat,
per tal de dirigir-nos a la sobirania
alimentaria i beneficiar la nostra pagesia, el nostre territori i tota la població en general. Per això existeix
la Setmana Bio per l’alimentació
ecològica.n

el que més t’importa

10

ANYS
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Què és la Setmana Bio? - 5 famílies d’activitats
La idea inicial de crear un certamen per promoure la producció i
alimentació ecològiques entre els
consumidors ja va néixer al 1r Congrés Català de Producció Agroalimentària Ecològica, celebrat a Mollerussa
l’any 2005, i es va recollir en el Pla
d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura
ecològiques, aprovat pel Govern de la
Generalitat l’any 2008.
La proposta pretenia, per una
banda, agrupar i potenciar totes
les propostes ja existents que, de
manera individual, volien donar
a conèixer els productes ecològics
en el territori. I, per l’altra, donar
resposta a un fet que ja va posar
en evidència el Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics a
Catalunya: que una part important
de la població estava poc o gens informada sobre la producció agrària
ecològica.
En el context europeu, ja existia
alguna iniciativa en la línia d’agrupar activitats sota un paraigua
comú amb l’objectiu de promoure i
difondre la producció i l’alimentació
ecològiques. A França, per exemple,
a l’any 2000 es va crear la Primavera
Bio (Printemps Bio), un esdeveniment
que durant la primera quinzena de
juny concentra centenars d’activitats
a tot el país, organitzades pels propis
actors de l’agricultura ecològica francesa, que conviden a tots els públics
a informar-se, entrar en contacte i
degustar una gran varietat de productes biològics.

FET
a

CATALUNYA

Així doncs, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació va crear la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que va celebrar la seva
primera edició l’any 2013, amb
aquest objectiu d’agrupar diverses actuacions per promocionar
i donar a conèixer la producció
i l’alimentació ecològiques
entre la ciutadania; actuacions
organitzades pels propis actors
interessats, com ara els operadors ecològics i les entitats i
organitzacions relacionades, les
administracions locals, biblioteques, restaurants, minoristes,
grans superfícies, etc.
Enguany, del 20 al 28 d’octubre, es celebra la 6a edició de la
Setmana Bio, i es fa amb una imatge totalment renovada i amb més
companys de viatge, ja que entre els
organitzadors s’hi sumen el Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Associació Vida Sana i la Diputació
de Barcelona a fi d’arribar a un públic major i més divers.
Durant 9 dies, el país s’omplirà
d’activitats per apropar la producció
i l’alimentació ecològiques al gran
públic. A través de diferents propostes, es donarà a conèixer un mètode
d’obtenció de productes agraris i alimentaris que es basa en la utilització
de productes i tècniques el més naturals possible, excloent totes aquelles
que potencialment poden malmetre

BIO

www.AlterNativa3.com
cooperativa elaboradora de cafè, cacaus
i sucres ecològics de comerç just
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la qualitat del producte final o el
medi ambient.
S’oferiran diferents tipus d’activitats adreçades a tots els públics,
des dels més petits fins als més
grans. Les activitats s’agrupen en
cinc famílies:
Visites als operadors ecològics.
Una de les millors opcions per gaudir
de la Setmana Bio és la de descobrir
in situ què són i com s’obtenen els
aliments ecològics, visitant explotacions agrícoles i ramaderes, o instal·lacions i obradors de productes
ecològics.
Activitats comercials. Els punts
de venda són un dels llocs on els
aliments ecològics arriben al consumidor i, per tant, són un aparador
privilegiat on la producció ecolò-

gica assoleix el seu objectiu final:
oferir tots els seus valors intrínsecs
d’aquest mètode de producció. S’organitzaran diferents activitats com
tastos per degustar aliments ecològics, presentacions de productes, o
bé promocions o descomptes especials durant la Setmana Bio.
Activitats de divulgació. S’oferiran diferents activitats per difondre
el coneixement de la producció i
alimentació ecològiques, a base de
xerrades, tallers, jornades, espais dedicats a la producció ecològica dins
de les biblioteques, passis de documentals, etc. A través d’aquestes activitats es vol donar a conèixer aquest
sistema de producció i les qualitats
dels productes i aliments ecològics,
així com reflexionar sobre quin és el
seu paper dins dels sistemes alimentaris i les formes de consum actuals,
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així com les implicacions en les repercussions sobre el medi ambient i
el canvi climàtic.
Restauració i gastronomia.
Per conèixer l’aliment ecològic, res
millor que consumir-lo. Per aquest
motiu, restaurants i cuiners també
participen, ja sigui preparant un
menú especial per aquests dies, organitzant un taller gastronòmic o
mitjançant la celebració d’un show
cooking amb aliments ecològics i,
prioritàriament de proximitat.
Setmana Bio a l’escola. Les escoles i famílies també es sumen al
projecte, mitjançant una Setmana
Bio organitzada per i destinada a la
pròpia comunitat educativa, amb un
programa d’activitats específiques
adreçades a l’alumnat i les seves
famílies. Una d’aquestes activitats és
l’entrega del Premi Escola, Agricultura i
Alimentació Ecològica, que té per objectiu reconèixer i incentivar projectes
i línies de treball dels centres educatius de Catalunya que promouen el
coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i especialment
dels seus valors socials, econòmics i
ambientals.
Per a saber quines activitats formen part de la Setmana Bio per a

l’alimentació ecològica, visiteu la
pàgina web www.setmanabio.cat, i a
través del mapa de Catalunya podreu
localitzar totes les ofertes disponibles per a aquests dies.n

Les activitats s’agrupen en cinc famílies:
Visites als operadors ecològics,
Activitats comercials, Activitats de
divulgació, Restauració i gastronomia i
Setmana Bio a l’escola
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Juana Labrador Moreno,
Dra. en Biologia i Professora d’Agroecologia a l’Escola d’ Enginyeries Agràries de la Universitat de Extremadura | labrador@unex.es

Els beneficis de la producció ecològica
La producció ecològica és el
sector amb major dinamisme i expectatives de creixement de tota la
cadena agroalimentària.
No obstant això, per al comú dels
ciutadans i ciutadanes, la producció
ecològica és encara la gran desconeguda, potser perquè el que més es
coneix de l’ecològic és la seva implicació en la producció d’aliments
de qualitat, i tot i que aquesta dada,
ja de per si, és suficient raó de pes
per a la seva elecció sobre altres
models productius, no està de més
recordar que són molts els beneficis que sumen en aquest model de
gestió agrària i el situen en la millor
alternativa productiva per al nostre
planeta. Vegem alguns arguments:
L’agroecologia és la ciència
inspiradora de la gestió agrària
ecològica. L’agroecologia és una
disciplina científica, i un enfocament innovador en tots els àmbits.
Com a ciència, estudia com els diferents components de l’agrosistema
interactuen. Com a model d’usos,
dissenya sistemes agrícoles sostenibles que optimitzen i estabilitzen la
producció i conserven els recursos
productius. Com a moviment social,
persegueix papers multifuncionals
per a l’agricultura, promou l’ètica,
la justícia i la igualtat de gènere, nodreix la identitat i la cultura local,
i reforça la viabilitat econòmica de
les zones rurals.

al món i ho demostra cada dia. Des de
les finques més petites fins als agrosistemes més grans, el disseny agroecològic eco-intensifica les produccions per
aconseguir rendiments sostenibles en
equilibri amb la potencialitat socioeconòmica i agroambiental de cada finca, proporcionant un repartiment més
coherent entre producció, economia
medi ambient i benestar.

El disseny agrosistèmic es basa
en l’eco-intensificació sostenible.
La producció ecològica pot alimentar

Té la biodiversitat com a aliada.
El disseny dels sistemes productius
està basat en la biodiversitat, a

©Marta Montmany. Ametllers

semblança dels sistemes naturals, i
aquesta diversitat es mostra tant en
el món vegetal -varietat de plantes
cultivades i silvestres- com en el
món microbià i animal. La biodiversitat és una assegurança alimentaria
local, generadora d’autosuficiència i
sobirania alimentària enfront d’escenaris polítics i climàtics canviants.

nismes funcionals, permet assegurar la conservació dels nostres sòls
contra la degradació, la millora de la
seva fertilitat, l’obtenció d’aliments
de qualitat, la mitigació del canvi
climàtic, la capacitat de collir i potenciar la qualitat de l’aigua dolça, i
tot un seguit de serveis vitals i lúdics
per al benestar de l’ésser humà.

Els sòls vius són el suport de
la productivitat. El sòl viu és el cor
dels sistemes productius ecològics.
Mantenir una gran diversitat d’orga-

La qualitat i la vitalitat, l’eix
del bon fer agroalimentari ecològic. La paraula aliment procedeix
del llatí alimentum, que té el sentit
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de «fer créixer, donar la vida». Per a
la producció ecològica, l’aliment no
només nodreix el cos, sinó també
l’esperit, per això no només parlem
del nutrients, sinó de vitalitat. El
nostre afany va dirigit a que la nostra alimentació sigui variada, al fet
que ens proveeixi de nutrients i vitamines segons les nostres necessitats
i les necessitats de la nostra microbiota intestinal, que procedeixi majoritàriament d’origen vegetal, que
no contingui components tòxics
que puguin generar alteracions neurològiques i malalties, ni que hagi
estat tan processat que el nostre
organisme no el reconegui.
Dóna valor al diferencial territorial, cultural i productiu. El
mosaic de cultius que formen el
paisatge rural conreat, al costat de
la vegetació natural; la diversitat
genètica autòctona, expressada en
varietats i races; la recuperació de
tradicions i sabers gastronòmics
i productius; l’autosuficiència de
l’arquitectura local, recuperada en
cases, sèquies i construccions ramaderes. La gestió ecològica del territori fomenta la diversitat d’usos i
d’economies basades amb aquestes i
moltes altres característiques locals.
És la gran aliada, al costat
d’altres sectors, davant del canvi
climàtic. El model agroecològic
considera que la desestabilització
del clima és un dany produït i no un
mal inevitable, per això totes les actuacions polítiques i tècniques que
frenin el procés han de ser prioritàries. Tot retard resultarà perillós
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i més costós. En
aquest context,
el sector ecològic és una font
d’oportunitats de
baix cost per mitigar els efectes
de la variabilitat
climàtica, recollint el carboni atmosfèric a través
de la biomassa i
del sòl, mitigant
la generació de
gasos
d’efecte
hivernacle i generant una major
adaptació i capacitat de resposta
de les comunitats
i dels agrosistemes.
Font d’esperança per a la
joventut rural.
La producció i la indústria ecològica
permeten a les generacions rurals
tornar-se a vincular al seu medi
com a forma de progrés social i, en
conseqüència, facilitar un relleu
generacional que, ara per ara, en el
camp, representa un percentatge
testimonial. A través del prisma
agroecològic es generen noves funcionalitats en el medi rural, que
exigeixen una major formació i diversificació d’aquesta formació, en
un context de reivindicació de les
igualtats entre gèneres, i en un context de creixent revalorització de la
ruralitat funcional i del potencial de
la natura cultivada.
20/06/2018

