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Sra. Elisenda Guillaumes Cullell
Directora general d’Agricultura i Ramaderia.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Generalitat de Catalunya.
A les teves mans tens una publicació
que va dirigida principalment a totes les
persones interessades en aconseguir una
alimentació amb productes ecològics,
especialment a través de projectes i propostes orientades a desenvolupar produccions i distribucions a nivell local. Els continguts d’aquesta revista són divulgatius,
adreçats a tothom, que seran d’especial
interès per persones preocupades amb tot
el que es mou al voltant de l’alimentació,
que va molt més enllà de la botiga, la
cuina i la taula. Es posa especial atenció
en les tendències de comerç i consum
d’aliments ecològics i de proximitat, i es
destaquen els beneficis que comporta el
consum d’aquest tipus de productes, no
només a la pagesia, sinó també al medi
ambient i, en general, al conjunt de la
societat.
Entre d’altres, parla de nous models de
comerç que estan arribant al nostre país,
com ara els supermercats cooperatius. Es
remarca també la importància de la implicació de tots els actors del sector per tal de
construir xarxes alimentàries justes i sostenibles, començant pel paper que tenim
tots els consumidors quan decidim quins
aliments consumim i on els comprem. A
més del consum privat, també es parla de
la importància del consum col·lectiu, especialment en l’àmbit escolar, on la introducció dels aliments ecològics en els menjadors i les aules és un factor important a
l’hora de formar les noves generacions,

proporcionar-los
una alimentació
saludable
i
recolzar
la
pagesia local.
Finalment,
també s’aborda la problemàtica de l’excés d’envasos
en determinats
aliments i es fan
unes reflexions sobre
la crisis climàtica en la
que ens trobem.
Aquesta publicació acompanya la
celebració de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que és una convocatòria
de país on tots els agents interessats i relacionats amb la producció i alimentació
ecològica estan cridats a participar, organitzant activitats i fent propostes a totes
les persones interessades en prendre, de
la mà dels propis protagonistes del sector,
les bondats d’aquest sistema de producció
i dels seus aliments.
Així doncs, la Setmana Bio proposa visites per descobrir com treballen els pagesos, ramaders i elaboradors ecològics, ofereix activitats de descoberta en botigues
i comerços, inclou activitats gastronòmiques i suggereix propostes informatives
i de descoberta del que suposa aquesta
pràctica i de la bondat dels productes

biològics. Així
mateix, també inclou la
Setmana Bio
a l’escola, que
la formen totes
les activitats organitzades des de
l’àmbit docent i la
comunitat educativa i
on es posa en valor tots els
aspectes pedagògics i alimentaris relacionats amb aquesta temàtica.
En aquest context, i com cada any, al llarg
de la Setmana Bio a l’escola es donen els
premis Escola de Producció i Alimentació
Ecològiques, que atorga la Generalitat de
Catalunya i l’Associació Vida Sana, organitzadors d’aquest certamen.
Agraïm a totes les persones que han
col·laborat en aquesta publicació, des de
les que han realitzat els articles, expertes
o implicades en les diferents temàtiques
abordades, fins a la gent que ha fet possible que aquesta revista hagi arribat a les
teves mans. Desitgem que els continguts
us semblin interessants, us ajudin a conèixer millor la producció i l’alimentació
ecològica i us facin reflexionar sobre tot
allò que comporta l’acte alimentari i la
importància de les nostres decisions al
respecte. n
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COMERÇ I PAGESIA
Neus Monllor,
Consultora agrosocial i doctora en geografia i medi ambient