11:59
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És la gran protectora de les generacions futures. La gestió ecològica suposa un canvi de rumb basat
en el servei, el respecte i la cura de
la vida present i futura. Vivim plenament la idea que la terra no ens
pertany i que aquest préstec vital
comporta un canvi de prioritats, una
nova visió del que som i unes obligacions ètiques que ens conviden aquí
i ara a treballar per un món millor,
per a les generacions més joves i les
que encara han de néixer.
Viu la innovació com a motor
de la gestió agrària. Els productors
i productores eco són grans inno-

La desestabilització
del clima és un
dany produït i no
un mal inevitable,
per això totes
les actuacions
polítiques i
tècniques que
frenin el procés han
de ser prioritàries
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vadors per vocació i per compromís
amb el seu passat i el seu futur. La
innovació agroecològica potència
noves maneres de recuperar i generar coneixement, facilitant la relació
directa i la cooperació entre el propi
sector i els diferents components
del sistema, ciència, tecnologia i
innovació, creant presents continus
de creativitat innovadora.
L’economia del bé comú com
a guia. En el model ecològic, l’economia no només dirigeix el mercat,
també ha de vetllar perquè la relació
entre les necessitats humanes i els
recursos disponibles sigui reeixida.
Per això, el seu objectiu és generar
riquesa, a través d’una economia ètica, solidària i col·laborativa, capaç
de satisfer les necessitats humanes
bàsiques dins dels límits ecològics
del planeta.
Es un dels millors models productius per assolir la sobirania
alimentària. La producció ecològica
té un paper important en la sostenibilitat dels sistemes alimentaris
locals, sobretot en els productes
frescos peribles, creant espais nutricionals urbans i rurals més autosuficients, col·laboratius i generadors
d’una economia creativa. El dret a
l’aliment, a decidir què i com consumim, i el deure a un aliment de
qualitat ecològic a l’abast de totes
les butxaques, és un imperatiu que
vertebra el sector ecològic hi ha d’
estar a l’agenda de tots els objectius
de desenvolupament.
Sense voler entrar en comparaANUNCIO SOLÉ.pdf
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cions, vull ressaltar que, és evident
que la producció ecològica va més
enllà d’una mera substitució dels
insums més contaminants, va més
enllà d’un mercat per a productes
de qualitat o de ser la base d’un turisme verd.
El model ecològic amb bases
agroecològiques és un dels models
productius més eficients per aconseguir un sector agroalimentari
sostenible, equitatiu i competitiu;
demostrant àmpliament que pot fer

front a la degradació dels nostres
sòls, a la pèrdua de biodiversitat,
ser un model climàticament segur i
proporcionar aliments amb qualitat
i vitalitat.
Però, a més, és un sector amb
valors que fan possible cohesionar-nos com a comunitat, creant
vincles
humans
estructurats,
basats en la confiança i el suport
mutu i treballar amb compromís i
gratitud amb la terra, des de tots els
àmbits.n

La gestió
ecològica suposa
un canvi de rumb
basat en el servei,
el respecte i la
cura de la vida
present i futura
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Dr. Miquel Porta, Investigador de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
© Foto IMIM. Fotògraf: Josep Cano

Salut i Alimentació

Emocions i raons per menjar ecològic
Realment a la vida no hi ha fórmules ni pocions màgiques, tots ho sabem
amb força claredat, malgrat que de vegades ho oblidem. Ho sabem i ho
oblidem: són processos a la vegada racionals i emocionals, molt humans,
entranyables i respectables, sovint aparentment contradictoris. Processos
com ara escollir què mengem.

També sabem i de vegades oblidem que la qualitat humana de la
vida, la llargada de la vida, el patiment que ens causen les malalties,
la seva prevenció (o no) i l’arribada
de la mort tenen una mica o força
de misteri, d’impredictible. Aquí rau
part de l’atractiu de viure en llibertat.
En el fet de patir o no una malaltia
de vegades hi intervé un toc d’atzar,
una mica de casualitat. Tanmateix, en
l’ocurrència de les malalties humanes
és molt més influent tot allò que no
és atzar o (mala) sort, sinó causes,
factors de risc, causalitat. La salut i la
malaltia, en tot el seu ventall de manifestacions, tenen causes. Per molt
que alguns s’entestin a convèncer-nos
que un nen que pateix una leucèmia
limfocítica aguda ha tingut mala sort,
el fet és que aquest drama té causes.
Passa igual amb altres trastorns i
malalties endocrinològiques, immunològiques, cardiovasculars, neurodegeneratives, inflamatòries, càncers
o infertilitat. Sabem que qui es cuida
més és molt més probable que visqui
més anys i millor que qui no es cuida
tant. Succeeix semblantment amb les

123rf Limited©Kirill Makarov

condicions laborals, econòmiques,
ambientals, culturals, psicològiques...
en el taller, en el barri, en la mateixa
casa... i a taula.
L’alimentació ecològica genera
considerables beneficis humans,
ambientals, socials i culturals. A més,
una alimentació basada en productes
ecològics, sostinguda en el temps, és
una manera excel·lent de disminuir
les nostres concentracions corporals
d’alguns dels contaminants que més
augmenten el risc dels trastorns que
acabo d’esmentar. Sabem que en els
nostres cossos es detecten nombrosos
contaminants químics artificials, a nivells o concentracions tan altes com
baixes; que la procedència habitual
d’aquests compostos tòxics, en la

immensa majoria de persones, són
els aliments i els seus envasos; i que
en el menjar convencional sovint hi
ha plaguicides utilitzats en l’agricultura intensiva i residus industrials
presents en pinsos utilitzats en la
ramaderia industrial. Cada dia respirem, bevem i mengem substàncies la
toxicitat de les quals és objecte de preocupació raonada en les societats més
avançades, com per exemple a Suècia,
Finlàndia o Alemanya. Societats en les
quals l’alimentació ecològica és molt
estesa. Nosaltres també avancem en
la mateixa direcció i fem bé: tenim
bones raons emocionals i racionals.
El que jo sento i penso sobre els
aliments ecològics no té massa importància; vull dir com a ciutadà. El

’
f ira de productes ecologics
i consum responsable
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Fer habitualment
una dieta basada en
aliments ecològics
és una manera
excel·lent de
disminuir les nostres
concentracions
corporals d’alguns
dels contaminants
que més augmenten
el risc de que patim
trastorns i malalties

d’emocions. Raó, perquè els coneixements científics ho diuen. Emocions,
perquè en triar el menjar, preparar-lo
i menjar-lo hi posem esforç, il·lusió,
saviesa pràctica, estimació pels nostres i per nosaltres mateixos, plaer...

ww

És bo que ens cuidem i, com a part
d’això, que mengem bé. Per exemple,
aliments amb garanties de producció ecològica. I que ho fem gaudint,
sense esperar miracles però esperant
efectes positius per a la nostra salut
i la dels nostres, amb naturalitat i
tranquil·litat, sense dependències
ni angúnies, amb llibertat. Confiant
que si mengem bé la nostra salut és
més fàcil o probable que sigui millor.
Aquesta confiança tranquil·la i lliure
també és una barreja sàvia de raó i

BioCultura se celebra tots els anys a Barcelona i Madrid
i de manera bienal a Sevilla, València, Bilbao i A Coruña.
Es tracta de la fira de productes ecològics i consum
responsable més important de l’estat espanyol i és un
referent a nivell internacional. Hi participen anualment
més de 800 empreses i entitats i s’hi celebren un total de
900 activitats. Atrau la visita de ciutadans conscients de
la necessitat de promoure un canvi d’hàbits per preservar
la vida al planeta. En els últims anys, s’han superat els
150.000 visitants anuals.
Organitza

ASSOCIACIÓVIDASANA
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Salut i Alimentació

L’alimentació
ecològica genera
considerables
beneficis humans,
ambientals, socials i
culturals

esperit val per tothom, i així ho veieu
i viviu les ciutadanes i ciutadans més
oberts, educats, crítics i valents.

que pot tenir una mica de valor és el
que jo –com a metge i investigador–
crec que sobre els aliments ecològics
ens diuen els coneixements científics
existents, un cop els he valorat amb
la màxima obertura i rigor que he pogut. I crec que ens diuen que fer regularment una dieta basada en aliments
ecològics és una manera excel·lent de
disminuir les nostres concentracions
corporals d’alguns dels contaminants
que més augmenten el risc de que patim nombrosos trastorns i malalties.
Això no vol dir que en la literatura
científica no hi hagi incerteses. Però
les llacunes i incerteses no han de ser
obstacle per actuar.