Produir bé,
vendre millor
La producció agrària ecològica es
defineix pels seus estàndards de qualitat
i compromís amb allò que esdevindrà
aliment. La pagesia que té cura dels seus
camps i animals amb una mirada íntegra
de respecte vers el que produeix, aposta,
en la major part dels casos, pels sistemes
de producció ecològica. Els resultats són
aliments saludables; aliments bons, nets
i justos.
Però no n’hi ha prou en produir bé,
cal vendre encara millor. Les empreses
agràries ecològiques tenen el repte que
el preu que es pagui pels seus productes
sigui just, i no ajustat, i que allò que produeixin sigui valorat per tota la cadena
alimentària. Només així és possible plantejar-se la pagesia com a professió, perquè
més enllà de ser una opció vocacional,
sigui un treball digne i ben remunerat.
Una de les assignatures que encara
té pendent la petita i mitjana pagesia
del nostre país és la de vendre tant bé -o
fins i tot millor- com produeix. Moltes
empreses agràries, tant agrícoles com ramaderes, encara es troben en dificultats
per la venda dels seus productes, ja sigui
perquè no arriben al mercat adequat, perquè manca infraestructura en la cadena
alimentària o per la precarietat d’algunes
estructures productives, que dificulten
la comercialització. Sigui quin sigui, la
comercialització continua sent el cavall
de batalla de bona part de la pagesia que
ens alimenta.
Simplificant el mapa de l’organització comercial de la pagesia ecològica,
s’identifiquen tres models: 1) “m’ho faig
4

tot”, 2) “m’ho compren tot” i 3) “ens ho
venem tot”.
En primer lloc, el model “m’ho faig
tot” és el que respon a aquelles unitats
productives petites i amb poca infraestructura, que decideixen fer venda
directa i encarregar-se de totes les fases
i etapes, des de la producció fins a la venda. Aquest sistema implica l’obligació de
realitzar moltes altres tasques diferents
de la producció, que es pot veure descuidada, i fer trontollar l’activitat agrària i/o
la viabilitat econòmica de l’empresa. Per
contra, és una estratègia que permet retenir tot el valor de la cadena alimentària
en mans del productor, dona visibilitat
a les persones que produeixen, perquè
tenen un contacte directe amb les que
consumeixen, i assegura una excel·lent
qualitat dels aliments, ja que el principal
segell de garantia és la persona que dona
la cara en tot moment.
Els exemples d’aquest model són
molt variats, es troben arreu del territori
i per la major part de productes alimentaris. Per exemple, els ous de Ca la Xica,
una parella de pagesos nouvinguts innovadors, que són els primers productors
d’ous ecològics del Ripollès i que venen
directament a botigues, mercat i particulars de la zona, dins de la marca de
garantia “Producte del Ripollès”. Un altre
exemple és l’Horta de la Magalla, dos amics
hortolans nouvinguts que s’han instal·lat
al Maresme i que venen la major part de
la seva producció a través de cistelles setmanals. També les llegums i els cereals
i farines ecològiques d’en Josep Mestre de
l’Anoia, que ven directament a mercats,

La Setmana Bio és
una oportunitat
meravellosa perquè
la producció i el
consum s’acostin
menjadors escolars, cooperatives de consum i restaurants.
En segon lloc, el model “m’ho compren tot”, que s’identifica amb aquella
pagesia que comercialitza la major part
de la seva producció a un o varis grans
compradors, que es fan càrrec de la seva
distribució. En aquest cas, les persones
productores centren els seus esforços en
produir i delegen la part comercial a una
estructura superior que dilueix l’origen
del producte i de qui l’ha fet. El preu de
venda és més baix, les quantitats són més
grans i l’organització productiva acostuma a reduir-se a pocs productes.
Alguns exemples es poden identificar
en els nous sistemes d’integració que
s’estan desenvolupant en producció ecològica, sobretot els que estan vinculats
a les carns de vedella i pollastre, o a la
producció d’ous. També en aquelles empreses que venen la seva producció a empreses de distribució global o a cadenes
comercials que venen producte ecològic.
En tercer lloc, el model “ens ho
venem tot”, és el que aglutina diferents
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experiències productives en un únic projecte de venda. Es tracta d’una venda en
canal curt, en el que la pagesia s’agrupa
per fer arribar els seus productes a les
persones consumidores. Per fer-ho, s’organitzen a través d’una botiga, d’una ruta
comercial o d’una plataforma on-line,
per exemple. Aquesta estratègia permet
mantenir l’essència de la pagesia vinculada al seu producte, al mateix temps que
delega una part de la tasca comercial a
una estructura col·lectiva que dona sortida a diferents produccions, normalment
d’un mateix territori.
Alguns dels exemples d’aquest model són Biolord, una cooperativa que comercialitza la poma de muntanya ecològica d’arreu del territori, amb un model
de defensa de les produccions agràries
a les zones de muntanya; Mengem Osona,
una botiga gestionada per una associació de productors i consumidors en la
que es pot comprar producte ecològic
de proximitat, tant dels socis fundadors
com d’altres productors i productores
de la zona; o Aromis, un projecte en el
que un grup de productors de safrà de
la Conca de Barberà i comarques veïnes comercialitzen la seva producció a
través d’una estructura d’elaboració i
comercialització conjunta.
Per sort, aquests models no són
“purs” i la majoria de la pagesia que
ens alimenta amb aliments ecològics,
combina més d’una estratègia comercial.
Per exemple, una horta ecològica que
fa venda directa al mercat setmanal i
reparteix cistelles a domicili, i al mateix
temps, porta una part de la producció a
una comercialitzadora ecològica; o un
productor d’ous ecològics que defensa
una marca pròpia que ven de manera
directa, i al mateix temps ven una part
de la seva producció a una distribuïdora
d’ous ecològics. De fet, aquest sistema
mixt de combinar diferents estratègies
comercials permet aprofitar algunes de
les virtuts d’uns models per compensar
les mancances dels altres.
Personalment, penso que el futur
de la pagesia consisteix en organitzar la
producció perquè arribi en canals curts
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de comercialització a les persones que els
consumeixen, sense que aquesta aposta
hagi de ser exclusivament directa i personal. Crec que cal donar un pas endavant
i fer un canvi d’escala, per tal que els aliments ecològics flueixin arreu del territori i arribin a les cuines de les cases, de les
escoles, dels hospitals i dels restaurants.
Perquè això sigui possible, cal organitzar
i estructurar un sistema agroalimentari
local i recuperar les xarxes perdudes per
la imposició del model agroindustrial.
Cal que totes les baules de la cadena assumeixin un compromís de producció i
compra de producte ecològic amb unes
condicions justes i saludables per a totes
les persones i empreses implicades.
En aquest sentit, la Setmana Bio és
una oportunitat meravellosa per acostar
la producció i el consum, per a què les
persones es mirin als ulls, per descobrir
aliments nous, per tastar coccions innovadores, per compartir experiències
gastronòmiques divertides i, fins i tot, per
conèixer els nostres productors de capçalera. Acostar-se a les finques ecològiques
per interactuar amb la pagesia o realitzar
un tast de formatge en un restaurant compromès, són diferents maneres de valorar
l’immens patrimoni agrari i alimentari
que la nostra terra ens brinda.
Menjar és una acció directa de política agrària, i per donar suport a la
pagesia ecològica i de proximitat, cal

Menjar és una acció
directa de política
agrària, i per donar
suport a la pagesia
ecològica i de
proximitat, cal que
comprem els seus
productes tant com
puguem
que comprem els seus productes tant
com puguem. És cert que és una tasca
ingent, però també és cert que tota
pedra fa paret. Cada vegada que gastem
un euro en un aliment compromès,
estem contribuint a que els sistemes
agroalimentaris locals es recuperin de
la llarga crisi a la que el model global
els ha induït. Tothom s’ha de responsabilitzar del seu acte quotidià de menjar
i actuar en conseqüència. La millor
política pública per a la nostra pagesia
és que li comprem el que produeix a
un preu just i de manera regular. Cada
petit gest de butxaca és un gran gest de
coresponsabilitat. n
5
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Sobirania Alimentària
Esther Vivas,
Llicenciada en periodisme i màster en sociologia