Vols un exemple de fets que ens
poden portar la contrària? Doncs aquí
en tens un: si només fem alimentació
ecològica de tant en tant, no podem
esperar grans beneficis físics en la
nostra salut. Algú dirà que més val poc
que res (i no li faltarà una miqueta de
raó), però el fet és que l’impacte serà
molt petit o nul. Per què? Perquè la immensa majoria dels trastorns i malalties més freqüents en les persones es
produeixen (o s’eviten) per l’exposició
(o l’absència d’exposició) a barreges
de tòxics durant anys, no durant moments ocasionals. Les malalties més
freqüents no es desenvolupen mai
d’un dia per l’altre (una altra cosa
és que apareguin clínicament i ens
n’adonem d’un dia per l’altre): són el
resultat de múltiples alteracions en el
funcionament normal de l’organisme
que es van acumulant durant d’anys de
contaminació per tòxics ambientals, i
com a conseqüència de problemes en
l’alimentació i en les condicions de
vida (físiques, psicosocials, laborals).

Trobo lamentable, doncs, que
els qui de vegades neguen algun
d’aquests fets, potser de bona fe o
perquè cobren, no utilitzin la literatura científica que no els va bé: poques
coses són més penoses en un investigador o en un divulgador que deixar
de banda els coneixements que contradiuen el que creus o el que vol qui
et paga. En ciència és inacceptable
censurar una part del coneixement.
En ciència és obligatori estar obert
a que la realitat et porti la contrària
i, quan ho fa, gaudir-ne. Només és
obligatori en ciència? No pas. Aquest

Una faceta propera però diferent
al que acabem de veure és aquesta: si
una substància tòxica s’excreta amb
certa rapidesa, si el seu temps de vida
mitjana en el cos és curt (per exemple, menys de 12 hores, com en el cas
d’alguns plaguicides contemporanis),
llavors la substància desapareix del
nostre cos amb certa rapidesa quan
deixem d’estar-hi exposats. La millor
“desintoxicació” és aturar l’exposició
i esperar una mica. Si no ens mantenim no exposats –si tornem a estar
exposats–, ràpidament tornarem a
estar contaminats.

En canvi, el temps de vida mitjana
en el cos humà dels contaminants
persistents és de vuit, dotze o més
anys. Quan una substància s’excreta
molt lentament, quan és persistent en

el cos, és per raons físico-químiques,
fisiològiques i metabòliques molt
potents, gens metafísiques o líriques.
Quan deixem d’estar exposats al tòxic
persistent no deixem d’estar-ne con-
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Salut i Alimentació

El temps de vida
mitjana en el
cos humà dels
contaminants
persistents és de
vuit, dotze o més
anys
taminats ràpidament. Podem pensar
amb certa raó que millor deixar d’estar-hi exposats. I podem pensar amb
molta raó que millor que els fetus,
els nadons i la mainada en general no
comencin a estar exposats als contaminants persistents, doncs després
costarà que se’ls treguin de dins. Són
raons per triar el menjar més lliure
de contaminants que ens puguem
permetre.
I parlant de poder: un exemple excel·lent de que el preu dels aliments,
tot i ser molt important, no sempre ha
de ser determinant, i a la vegada un
exemple de que els valors i les actituds
també compten molt –com ho fan les
decisions pràctiques i senzilles del dia
a dia–, és un text magnífic que et recomano, com sempre sense necessitat
de que hi estiguem d’acord totalment:
“Sóc precària i menjo ecològic”, de
Carolina López, publicat en la revista
Opcions (1).
Un exemple final per si vols
rumiar una mica més algunes de

123rf Limited©udra

les coses que estem comentant: un
vídeo reproduït milions de vegades
arreu del món (2). En ell pots veure
una família sueca que deixa de menjar aliments industrials i es passa als
aliments ecològics. El vídeo es basa
en un petit estudi científic, amb un
bon informe tècnic, que he llegit.
Té un valor purament pedagògic i si
vols també comercial, que a mi em
sembla legítim en ambdós casos: el
pedagògic i el comercial o publicitari.
En qualsevol cas, els resultats de l’estudi són vàlids: les concentracions
de pesticides que es van detectar
en l’orina de la família sueca abans

de començar a consumir productes
ecològics eren relativament altes,
i van ser baixes o nul·les després.
Convé adonar-se que es tractava de
contaminants no persistents, legals,
que s’excretaven i desapareixien del
cos en deixar de prendre productes
amb plaguicides.
En la mesura que puguem, hem de
recolzar més les empreses d’agricultura i ramaderia ecològiques que fan
les coses bé, hem de donar més suport
a les botigues, cooperatives i organitzacions ciutadanes que també ho fan
bé, i hem de demanar més recursos

(1) http://opcions.org/agrada/soc-precaria-menjo-ecologic.
(2) https://www.youtube.com/watch?v=pRwItifGTBY o https://www.youtube.com/watch?v=UPirDWfxfKc.
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Hem de recolzar
més les empreses
d’agricultura
i ramaderia
ecològiques
per a les unitats de les administracions públiques que intenten garantir
que les coses es fan bé en el món de
l’alimentació ecològica.n
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Àngels Araque
Dept. d’Administració
Agrícola Sant Isidre i Secció de Crèdit de Juncosa SCCL
www.olilescabanes.com

Cooperativa

Judit Esteve
Directora Operacions Institucionals Catalunya
Carrefour | judit_esteve_izquierdo@carrefour.com

Gran Superficie

Els productors ecològics poden subsistir sols
o s’han d’associar?

Grans superfícies i pagesia ecològica són
compatibles?

Nosaltres, com a cooperativa que som, creiem que els productors ecològics s’han d’associar. Hi ha un gran mercat de consum ecològic, però s’hi
ha de saber arribar. Els productors és difícil que puguin accedir individualment al client final, ja sigui per logística o per les despeses de comercialització. D’altra banda, si estan associats, sempre poden aconseguir
preus més econòmics a l’hora de comprar els adobs i altres productes
necessaris pel tractament de la terra.

Els consumidors demanden cada vegada més informació sobre els productes
que consumeixen, més qualitat i transparència en tota la cadena alimentària. Per això, l’estratègia de Carrefour es centra a convertir a l’empresa
de distribució en referent de la transició alimentària. Quant a la distribució
de productes bio, tenim com a objectiu ser el líder de la democratització
d’aquests productes en tots els països on estem presents. Per això creiem en
la compatibilitat amb els productors locals, atès que comprometent-nos amb
ells també recolzarem la transformació del seu model de producció.

Xavi Vila
Director de Sol Natural
Vipasana Bio, S.L.
www.solnatural.bio | hola@solnatural.bio

DISTRIBUÏDOR

Què pot fer una empresa de distribució per
afavorir la producció local?
Seguint la nostra filosofia “Cuida el que més t’importa”, un dels nostres
principals objectius és cuidar el nostre entorn més proper, i per això apostem per productors locals.
Com a distribuïdors, la nostra funció consisteix a fer d’intermediaris entre els productors i el consumidor, portant el producte directament del
fabricant a les botigues. És a dir, facilitem la relació entre el productor i el
consumidor final, atorgant-li al producte:
• Visibilitat: donem a conèixer el producte local a les botigues a través
dels nostres diferents canals de comunicació.

Josep Montmany Olle
Tècnic Especialista Hortofruticultura
Director General de Fruits Montmany
www.fruitsmontmany.cat | info@fruitsmontmany.es

PRODUCTOR

Què t’ha suposat passar de producció
convencional a ecològica?
Un repte professional i de convicció personal: un compromís amb la societat per millorar l’alimentació i, més encara, la salut de totes les persones. Suposa el respecte pel medi ambient i la millora de la fertilitat de la
terra. Demana molta dedicació, observació i aprenentatge en el dia a dia,
conjuntament amb l´experiència, les ganes d’aprendre i l´equip tècnic de
l’ADV de Fruiters del Baix Llobregat. Amb l’objectiu de produir aliments
sans, vius, nets i saludables, comercialitzats de forma directa, pròxima i
amb una estructura cooperativista, per obrir el camp a les persones que
volen conèixer com és l’agricultura ecològica.

• Accessibilitat: posem el producte local a disposició del consumidor en
el moment i lloc que ho necessita.

Ton Mata
Enòleg de la tercera generació de Recaredo
Recaredo Mata Casanovas, S.A. | www.recaredo.com

Josep Mestre
Pagès i productor
Llegums , Cereals i Farines d’Agricultura Ecològica
www.pepmestre.com | ecojmestre@gmail.com
PRODUCTOR

Com veus el futur del cava i del vi ecològic a
Catalunya?
Des de Recaredo veiem el futur del vi ecològic amb optimisme. Saber que produïm sense malmetre, que som elaboradors “regeneradors” i no “extractors”
ni “destructors” suposa una gran satisfacció. L’ecologia té un valor social, pedagògic i cultural. En un moment en el que estem asfixiant la terra, l’agricultura
ecològica ha de ser entesa com un valor holístic. Ara bé, fins i tot l’ecologia, en
el seu sentit més estricte de la NO utilització de productes de síntesis, és insuficient. Cal fer passos més enllà tenint en compte les cadenes tròfiques, ajudant
a la natura a tancar els seus propis cicles, com el del nitrogen, desenvolupant la
fitoteràpia, treballant i desenvolupant de nou el multicultiu horitzontal (molts
cultius en un mateix moment) i vertical (rotació de cultius, els guarets)... Sens
dubte queda molt camí per recórrer, però cal anar aprenent i qüestionant.

PRODUCTOR

Quin és per a tu el millor model d’empresa
agrària ecològica?
Sens dubte, el model ha de ser l’agroecologia, és a dir, produir aliments autèntics i de qualitat, venent els productes en circuits curts i tenint contacte
directe amb el consumidor (cooperatives de consum, botigues, mercats,
menjadors escolars ecològics, etc.). També és important diversificar la producció, ja que farà que es minimitzin pèrdues econòmiques. Les rotacions
també ajudaran a preservar la fertilitat del sòl, optimitzar recursos (restes
de collita, adobs orgànics, etc.) i preservar la biodiversitat. Això farà que
l’ecosistema recuperi la seva riquesa ambiental, després d’haver sofert a
causa d’agricultures industrials i agressives amb el medi ambient.
En resum, convé tancar cercles i caminar cap a l’autosuficiència que ens
farà menys dependents del sistema actual. Aquest és el rumb que una empresa agrària ecològica hauria d’emprendre.
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Josep Oliveras Pla
Gerent del Celler Cooperatiu de Salelles SCCL
www.coopsalelles.com | coopsalelles@coopsalelles.com

Elaborador

Com ha de ser un pinso ecològic?
Els pinsos ecològics certificats s’han de produir forçosament a partir
d’ingredients procedents de cultius ecològics, certificats per un organisme competent. Se’n fabriquen diferents formules adequades a cada
tipus d’animal, espècie i edat.
La seva composició o fórmula ha de ser aprovada pel CCPAE i, per descomptat, no pot contenir cap matèria primera o producte no autoritzat
per les normes ecològiques, com tampoc cap producte transgènic. A
més, cal assegurar que durant el seu procés de fabricació, manipulació i transport no es produeixi cap contaminació creuada.

Josep Mº Figueras
Director de I un Rave, verdures i productes agroecològics
www.iunrave.com | iunrrave@gmail.com

Horticultor

Quan un consumidor compra una cistella, quins
valors compra?
El consumidor de cistelles ecològiques, en primer lloc compra proximitat.
Posar cara i ulls al productor és molt important i amb el temps s’estableix una
relació de confiança que va més enllà d’una relació comercial.
També compra una qualitat i frescor que només s’aconsegueix amb una fórmula de venda de circuit curt, ja que els productes que arriben a les cases han
estat collits i preparats el mateix dia de repartiment. Al cap i a la fi, és com
tenir el teu propi hort.
I finalment, acaba aprenent i coneixent la temporalitat de les diferents
hortalisses a la zona on viu, ja que avui en dia, amb els sistemes de venda
convencionals, això s’ha perdut. El consumidor acaba esperant amb il·lusió
l’arribada de la verdura preferida de la temporada que és a punt de començar.

Jack Massachs
Productor d’ous ecològics - Granja Gallarets
www.granjagallarets.blogspot.com | jackjuia@gmail.com

Explotació Avícola

Què li diria una gallina ecològica
a una convencional?
Hola, sóc la Polls, una de les gallines mimades i apadrinades que vivim a
la granja eco Gallarets de l’ Empordà. Més que què li diria a una gallina
convencional, és el que no li diria.
No li diria que passejo lliure tot escoltant música clàssica, ni que persegueixo papallones pasturant entre flors i plantes aromàtiques. I tampoc li diria
que em ronden galls empordanesos mentre faig banys de cendres.
Com jo ja sé que soc molt privilegiada, per això preferiria no dir-li com visc.

Xavier Ribera Jordana
Propietari i ramader
riberajordana@hotmail.com

Ramader

Com s’alimenten les teves ovelles?
En la meva explotació es practica una ramaderia ecològica. Això significa
que les ovelles, a l’hivern, s’alimenten i pasturen en els camps de la zona
d’explotació, aprofitant els recursos que proporcionen els conreus farratgers, prats de dall, pastures i pastures arbrades que conformen la nostra
base territorial. A l’estiu, les ovelles pugen a péixer (pasturar) a la muntanya.
I els corders s’alimenten a base de llet natural, pinso ecològic i farratge. A
partir dels 10 dies de vida, aproximadament, ja surten a pasturar amb la
mare, fins el moment del sacrifici. L’objectiu final és que arribi al consumidor una carn d’excel·lent qualitat.

Enric Camprubí Casas
Enginyer tècnic agrícola especialitzat en explotacions
agropecuàries
Fundador Director general de Ramaderia Pirinat S.C.

Ramader

Com transmets els valors de la producció ecològica en la venda dels productes?
Des de Pirinat, intentem fer arribar al consumidor els nostres valors com
a ramaders productors de carn ecològica. A través de les xarxes socials,
visites a les explotacions i envasos reciclables, aportem diferents valors
que són tant o més importants que la qualitat.
Una de les nostres missions és que el gran consum, la població que està
allunyada dels productors, conegui i sigui conscient dels ritmes naturals
que marquen la producció dels productes agroalimentaris ecològics i
pugui conèixer, a través de l’acte de comprar una simple hamburguesa,
tot un sistema productiu lligat a un entorn i a una determinada manera
d’entendre la producció ecològica i de proximitat.

Anna Mas
Gerent d’Hortus Aprodiscae
www.hortusaprodiscae.org | hortus@aprodisca.org

Associació

Quins són els beneficis socials de
l’agricultura ecològica?
El projecte Hortus Aprodiscae va néixer el 2008 fruit de la necessitat de
garantir la sostenibilitat dels nostres serveis laborals, creant ocupació
per les persones, amb discapacitat d’especials dificultats, del territori.
Vàrem reorientar part de la nostra activitat en aquest projecte que fomenta l’ocupació responsable, la igualtat d’oportunitats i la sostenibilitat amb el medi ambient, i que es suma a la nova cultura del consum de
productes procedents de l’economia social i solidària.
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Salomó Torres Rodríguez. Blancafort, (Conca de Barberà) Catalunya,
30 anys practicant l’agricultura ecològica. Autodidacte | storres@uniopagesos.cat

L’ofici de pagés

Tota la vida aprenent
Vaig néixer en un entorn rural i pagès, els meus pares, avis, oncles... tot
el que m’envoltava traspuava pagesia;
de fet, una de les olors que més em
retroba amb la infantesa, és la de les
primeres gotes de pluja en una terra
resseca, o la de la màquina de segar
i batre, amb aquella polsina que deixava anar la palla... També he mamat
associacionisme, tenint en compte
que al meu poble el cooperativisme
hi és present des de finals del segle
XIX, i on durant dècades tot girava al
voltant seu: l’economia, la vida social,
la política... tot ensumava “sindicat”,
així es defineix encara avui. Aquest
entorn, l’estima per l’ofici més antic
del món -recordar que quan l’Eva li va
donar una poma a l’Adam, ja hi havia
un pagès cuidant la pomera-, és el que
m’ha fet ser com soc.
Als setze anys canviava els llibres
per l’aixada. Per aquella època, l’agricultura que es practicava era de secà,
sense agroquímics, o, en tot cas, molt
pocs, potser l’adob era l’únic element
que no tenia un origen natural, ni
fungicides, ni insecticides... acostumats al brou bordelès per combatre
el míldiu, o el sofre per l’oïdi, eren,
juntament amb l’escarda mecànica
o manual, les úniques eines que es
tenien per aconseguir bones collites.
I ho fèiem!!!.

Als setze anys
canviava els llibres
per l’aixada

©Marta Montmany

Als anys vuitanta apareixen en escena una colla de persones que deien
practicar una agricultura “diferent”,
que era ecològica o biològica, però jo
hi veia la mateixa que s’havia practicat sempre. Sense una normativa clara
que delimités la praxis agroecològica,
seguíem els criteris que marcava
IFOAM, un organisme internacional
que definia com i de quina manera
s’havia de fer l’agricultura ecològica,
semblava una eina útil i assenyada.

Més tard vindria el CRAE i la normativa europea, més endavant, el CCPAE,
amb el seu quadern de normes tècniques, que delimitava on començava
i acabava la definició d’agricultura
ecològica i que, a més permetia oferir
a la societat una garantia d’aliments
de qualitat, saludables i sostenibles.
Els debats, sempre oberts, de com i de
quina manera ens havíem d’organitzar, ha sigut una constant al sector,
algunes vegades fins i tot suïcides,

però sincerament crec que, tot i havent pogut ser millor, el resultat de la
certificació pública catalana és força
digne.
Passats els anys, però, sembla que
haguem perdut aquell objectiu inicial de la professió, que era i hauria
de seguir sent viure dignament de la
nostra feina, aquest objectiu que ha
format part del nostre ADN i que no
sempre s’ha produït, malgrat totes les

Distribució de productes ecològics a Catalunya
Si tens una botiga, demana
una visita comercial i et
presentem el nostre catàleg

www.bo-q.com

info@bo-q.com 93 174 00 65

Atenció
personalitzada

Marques nacionals i
internacionals

Més de 3.000 refs de
productes bio

Servei de
transport propi

Servei de
lliurament diari
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L’Ofici de Pagés
dades que any rere any es publiquen,
dels operadors inscrits, la superfície
que s’hi dedica, o la facturació del
sector, que creix de manera constant.
Però, hi ha una dada que no apareix
mai, i és la de la gent que es queda pel
camí, els que no se n’han sortit.
Aquest no és un sector ben estructurat, amb instruments potents
que garanteixin canals de distribució
equitatius per a la pagesia i les persones consumidores. Algunes vegades
escoltem veus que diuen que som massa cars, però el preu dels aliments no
pot ser barat o car, ha de ser un preu
just per tots els que participen en la
cadena de valors, i això avui per avui,
tret d’excepcions, està molt lluny de
ser una realitat . Ans al contrari, cada
dia que passa veiem més presencia de
productes ecològics en els lineals de la
gran distribució... Algunes d’aquestes
empreses sabem com operen, i alguns dels proveïdors que hi treballen
acaben plegant, per inviabilitat de les
seves explotacions, que no poden adequar-se a les seves exigències.

rem intentant mentre ens quedi una
espurna de dignitat pagesa.