A l’agricultura
ecològica li cal més
sobirania alimentària
L’agricultura ecològica és sens dubte
l’agricultura del futur. En temps de crisis
climàtica i ambiental, quina agricultura
ens podem permetre si no és la que cuida
de la terra, la pagesia i els consumidors?
A Catalunya, l’agricultura ecològica
viu un moment excel·lent. Així ho constaten les xifres. El 2018, la superfície
agrícola catalana dedicada a la producció
ecològica va créixer un 5% respecte a
l’any anterior i el nombre d’operadors
ecològics (comercialitzadors, importadors, productors i elaboradors) va augmentar també, en quasi un 9%. La major
part de les vendes d’aquests productes
va tenir com a destí Catalunya i l’Estat
espanyol, amb un 63% del total.
Aquest creixement, però, no està
exempt de perills i contradiccions. Ho
veiem amb tots aquells aliments ecològics que recorren milers de quilòmetres
del camp al plat, amb el consegüent
impacte ambiental, o amb la pràctica de
grans multinacionals i supermercats que
se sumen a comercialitzar i distribuir
productes “bio” sense portar a terme un
canvi substancial en la relació que mantenen amb la seva plantilla i els pagesos
amb els quals treballen. La sobirania
alimentària, en aquest context, és una
brúixola imprescindible perquè l’agricultura ecològica no perdi la raó de ser.

Poder decidir què es cultiva i què
es menja
Comencem pel principi, què és la
sobirania alimentària? La sobirania alimentària implica poder decidir què es
6
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cultiva i què es menja, que els pagesos
puguin decidir què conreen, que tinguin
accés a la terra, l’aigua i les llavors, que
els consumidors tinguem tota la informació sobre allò que mengem, com i
on s’ha elaborat un producte, en quines
condicions, si conté substàncies transgèniques o no. Tot això que sembla tan
obvi, avui resulta molt difícil.
Les grans empreses agrícoles i
alimentàries controlen cada tram de
la cadena agroalimentària, d’origen
a fi, des de la producció passant per la
transformació fins a la distribució d’aliments, avantposant els seus interessos
econòmics, fer negoci, a l’accés a una
alimentació saludable i local per a la
majoria de les persones. S’especula amb
la terra, es privatitzen les llavors, l’aigua
és cada dia més cara, amb l’etiquetatge
d’un producte amb prou feines sabem
què conté i d’on ve, Catalunya és una de
les principals zones de cultiu de transgènics a Europa. La llista podria continuar.

La sobirania
alimentària situa
la producció, la
distribució i el
consum d’aliments
en el marc de la
sostenibilitat
social, econòmica i
mediambiental
Va ser l’any 1996, quan el moviment
internacional pagès La Via Camperola
va posar per primera vegada damunt
de la taula la demanda de sobirania
alimentària, coincidint amb una cimera
de l’Organització de les Nacions Unides
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per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO)
a Roma. Amb aquesta proposta, La Via
Camperola volia anar més enllà del concepte de seguretat alimentària que des
dels anys 70 s’havia establert per defensar el dret a l’alimentació. Un concepte
que posa l’èmfasi en garantir l’accés
als aliments, però que no té en compte
on i com s’ha produït aquest menjar ni
qüestiona la privatització de recursos
naturals, com la terra, les llavors o l’aigua, imprescindibles per a la producció
agrària. D’aquí que el terme seguretat
alimentària pugui instrumentalitzar-se
fàcilment.
La sobirania alimentària en canvi té
una dimensió més política, i no només
reivindica, com fa el terme seguretat
alimentària, que tothom pugui menjar
sinó que també posa en qüestió l’actual
model de producció agroalimentari
(intensiu, industrial, deslocalitzat, insostenible...) i defensa una agricultura
pagesa, de proximitat i ecològica. La
sobirania alimentària situa la producció, la distribució i el consum d’aliments en el marc de la sostenibilitat
social, econòmica i mediambiental. En
l’actualitat, aquesta demanda ja no es
circumscriu tan sols al món pagès, sinó
que amplis sectors socials (grups ecologistes, de consumidors, onegés, entre
d’altres) la reclamen. Alimentar-se, i
poder decidir com fer-ho, hauria de ser
un dret garantit per a tots.