Hi ha persones al meu entorn que
son “urbanites”, que em defineixen
com un barrufet rondinaire, si plou
perquè plou, si fa vent perquè fa vent,
si hi ha sequera perquè hi ha sequera...
què hi farem, soc així, crític de mena
amb tot el que m’envolta. Fins hi tot
amb el temps, és el nostre “si no fos”.
Massa elements a controlar: tempestes, pedregades, glaçades... i els
mercats, ditxosos mercats! Però també
soc alegre i combatiu, alegre perquè
faig allò que m’agrada i per això em
paguen, i combatiu perquè en el dia a
dia n’hi ha que ho volem canviar tot, i
ho volem diferent, millor, i ho segui-

No podria desenvolupar la meva
activitat pagesa si no hi hagués al
darrere projectes col·lectius, engrescadors i il·lusionants, que alhora
em permeten viure amb una certa
dignitat professional i social. En un
costat de la balança hi poso Hortec, la
cooperativa que vàrem fundar, aviat
farà trenta anys. D’aquells que vàrem
començar-la ja en quedem poquets,
però amb el pas del temps s’hi han
apuntat noves generacions que han
aportat idees i projectes nous, imprescindibles per mantenir viu el projecte
col·lectiu i, alhora, convertir-la en
una de les cooperatives agràries amb

©Marta Montmany

el ol
Los frutos d

una mitjana d’edat mes baixa del
panorama. Amb un perfil de treball
molt clar i no sense ensurts, hem
fet una realitat que ens fa ser uns
referents en el sector, un grapat de
pagesos i pageses amb capacitat d’autoorganitzar-nos, no sense dificultats;
persones que, des d’Alcanar fins a
Llívia, passant per moltes comarques
de Catalunya, hem acabat construint
una eina que ens permet optimitzar
recursos i oportunitats, imprescindible per sobreviure en un món massa
competitiu. I, a l’altra costat, la Unió
de Pagesos, que m’ha donat el que
soc, una persona inquieta, crítica amb
l’entorn, orgullosa dels meus orígens
i la meva realitat diària... Una de les
poquetes coses que tinc clares és que

en el treball col·lectiu hi resideix la
força dels que ho volem tot, perquè
tot és possible i tot està per fer....n

No podria
desenvolupar la
meva activitat
pagesa si no hi
hagués al darrere
projectes col·lectius,
engrescadors i
il·lusionants

La confiança ho és tot
A Amandín som experts en l’elaboració
de begudes vegetals i productes ecològics. Ens avalen
més de 10 anys d’experiència en la fabricació de
begudes vegetals, brous i sopes, salses per a cuinar i
cremes de fruits secs, tots ells ecològics.
El nostre compromís amb l’alimentació saludable i el
respecte pel medi ambient ens han dut a crear
Los Frutos del Sol, una nova gamma de productes
de coco, de procedència ecològica,
pensada per a l’alimentació de tota la familia.
Snack

www.losfrutosdelsol.com

Rebosteria

Cuina

Tu poses la imaginació, nosaltres els ingredients
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Joan Picazos,
Director General de Biocop Productos Biológicos, S. A.

Comerç

Perspectives del mercat ecològic català
Al món es venen aliments ecològics
per valor de 80.000 milions d’euros. A
Espanya, el 2016 van ser 1.686M€, amb
un creixement del 12%. És un mercat
que es situa ja en el “top 10”, però el
consum per càpita (36€, enfront, per
exemple, als 101€ de França) és encara
relativament baix. Catalunya ha estat
històricament capdavantera en el
desenvolupament de les produccions
i del comerç ecològic, segurament en
part com continuació de la vella tradició del moviment naturista al país,
evolucionat avui a cercles molt més
amplis. La facturació dels productors i
elaboradors catalans va pujar el 2016 a
gairebé 500 M€ sobre un total estatal
de 1.700M€, comercialitzant-se prop
de la meitat a Catalunya mateix.
És curiós observar com, quan es
parla dels productes ecològics, sovint
sembla que es tracti d’un moviment
relativament recent. En contraposició
al fet que hi ha operadors que ens hi
dediquem des de fa més de 40 anys.
Avui, però, l’interès és ja bastant
generalitzat, en base, sobre tot, a la

Catalunya ha estat
històricament
capdavantera en el
desenvolupament
de les produccions
i del comerç
ecològic

©Marta Montmany

percepció que gaudeixen aquests aliments de més saludables i perquè són
vistos com una bona resposta front al
rebuig a pesticides i altres productes
sintètics. El principal fre al seu consum és actualment la no acceptació
del seu preu, sobretot quan no hi ha
un coneixement profund de les seves
característiques i avantatges.
Pel que fa a les actituds dels consumidors, l’últim estudi fet a Catalunya
mostrava que el 84% dels enquestats
identifiquen correctament la definició de producte ecològic. I el 77%
declara confiar en l’etiquetat eco,

encara que només un 25% reconeix
efectivament el símbol de l’eurofulla
o el segell CCPAE. És a dir, hi ha ja un
nivell apreciable de popularització
dels productes ecològics, però falta
molta informació de qualitat. Un 37%
de la població els consumeix al menys un cop al mes. I, on es compren
avui en dia aquests productes? Entre
el 45% i el 52% a botigues i súpers bio,
amb tendència a concentrar-se més
en el establiments de mida més gran;
directament a productors o a través
de grups de consum, al voltant del
18%; als canals convencionals, sobre
el 30%, amb un fort creixement del

discount en els últims temps. No hi ha
xifres publicades sobre el pes de la
venda on line, però la seva presència
és cada cop més important, tant en
els comercialitzadors generalistes
com a llocs específics de producte
ecològic. La gran oportunitat sense
explotar està en el canal HORECA
(Hotels, Restaurants i Cafés). I l’interès i la necessitat de promoure la
incorporació d’aliments ecològics
a escoles i menjadors col·lectius és
clamorosa.
La producció agrària ecològica afavoreix els circuits curts de comercia-
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Comerç
lització i l’accés a productes de proximitat. En fruites i verdures això es fa
molt evident. Tot i que produccions
de cert volum segueixen tenint la seva
sortida principal en l’exportació, són
cada cop més els agricultors, a escala
més personal, que poden vendre els
seus productes en bones condicions
en diversos sistemes de distribució
local. I això s’està estenent també a
productes elaborats. Els productes
ecològics son la opció natural per les
pimes del sector agroalimentari al
nostre país.
Per altra banda, es constata que
diversos operadors de gran consum,
i, específicament, cadenes de discount, atorguen cada cop més espai
en els seus lineals als productes
ecològics. Això té l’avantatge de fer
arribar el producte a molts nous
consumidors, a vegades a preus més
ajustats; però comporta el perill de
reproduir els greus problemes que
afronta el sistema agroalimentari
general, en la mida que respon al
paradigma “quan més barat, millor”
sovint a costa de sacrificar les condicions dignes del productor i de fer
pressió sobre la qualitat real dels
aliments.
En un món dominat per grans
marques, el sector bio es troba amb
el repte de competir amb el poder
dels grans grups, tant fabricants
com distribuïdors. Per la necessitat
d’accedir ràpidament a economies
d’escala, i, en molts casos, per imperatius de canvis generacionals, hem
vist darrerament una sèrie d’absorcions d’empreses de la primera onada del sector bio, que s’incorporen
a grups més grans d’altres països, o

©Centipede Films,S.L.

a grups industrials generalistes, o
passen a dependre de fons d’inversió. L’evolució que tindrà el sector
en aquestes noves circumstàncies és
una de les grans incògnites. Enfront
a aquesta tendència uniformitzadora, hi ha la possibilitat de canviar les
regles del joc. Els productors, els
comerciants i el conjunt dels ciutadans, tenim objectivament interessos comuns, en relació amb la
salut, la qualitat dels aliments i la
pervivència de models a escala humana que afavoreixen condicions
dignes de treball. En un context de
canvis cada cop més accelerats, la
pressió social pot, perfectament, ser
un contrapès als interessos econòmics i fer que les coses evolucionin
en una direcció més justa.

Els qui proposem productes
ecològics (biològics, orgànics) des
d’un interès real hem de treballar
per la millora constant de l’oferta,
des del punt de vista social, ètic i
ecològic, així com de la qualitat
dels aliments. El canal especialitzat,
cabdal per mantenir el paper transformador del nostre sector, necessita
augmentar la seva competitivitat i
això ho podrà fer a través de la cooperació i d’assolir un volum suficient.
Així ha succeït en llocs que ens porten un temps de davantera, com per
exemple França o Itàlia. És molt encoratjador veure tot el camí recorregut
en aquests anys i, al mateix temps,
adonar-se dels reptes que tenim per
davant. És un gran moment per aprofundir l’aliança entre productors, co-
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Comptem amb un gran equip humà que fa realitat el projecte dia
rere dia, oferint el millor servei i aportant el seu coneixement i
passió per un estil de vida respectuós amb la salut i l'entorn.
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L’interès i la
necessitat de
promoure la
incorporació
d’aliments ecològics
a escoles i menjadors
col·lectius és
clamorosa

Bio Space és el supermercat ecològic pioner a Espanya amb més
de 8.000 referències de producte de la millor qualitat. Des de fa
gairebé 20 anys vam impulsar un estil de vida saludable i
conscient, potenciant el consum de proximitat i de temporada,
sempre donant suport als petits productors i al comerç local.

ORGÀNIC

P
RO

merciants i ciutadans (consumidors),
per l’avenç d’aquesta proposta tan necessària pel planeta i per a nosaltres.
Reivindiquem la rellevància social de
l’acte de comprar menjar. n

NUTRIENTS
TÉ CURA DEL

MEDI

AMBIENT
ATENCIÓ

PERSONALITZADA
ECONOMIA

SOSTENIBLE

La innovació i l'aprenentatge constant són un dels pilars de la
nostra filosofia. Oferim tallers i cursos amb els millors
professionals de forma regular i la nostra botiga online permet
fer la compra de forma fàcil i àgil.
Perquè el nostre compromís és el teu benestar, volem agrair-te
la confiança i l'afecte que han fet possible la nostra trajectòria.
Desitgem poder seguir caminant junts en el futur, cap a una
societat més sana, conscient i feliç.
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Francesc Rovira Canudas,
Director i Chef de La Fonda Xesc, Estrella Michelin any 2009 | www.fondaxesc.com | info@fondaxesc.com

Implicacions i perspectives d’utilitzar aliment eco i local
Des del món de la restauració i,
en particular, des del nostre hàbitat
de la cuina, cal que encomanem el
gust per la utilització de productes
sostenibles. Els cuiners, tenim la
obligació moral de fer servir allò
que trobem més a la vora de casa
nostra i també allò que sabem que es
produeix d’una manera respectuosa
amb el medi i amb el producte.
Crec que allò idoni, seria, primer:
valorar com es produeix l’aliment i,
després, on el podrem trobar, per tal
que el cost del transport sigui sostenible, no sols econòmicament, sinó
en relació al concepte més global de
sostenibilitat, intentant minimitzar
el cost d’utilització d’aquests productes respecte el medi.
Això comporta un compromís
per part del restaurador i un sobrecost en la despesa del seu rebost,
que no tothom està disposat a assumir; però, penso, que és bàsic per
al futur, no només per a l’aliment
de producció ecològica, sinó també

Cal que cuinem sa,
bo i de proximitat,
i això és el que ens
hauria de donar el
producte ecològic i
local, malgrat que
a vegades no és del
tot així

per a la nostra alimentació; una
alimentació, que, des de qualsevol
cuina, hauríem de promoure, sense
embuts, utilitzant producte local
i eco, començant per les cuines de
col·lectivitats, com poden ser escoles, hospitals, centres de dia...
Cal que cuinem sa, bo i de proximitat, i això és el que ens hauria de
donar el producte ecològic i local,
malgrat que a vegades no és del tot
així.
Cal exigir, al productor, rigor,
perseverança i coneixement d’allò
que fa i com ho fa; només d’aquesta
manera, amb la complicitat de tots,
productor i consumidor, farem possible que cada vegada hi hagi més
gent interessada de veritat en el
consum de producte eco i local.
Els cuiners, amb la nostra consciència i les conviccions personals,
podem fer que l’alimentació esdevingui cada vegada més sostenible,
utilitzant aquells productes que
sabem d’on vénen, qui els conrea i
com els produeix.
De fet, els cuiners, des de les nostres cuines, som “ambaixadors” dels
productes i dels plats que oferim, i
si parlem de productes de Km 0 o
de productes ecològics, ho hem de
fer de forma honesta i amb coneixement. Només d’aquesta manera podrem demostrar el nostre compromís amb els productes sostenibles
i provocar que cada cop s’impliqui
més gent. Els cuiners hem de saber
encomanar salut en l’alimentació.

Foto cedida per Francesc Rovira

Fem-ho, també, per transmetre
uns bons hàbits a les generacions
futures, tal com ens havien inculcat
els nostres pares i avis, abans de la
industrialització desmesurada.
Com va escriure Santi Santamaria en el llibre “L’ètica del gust”:
“jo no cuino per alimentar, sinó per
emocionar”, el que ve a dir, és que
quan cuinem ens hem d’implicar
emocionalment. Hem de tenir un
bon producte per fer-ho. I en la producció d’aliment eco, hauríem de
poder dir el mateix.: “jo no conreo
per produir aliment, conreo per
emocionar”. És a dir, quan fem les
coses, ens hi hem de posar amb els
cinc sentits, al cent per cent. Només
si ho fem amb honestedat i ho vivim
realment, ho podem aconseguir. No
podem produir “per produir”, ja que
ens desprestigia i posa en perill tota

Essència de la nostra terra
Més de 200 anys treballant amb la natura

Lorem ipsum

Els cuiners hem de
saber encomanar
salut en l’alimentació
la feina que fan aquelles persones de
manera noble.
No fa pas molts dies, jo mateix
em vaig emocionar menjant un enciam produït per en Joan Salicrú, en
el seu hort biodinàmic de Vallgorguina.
Crec que la producció ecològica
ha d’anar per aquest camí: amb
honestedat, saviesa i coneixement,
sense “voler donar gat per llebre”.
D’altra banda, correm el perill de no
engrescar de veritat a la gent. n
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Daniele Rossi i Chiara Bombardi, President i secretària de Slow Food Barcelona
| www.slowfood.barcelona | slowfood.bcn@gmail.com

Restauració

Slow Food, la resistència real
A través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i els influencers, ens arriben titulars com “Els
restaurants sostenibles, una tendència
mundial” o “La tendència de Slow
Food conquereix les ciutats”, com si
Slow Food o la sostenibilitat fossin
una moda que desapareix en un parpelleig. Sentim dir-ho, però no és així: de
manera lenta i gradual, el moviment
es consolida, arribant a situar-se al
centre de les polítiques públiques que
ens afecten. L’alimentació més enllà
del gest, com a element essencial per a
un desenvolupament just i sostenible.
Vivim un moment en què, en nom
de la productivitat, hem modificat la
nostra vida i amenaçat el medi ambient: per aquest motiu és inexcusable la necessitat d’incorporar accions
que juguin a favor de la sostenibili-

Els sistemes
alimentaris
actuals no resulten
sostenibles: són
responsables de
l’ús del 70% de
l’aigua, el 30% de les
emissions d’efecte
hivernacle i de la
sobre-explotació de
la pesca

Equip bristot vegetarià Rassoterra

tat, posant en marxa mesures que
tinguin en compte factors socials
(relacionats amb la contractació del
personal i tracte al client), factors
econòmics (proveïdors propers i eficiència) i relacionades amb el medi
ambient (petjada de carboni, gestió
de residus, etc.).
Des d’Slow Food fa molts anys que
alcem la veu, transformant petits objectius en grans realitats, actuant de
manera més (eco)lògica. Els sistemes
alimentaris actuals no resulten sostenibles: són responsables de l’ús del
70% de l’aigua, el 30% de les emissions
d’efecte hivernacle i de la sobre-explotació de la pesca. L’alimentació és al
centre del nostre relat i el moviment
reforça el vincle amb la terra, que
arriba al plat a través de la restauració.
Per nosaltres ha d’existir un respecte
màxim per les agricultures tradicionals i sostenibles, les úniques que han
protegit l’agrobiodiversitat, els recursos i les diversitats culturals.

Davant d’una producció massiva
d’aliments transgènics, apostem
amb alternatives locals, reduïnt l’impacte ambiental amb la utilització
d’aliments de petits productors que
proveeixen a les cuines dels nostres
xefs aliments locals, sense transgènics
ni pesticides. Això també ens permet
respectar i incorporar les tradicions
culinàries i intentar preservar el patrimoni culinari, i potenciar el petit
comerç, de proximitat i just.

cional i ciutadà, i la consolidació de
projectes com el Mercat de la Terra
fa més fàcil continuar generant sinergies entre el camp i la cuina, respectant al productor i al seu treball.
Molts xefs de restaurants SlowFood
reconeixen la satisfacció de veure els
somriures dels comensals, després
d’haver gaudit d’un menjar elaborat
amb ingredients de temporada: els
mateixos clients admeten que es nota
la qualitat del producte.

Barcelona, punta de llança del
moviment a Catalunya

Precisament, un dels pilars constitutius d’Slow Food Barcelona, els
seus restaurants, serà protagonista
d’un nou projecte: “La Barcelona Slow
Food”, una guia de restaurants Slow
Food, però també de bars i botigues
tradicionals, que vol recuperar la
filosofia d’aquells establiments tradicionals, on s’ajuda al consumidor a
trobar el que busca, se li aconsella i
assessora sobre el producte i se li tracta pel seu nom, intentant arrelar una
economia més sostenible. n

Una filosofia i manera d’actuar que
traslladem al consumidor, a través
d’iniciatives com el Mercat de la Terra
de Poble Sec –una de les referències de
Farmer Markets de Catalunya– i que a
l’octubre veurà ampliada la seva activitat, amb un nou mercat a Horta.
La sensibilitat ha crescut de manera exponencial, en l’àmbit institu-
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Mª Pilar Molina, Doctora en Història per la Universitat de Barcelona i Catedràtica d’Ensenyament Secundari, mmolina5@xtec.cat
Maria González, Graduada en Psicologia i Enginyera Tècnica Agrícola, educacio.desos@pangea.org

Transformem el valor dels aliments
Ara ja fa dos anys que l’Institut Montjuïc ha implementat el
projecte “Transformem el valor
dels aliments: innovació en el circuït alimentari ecològic” que fou
guardonat amb el V Premi Escola,
Agricultura i Alimentació Ecològica.
Efectivament, des del curs acadèmic 2016-2017, el projecte s’ha dut
a terme a partir de l’acció conjunta
i compartida entre el professorat i
l’entitat DESOS Opció Solidària, amb
la col·laboració de la cooperativa
Central Parc, i ens ha permès, partint del malbaratament alimentari
que es genera al món, treballar amb
l’alumnat de 3r d’ESO la producció
i l’alimentació ecològica. El nostre
objectiu és introduir les minves en
el circuït alimentari, ja que considerem que el dret a l’alimentació
ha de ser de qualitat, no únicament
de quantitat, a més de poder tenir
accés a aquests productes.
Els aprenentatges del projecte
s’han vinculat al currículum de la
matèria Ciències Socials, Geografia
i Història de 3r d’ESO, però també
s’han establert connexions amb
competències i coneixements d’altres
matèries. La metodologia aplicada
és la d’Aprenentatge i Servei, que
parteix d’unes sessions de treball a
l’aula combinades amb activitats al
camp per tal d’aprendre l’ofici de la
pagesia, i unes sessions de servei a la
comunitat, perquè entenem que el
projecte, que s’emmarca dins del que
seria l’educació per a la Justícia Global, ha de servir per transformar, per
provocar canvis i per consolidar una
ciutadania responsable i solidària.