La reivindicació de la sobirania alimentària no implica un retorn romàntic
a un passat arcaic sinó que es tracta de
recuperar el coneixement i les pràctiques
tradicionals agrícoles i combinar-les amb
les noves tecnologies i sabers. No es tracta tampoc d’un plantejament localista
ni d’una mistificació del que és petit
sinó que consisteix a repensar el sistema
alimentari mundial per afavorir formes
democràtiques de producció i distribució
d’aliments. La proposta de la Via Camperola no busca un replegament identitari,
al contrari, planteja entendre el caràcter
polític del sistema de producció i distribució d’aliments i replantejar-lo des
d’una perspectiva sostenible i solidària.

Una brúixola imprescindible
Si apliquem els principis de la sobirania alimentària a la producció i el consum
d’aliments ecològics, veiem com certs
aspectes d’allò que porta l’etiqueta “bio”
entren en contradicció i com es generen
tensions, que potser no observàvem en
un primer moment. Quin sentit té consumir productes ecològics que venen de
l’altra punta del món si aquests mateixos
aliments s’elaboren de manera orgànica
en l’àmbit local? La venda d’aliments ecològics en els grans supermercats permet
que el producte arribi a més consumidors,
però quines relacions comercials s’estableixen amb aquests proveïdors i com es
remunera a la seva plantilla?

Un aliment etiquetat com a ecològic
ens garanteix que aquest ha estat produït sense fertilitzants ni pesticides de
síntesi química (fungicides, insecticides
o herbicides) ni transgènics i que en la
seva elaboració no s’han utilitzat tampoc additius sintètics. Tanmateix, en
quines condicions s’ha elaborat aquest
producte? Quin és el seu origen? Quin
és l’impacte del seu transport? Quin
salari s’ha pagat als treballadors? Quines
varietats són les que es comercialitzen?
Són algunes de les preguntes que també
caldria fer-se.
No hem d’oblidar que l’agricultura ecològica va sorgir no només com
un model d’agricultura que havia de
permetre alimentar-nos d’una manera
més sana així com sostenible i respectuosa amb la terra, sinó com una
alternativa a un model agroalimentari
globalitzat al servei de les grans empreses del sector, que acaben amb la
pagesia local, erosionen els sols fèrtils,
posen fi a la diversitat agrària i deslocalitzen la producció. Sense les ulleres
de la sobirania alimentària, l’agricultura i l’alimentació ecològica poden
quedar-se a mig camí.