Nosaltres partim de la idea que
el que està passant al món i a la nostra societat ha d’arribar a les aules.
Així, fem un seguiment del què es
publica als mitjans de comunicació,
del que és notícia, i l’incorporem
a la matèria Ciències Socials, que
treballem de forma transversal.
Abordem problemàtiques que, com
la contaminació del plàstic, l’oli de
palma, la globalització i les desigualtats, els desequilibris al món,
possibiliten que l’alumnat se senti
més vinculat, perquè està veient que
l’aprenentatge que fa és real i que, a
més, forma part de la seva vida, li
resulta d’utilitat per a enfrontar-se a
la vida en societat.
En diferents visites al Parc Agrari
del Baix Llobregat, l’alumnat aprèn
vivencialment l’ofici de la pagesia,
des de la planificació fins la recol·
lecció. En esdevenir agent actiu i
construir els processos d’aprenentatge a partir de les seves pròpies
vivències i experiències, pren les
seves pròpies decisions, fa seu el
projecte i de retruc valora aquesta
professió i l’alimentació que se’n
deriva.
A més, tot i que fem aquest projecte dins de la matèria de Ciències
Socials, hi ha una interdisciplinarietat i hi ha una coordinació amb
altres matèries, perquè quan van al
Parc Agrari han de calcular les àrees
de les parcel·les, el marc de plantació... Fins i tot aquest any hem implementat les explicacions al final
de l’estada al camp amb llengua
anglesa i han tingut oportunitat de

Sergi Ramos©Ajuntament del Prat. Activitat “Apropa’t al camp” Finca agrícola de La Marina

practicar i de veure que tothom està
implicat i forma part d’un projecte
que és transformador.
En el servei a la comunitat,
l’alumnat veu l’oportunitat de
sentir-se agent participatiu, transformador d’un model de societat i
d’un món on viu i que cal millorar. I per aconseguir aquesta fita
és bàsic l’accés a la informació,
que els permet arribar a tenir uns
coneixements i una capacitat de
decisió que abans no tenien. Com
a resultat, se senten partícips de
tot el què està passant i amb una
capacitat transformadora, de construcció d’un món que ha de ser més
sostenible i millor per a la majoria
de la societat. n

El projecte, que
s’emmarca dins del
que seria l’educació
per a la Justícia
Global, ha de servir
per transformar,
per provocar canvis
i per consolidar
una ciutadania
responsable i
solidària

L´ASSOCIACIÓ VIDA SANA és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat
pública. Des del 1981 es dedica a promoure l’agricultura biològica i l’alimentació
sana com a base per a una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient.

ASSOCIACIÓVIDASANA
40 Anys DEFENSANT LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

PRINCIPALS OBJECTIUS
✔ Promoure i defensar l’agricultura biològica com a sistema de producció agrària que
respecta el medi ambient i la salut de les persones
✔ Ajudar al foment de l’alimentació biològica en tota la seva cadena: producció,
elaboració, comercialització i venda
✔ Fomentar i divulgar alternatives de consum que no suposin una agressió per al planeta
✔ Informar, formar i educar en el consum responsable i el respecte pel
medi ambient
✔ Divulgar, a través de les seves publicacions, cap a un activisme
mediambiental basat en l’ecologia profunda

www.vidasana.org
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Ángeles Parra,
Presidenta de l’ Associació Vida Sana i Directora de BioCultura | www.vidasana.org

A l’escola

Entrevista a Montse Escutia, responsable
Àrea d’Educació Vida Sana

Montse Escutia

Quin paper juga o pot jugar
l’escola en afavorir el consum
d’aliments ecològics?
Els nostres fills i filles passen una
bona part del seu temps a l’escola i
com a mínim fan un àpat, l’esmorzar. Molts, a més, es queden a dinar.
I això al llarg d’un bon grapat d’anys
en una edat en que s’assoleixen
molts aprenentatges i s’incorporen
molts hàbits que els acompanyaran
al llarg de la vida. Que en aquest
context entrin en contacte i rebin
informació sobre l’alimentació i
l’agricultura ecològica és clau ja
que segurament els donarà coneixements per a que puguin decidir amb
més responsabilitat quan comencin a ser consumidors. Però el que
els expliquen a l’escola ha d’anar
acompanyat per la família ja que el
que veuen a casa és el que repetiran
d’adults.
Caldria treballar els conceptes
d’agricultura i alimentació ecològica a l’aula?
Aprenem més d’allò que fem que
d’allò que ens expliquen. Per això
hi ha una eina que resulta molt útil
pera fer arribar als infants els conceptes d’agricultura i alimentació

Aprenem més d’allò
que fem que d’allò
que ens expliquen

©Associació Vida Sana

ecològica: l’hort escolar. Integrar un
hort com a projecte d’escola ofereix
un espai per a que els infants assoleixin molts coneixements i competències a la vegada que descobreixen
la producció ecològica d’aliments.
Això no treu que quan es treballen
conceptes com la producció agrària
a nivell acadèmic s’hagi de parlar
també de l’agricultura ecològica.
Juga un gran paper en el nostre país
i cada cop tindrà un pes més gran.
Com és la situació dels horts
escolars ecològics a Catalunya?
S’està potenciant?
Els centres educatius han mostrat un gran interès en l’hort com
a eina pedagògica, però la situació
de cada centre es diferent. Quan es
construeix un nou centre es destina
un espai per a hort i això ja es significatiu d’una tendència. Però no tots
els centres poden assumir la feina
extra que suposa el manteniment
de l’hort. Per sort l’administració
està donant suport, els ajuntaments
a través de la XESC (Xarxa d’Escoles
per a la Sostenibilitat de Catalunya)
o la Generalitat de manera transversal des de diferents departaments
com l’organització del Premi Escola,
Agricultura i Alimentació Ecològica
que es convoca conjuntament amb la

nostra entitat, l’associació Vida Sana.
Quin paper tenen les AMPAs
en la qualitat de l’alimentació
que reben els infants als centres
educatius? Cal primer informar o
formar als pares i educadors?
No es pot aconseguir un veritable
canvi del menjador escolar sense el
suport de les famílies i l’AMPA pot
ser clau per a dinamitzar-lo especialment en els centres on s’encarreguen del servei de menjador. Si
volem que els menús incorporin
el màxim d’aliments ecològics és
necessari un canvi global i per això
cal informar bé a les famílies. En
el darrer Baròmetre de Percepció
i Consum dels Aliments Ecològics
(2015) un 72% dels entrevistats estarien disposats a pagar més (fins un
34% més) per un menú a l’escola que
incorporés aliments ecològics. De
totes maneres aquest augment no és
necessari com ja demostren alguns
centres.
No hi ha una definició clara del
que es considera una alimentació
sana i avui dia hi ha molts tipus
de dietes i tendències. Creu que
els aliments ecològics juguen un
paper important en el que es considera una dieta sana?

Si volem que
els menús
incorporin
el màxim
d’aliments
ecològics és
necessari un
canvi global i per
això cal informar
bé a les famílies
S’han fet forces estudis sobre la
qualitat dels aliments ecològics i,
tot i que els resultats són variables,
el que ningú pot negar és que contenen menys residus químics, menys
aigua (per tant menys quantitat alimenta més) i en canvi són més rics
en substàncies antioxidants que ens
protegeixen de moltes malalties.
Una dieta sana també ha de tenir en
compte la qualitat dels aliments, i
els aliments ecològics ofereixen la
màxima qualitat i sense perjudicar
el medi ambient.n
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Núria Fontanet Colell, Enginyera Agrònoma Dinamitzadora de la Producció Agrària Ecològica de l’Alt
Urgell i Cerdanya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Generalitat de Catalunya
nfontanet@gencat.cat | www.gencat.cat/dar

Afavorir la Producció Agrària Ecològica (PAE local)
L’experiència de la Cerdanya
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació va
identificar, ja fa més de 10 anys, la
necessitat d’organitzar un sistema de
dinamització, suport i estructuració
del sector ecològic a nivell local. Es va
crear la figura de tècnic-dinamitzador
territorial en producció agroalimentària ecològica i es va establir un
programa de foment de la producció
agroalimentària ecològica.
A Cerdanya, l’any 2014, arran de
la celebració de la Setmana Bio, es
va constatar que el sector ecològic
local no estava organitzat i que era
necessari treballar aquest tema, ja
que la producció ecològica proporciona noves oportunitats al desenvolupament econòmic sostenible i social
del territori en base al compromís
ferm de les persones que l’habiten.
Després d’unes quantes reunions
de treball durant l’any 2015, amb la
meva ajuda, com a tècnica de dinamització de la PAE, i la d’un tècnic
de dinamització local, el mes de febrer del 2016 es crea l’Associació de
productors i elaboradors ecològics
de la Cerdanya (PROECO), amb 18
socis fundadors, tots ells operadors
certificats pel CCPAE. Els objectius
d’aquesta associació són representar al sector ecològic local davant
d’altres agents públics i privats,
donar a conèixer el sector productiu
ecològic cerdà i crear un teixit col·
laboratiu per treballar i comercialitzar conjuntament. Les produccions

123rf Limited©Guy Ozenne. Cerdanya

finals que es poden oferir són petites i la primera acció és arribar al
mercat local. PROECO té per costum
fer una trobada mensual, el primer
dijous de cada mes a les 20:30 hores,
oberta a tots els socis i on sempre hi
ha un ordre del dia i un torn obert
de paraula.
Paral·lelament, al 2017 es comença a treballar amb el pla estratègic
agroalimentari de la Cerdanya, impulsat des del consell comarcal. Les
seves línies estratègiques són: enfortir el teixit productiu, articular sistemes agroalimentaris locals, integrar

els productes agraris i turístics de la
comarca i fer promoció i sensibilització.
Al 2018, l’associació creix amb la
incorporació de productors ecològics
de l’Alt Urgell. Es vol guanyar força,
representativitat territorial i ampliar
el teixit col.laboratiu amb la comarca
veïna. Actualment, hi ha 30 associats
que representen sectors productius
tant diversos com la ramaderia bovina, equina i ovina de carn, bovina
de llet, cunicultura, gallines de posta,
horta, fruita dolça, plantes aromàtiques i medicinals.
Al 2018 també es crea un moviment popular de sobirania alimentària a nivell comarcal, que comença a
treballar amb l’objectiu de potenciar
el territori amb criteris de responsabilitat, sostenibilitat i cooperació:
consum responsable compromès amb
el sector primari, treball en xarxa,
organitzar productors i consumidors,
aconseguir una economia circular i
educar per a la sobirania. En aquest
moviment també hi participen productors ecològics de PROECO.

MÉS DE 30 ANYS DE PRODUCTES ARTESANS

Fins ara, i independentment del
treball fet i de les repercussions econòmiques que hagi pogut tenir sobre

Es tracta d’enfortir
el teixit productiu,
articular sistemes
agroalimentaris
locals, integrar
els productes
agraris i turístics
de la comarca i
fer promoció i
sensibilització
el territori, el més important és que
el sector ecològic està col·laborant a
enfortir el teixit productiu comarcal,
s’ha donat a conèixer a la resta de
sectors econòmics i socials, fent que
el sector primari ecològic s’estigui
empoderant com a sector estratègic
que aporta aliments de qualitat. El
factor humà és determinant en l’èxit
d’aquest projecte i, amb la creació de
l’associació, s’han reforçat els vincles de confiança i compromís entre
els mateixos productors i la resta
d’agents locals.n
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Joan Vilamú i Viñas, Enginyer tècnic agrícola.Tècnic del Servei de Medi Natural i Territori del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola | www.parcnaturalcollserola.cat | jvilamu@parccollserola.net

PAE Local (Producció Agrària Ecològica)

El Pla agropecuari i la dinamització agroecològica al
Parc Natural de la Serra de Collserola
Les zones agrícoles formen part del
mosaic paisatgístic agroforestal i
tenen un paper rellevant com a generadores de rendes econòmiques,
en la lluita passiva de la prevenció
d’incendis forestals i en el manteniment de diversitat d’hàbitats, contribuint a la conservació de moltes
espècies de fauna i flora típicament
mediterrànies d’elevat interès ecològic. Així, espècies com l’abellerol,
el teixó, l’eriçó, l’aligot o l’òliba es
troben associades als conreus i ambients oberts, i sense aquests espais
la seva presència decau o desapareix
totalment.
La declaració del Parc Natural de
la Serra de Collserola (2010) parla
específicament de la protecció,
conservació i millora dels valors
agrícoles com un dels recursos ambientals estratègics en el si de l’àrea
metropolitana de Barcelona. El Pla
Agropecuari del Parc Natural de la
Serra de Collserola (2013) estableix
les directrius per tal de coordinar
l’ordenació agropecuària d’aquest
territori d’abast supramunicipal,
donant resposta a les condicions de
context i a les singulars característiques físiques i mediambientals de la
Serra de Collserola. El seu objectiu és
implantar polítiques de foment per
promoure la recuperació dels usos i
aprofitaments agrícoles i ramaders, i
permetre un desenvolupament ordenat i compatible amb la protecció de
l’espai natural.

Les poques explotacions agràries professionals del Parc produeixen gran
diversitat de productes (vi, xai, cabrit,
hortalisses, oli, mel, mandarines...),
però en quantitats reduïdes. La majoria són ecològiques i estan ubicades
als vessants del Llobregat i del Vallès,
amb característiques equiparables
a una agricultura de muntanya. La
pagesia de Collserola ha de fer front a
importants reptes: dificultat d’accés a
la terra, danys pel senglar, poca disponibilitat d’aigua, invasió dels conreus
per part d’altres usuaris del Parc, orografia del terreny complicada, petites
dimensions de les finques, etc. Per
donar valor afegit a aquests productes
es va crear la marca de garantia ‘Producte de Collserola’, que és un distintiu
de productes agroalimentaris de qualitat, proximitat, garantia, territori,
identitat i de temporada, produïts dins
l’àmbit territorial del Parc Natural.
L’any 2016, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va impulsar el procés per a la transició local
agroecològica, de la mà de l’associació
Arran de Terra, la qual està dinamitzant i coordinant aquest projecte que
s’ha anomenat ‘Alimentem Collserola’. Inicialment, es va elaborar una diagnosi tècnica de la producció agrària
professional que va permetre identificar els principals reptes i començar
a crear xarxa entre la pagesia, donant
visibilitat a la seva feina i als seus
productes mitjançant el catàleg de la
pagesia. Posteriorment, es va elaborar

Foto cedida per Joan Vilamú. Parc Natural de la Serra de Collserola

la diagnosi participativa del sistema
alimentari a Collserola, implicant a
molts més agents (administracions,
entitats, cooperatives de consumidors, comunitat educativa, comerços,
restaurants, consumidors, visitants
del Parc...) i actualment s’ha dissenyat
el Pla d’Acció que s’està començant a
implementar i que ha de servir per
superar els reptes identificats en la diagnosi, creant grups de treball específics per cadascun dels àmbits definits:
producció agrària professional, transformació, comercialització, consum,
patrimoni, educació, producció agrària d’autoconsum i comunicació, els
quals s’han concretat en 20 accions
que s’han de desenvolupar durant el
període 2018-20 n

L’objectiu del
Pla Agropecuari
del Parc Natural
de la Serra de
Collserola és
implantar polítiques
de foment per
promoure la
recuperació dels
usos i aprofitaments
agrícoles i ramaders
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L’Entrevista

Enric Urrutia, Editor
bio@bioecoactual.com

Entrevista a
Manuel Valls
Manuel Valls i Felip (Vilanova de Bellpuig), naturista i vegetarià de naixement, la seva filosofia ha primat a l’hora de practicar l´agricultura ecològica.
Pioner a Catalunya i Espanya on, des
de finals dels anys 70 del segle passat,
inicia un camí cap a la producció, ela-

Què us va impulsar a conrear
productes ecològics a Cal Valls?
Com neix tot això?
Va començar amb el meu pare, que
havia estat desnonat per la medicina i
els quatre germans que tenia tots van
morir joves, per això ell es va informar i va començar la vida naturista,
i de no poder treballar va passar a ser
campió de ciclisme de Lleida.
Jo ja vaig néixer vegetarià-naturista l’any 1945. A Cal Valls anem per la
quarta generació de vegetarians. Jo
era fructicultor, no teníem gaire terra
i fèiem fruita. Ens vam agrupar uns
quants i vam anar a visitar algunes
finques biològiques al sud de França,
finques de fruiters. Allà, fa uns 45 anys
o més, ja hi havia un mercat popular
de productes ecològics, amb ous, embotits, lactis, fruites i verdures.
Al tornar, em vaig plantejar transformar la finca en agricultura ecològica. Al principi patates, pebrots... que
veníem a Barcelona.
Com reaccionava el públic davant del producte ecològic 45 anys
enrere?
Érem minoria, allà on anàvem ja
estaven conscienciats, però molts
dels altres pagesos no entenien el que
estàvem fent, però mireu el resultat
que ha donat al cap dels anys.

quietud dels pagesos. El clima aquí a
les terres de Lleida és extrem, molta
calor a l’estiu, molt fred a l’hivern, i
vam contemplar la necessitat de fer
conserves. Llavors vaig viatjar a Alemanya a veure com feien agricultura,
sobretot biodinàmica. A Espanya no
hi havia certificat que garantís el
producte, pel que no podies exportar,
podies vendre ecològic aquí, però no
exportar. Llavors, el Ministerio de Agricultura va crear el Consejo Regulador de
la Agricultura Ecológica, que certificava i
avalava els productes ecològics. Estava
dirigit per un català, l’Alberto Garcia.
Cal Valls va ser la primera finca certificada ecològica d’Espanya. Després es
van crear els Consells que certificaven
els productors ecològics a les diferents
Comunitats Autònomes, Andalusia,
Catalunya, etc.
Ens reuníem tots els que estàvem
amb això de tot Espanya al mercat
anual, al febrer, a Molins de Rei, a La
Fira de la Candelera. Ens cedien algun
espai i allí teníem l’oportunitat de fer
coneixença i fèiem xerrades...
Què li diria a un jove agricultor
que comenci a conrear ecològic?
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ança en la serietat del distribuïdor. No
podem jutjar a les grans superfícies de
que vagin a l’ecològic per negoci. No
podem anar contra el corrent natural.
La qüestió bàsica és que no hi hagi frau.

Jo li diria que no ho ha de fer mai
per diners sinó per convicció. Perquè
als inicis et trobes amb bastants problemes i si no tens convicció malament.
Avui dia hi ha demanda però també
molta oferta. També grans empreses
que fan la transformació a l’ecològic.

Què pensa de la certificació privada i la pública?

Com veu la democratització de
preus del sector ecològic amb l’entrada massiva a les grans cadenes
de supermercats convencionals?

Com es pot potenciar el consum
del bio entre els més petits?

No sóc qui per jutjar, però jo crec
que la pública està ben portada i és
imparcial i potser a la privada poden
influir les empreses grans.

Com sorgeix el certificat ecològic?
La certificació va sortir per la in-

Jo ja vaig néixer
vegetarià-naturista
l’any 1945

boració i comercialització de productes d’horta i fruita, sucs i conserves
vegetals, procedents de l’agricultura
ecològica. Cal Valls fou la primera empresa de l’estat espanyol en obtenir
la certificació ecològica del Consejo
Regulador de la Agricultura Ecológica.

Jo ja fa uns 20 anys que vaig anar a
Anglaterra amb companys del sector i
allà els productes ecològics ja es venien
als supermercats. Diferenciat de lo
convencional però amb una gran confi-

Aquí al poble, tot i que és petit, hi
ha molta canalla, a l’escola han organitzat un hort on fan classe. A mi em
van demanar substrat, llavors, etc... i
quan tenen producció, fan la parada i
allí es posen nens i mames i tothom.
Això és l’inici.

La qüestió bàsica és
que no hi hagi frau
Quin és el fet diferencial que fa
que un producte sigui biodinàmic?
L’agricultura biodinàmica és més
completa perquè dóna a les plantes
una transcendència anímica, considera que les plantes tenen ànima, que
tenen un altre pla més subtil. Es basa
també molt en les influències dels
astres i en les que el ésser humà que
les cultiva li dóna a la planta. Quan
la planta és més sensible és en llavor.
També es diferència en l’aplicació de
compostos especials que han de ser
aplicats al menys un cop l’any, perquè
el producte sigui biodinàmic. n