Com ho portem a la pràctica?
Com portar a la pràctica una agricultura ecològica des de la sobirania
alimentària? Doncs, sense perdre de
vista, a banda de la producció “bio”, la
perspectiva local, pagesa, ecologista i
feminista -perquè cal visibilitzar i valorar també el paper clau de les dones
en la producció agrària i les tasques
alimentàries, i reivindicar que aquestes
últimes són responsabilitat de tots. A
l’agricultura ecològica li cal més sobirania alimentària.
7
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Sobirania Alimentària
Moltes són les iniciatives que avancen
en aquesta direcció. D’una banda tenim
grups i cooperatives de consum ecològic,
que posen en contacte a productors locals
amb consumidors, que estableixen relacions de confiança entre el camp i la ciutat,
enforteixen el teixit associatiu i plantegen
mecanismes de consum alternatius als
convencionals. N’hi ha una gran diversitat. Trobem des de grups i cooperatives
de consum que funcionen exclusivament
amb treball voluntari, d’altres a partir
del treball assalariat i algunes combinen
ambdós models. N’hi ha que estan formades tan sols per consumidors i d’altres
compten amb socis consumidors i socis
productors. Algunes estan donades d’alta
com a cooperatives, d’altres com associacions i unes últimes sense forma jurídica.
N’hi ha de grans i d’altres de petites, tot
i que la mitja d’integrants és d’unes quaranta unitats familiars aproximadament
per grup de consum, i cada unitat familiar
pot tenir diversos membres.
En els darrers anys, la diversificació
de canals de comercialització d’aliments
ecològics, en particular a través de grans
superfícies i comerços tradicionals, ha
fet que persones vinculades a grups de
consum decidissin impulsar nous projectes amb majors recursos, visibilitat i
infraestructura per tal d’arribar a més
persones, i on el treball voluntari, el
qual a vegades és un factor limitant en
els grups de consum, fos molt reduït o
fins i tot prescindible. D’aquí han sorgit
nous projectes sota el paraigua del que
s’anomenen supermercats cooperatius, que s’estan posant en marxa en
diferents indrets del territori català, en
particular a Manresa o a Barcelona. Si bé,
hi ha iniciatives similars que ja estan en
funcionament a ciutats com Terrassa o
Sabadell. Totes elles, inserides en el marc
de l’economia social i solidària.
Els mercats de pagès i la compra
directa a la pagesia ecològica és un altre
dels canals que inserta a nivell pràctic
l’agricultura ecològica en el marc de la
sobirania alimentària. Nous canals de
comercialització que en els darrers anys
s’han multiplicat arreu del territori, per8
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metent als pagesos vendre directament
el seu producte al marge d’intermediaris, la qual cosa els dona una major
autonomia i més benefici econòmic. Al
mateix temps, el consumidor estableix
una relació directa amb qui elabora allò
que menja.
La cuina compromesa i els restaurants km0 del moviment Slow Food
Catalunya són els fogons que posen en
contacte a consumidors i pagesia local
i ecològica. Cuiners que prioritzen aliments de temporada, de proximitat,
orgànics i que recuperen varietats alimentàries antigues. Una altra manera
d’establir lligams entre el camp i la ciutat. A Catalunya, el moviment Slow Food
té una presència notable des de fa anys.
Tanmateix, si el que es vol és que
l’agricultura ecològica basada en els
principis de la sobirania alimentària
sigui accessible al conjunt de la població,
tant pel que fa a la producció com al
consum, calen canvis polítics generals i
de caràcter legal.
A Catalunya, per citar algunes mesures, és urgent que es prohibeixi el cultiu
de transgènics, que contamina l’agricultura convencional i orgànica; cal un banc

públic de terres que faci accessible la terra
a aquells que volen viure i treballar al
camp, doncs l’especulació urbanística té
un impacte directe en el sol agrícola; és
imprescindible una Llei artesana adequada a les necessitats del petit artesanat, que
pateix les conseqüències d’una legislació
incapaç d’adaptar-se al seu perfil; és clau
reconvertir els menjadors de centres
públics (escoles, residències, universitats,
hospitals…), avui en mans de grans empreses privades de restauració, en menjadors de cuina ecològica i de proximitat
comprant directament a la pagesia local,
una mesura amb la qual no només guanyarien els pagesos, que podrien vendre
el seu producte, sinó els usuaris d’aquests
centres, al tenir accés a una alimentació
més sana i saludable; i és necessari introduir el “saber menjar” en el currículum
escolar, ja que tenir coneixements d’agricultura, alimentació, nutrició i cuina és
fonamental per a la vida.
La sobirania alimentària ha de ser
l’horitzó regulador de l’agricultura ecològica per no perdre’s en el camí.
*Esther Vivas, autora de “Mama desobedient. Una mirada feminista a la maternitat” i “El negocio de la comida. ¿Quién
controla nuestra alimentación?”. n
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Toni Lodeiro,
Divulgador i consultor en consum conscient, Opcions | @opcions

Local, “bio” i, si
pot ser, cooperatiu
La nova cultura del consum ja no és
cosa de “4 frikis”. Cada vegada trobem
més cooperatives de consumidores, botigues especialitzades o mercats de pagès. I
també més productes eco o de proximitat
al comerç tradicional.
Es pregunta l´Esther Vivas, en un interessant article, si “l´alimentació bio pot
morir d’èxit”. I explica que a Catalunya la
meitat de la població consumim aliments
certificats “de producció ecològica” -un
5% cada dia i un 37% un cop al mes-. I
alerta de com l’agricultura ecològica,
que va néixer com una alternativa agroalimentària amb vocació transformadora,
està cada vegada més en mans de multinacionals i grans superfícies.
Per sort, hi ha nombroses opcions de
consum compromeses amb el territori,
l’ocupació i la cultura locals, la cura del
medi ambient o amb la justícia fiscal.
Repassarem, de major a menor compromís amb els valors esmentats, diferents
alternatives a les que podem recórrer en
el nostre dia a dia.

Cooperativisme de consum, comerç
cooperatiu i comerç especialista
Els grups i cooperatives de consum
agroecològic són eines mitjançant les
quals els consumidors ens organitzem
per abastir-nos, estalviant-nos intermediaris, el que significa una millora del preu,
també per als productors. A Catalunya
comptem amb uns 160 grups que, a
més, són un valuós espai comunitari que
connecta a persones afins i genera organització ciutadana al voltant d’aquestes
alternatives de consum. També està agafant força la proposta dels supermercats
cooperatius, i grups promotors de Manresa i Barcelona esperen obrir al 2020
les primeres iniciatives d’aquest tipus al

país. Més informació a www.tinyurl.com/
cooperativesconsum
També trobem comerços cooperatius
en els quals l’empresa és propietat de les
seves treballadores. La cooperativa, que
admet diferents formats (de treball, de
consum, mixta) és en general el model
empresarial més afí als valors agroecològics. L’exemple més interessant és la
xarxa Molsa, que agrupa a 16 botigues
compromeses amb l´alimentació ecològica. Altres casos són Mengem Bages o
Mengem Osona. Més informació a www.
tinyurl.com/comercoscooperatius
Però un fort compromís amb valors
no és, per sort, patrimoni exclusiu del model cooperativista, i trobem centenars de
botigues arreu del país, especialitzades
o amb una extensa oferta de productes
ecològics i/o de proximitat.
De fet, iniciatives del “gran cooperativisme”, com Consum o Eroski, malgrat
ser preferibles a altres empreses de la
seva mida, es troben bastant lluny dels
valors i pràctiques de l´agroecologia i
l´economia social i solidària, que sí inspiren en més gran mesura a les iniciatives
abans esmentades.

Venda directa
La compra directa a través de mercats
de pagès i entregues a domicili presenta
avantatges i inconvenients. D’una banda,
significa un vincle i un recolzament a un
sector primari molt necessitat de suport.
Per un altre cantó, pot restar força al petit
comerç local, tan necessari i essencial en
la cultura mediterrània, i tan colpejat per
la força de les grans superfícies. I pot significar un augment dels desplaçaments a
motor, ja sigui per anar a comprar a les
finques o per portar les comandes a casa.

Hi ha nombroses
opcions de consum
compromeses
amb el territori,
l’ocupació i la cultura
locals, la cura del
medi ambient o amb
la justícia fiscal
Producte local i/o “bio” als canals
tradicionals
Una altra opció en mans dels consumidors, sovint la que tenim més a l´abast,
és intentar prioritzar en les nostres compres aquells productes que compleixin el
màxim nombre d’aquests criteris: locals,
de temporada, de producció ecològica,
menys envasats (podem portar les nostres pròpies bosses i carmanyoles). I de
comerç just, si són productes importats
de països del Sud (com cafè o cacau). Així
com optar, sempre que puguem, pels
canals de venda més propers i/o compromesos amb el territori.
Cal recordar que no es tracta de fer-ho
tot perfecte, i menys d´avui per demà, sinó
d’anar introduint mica en mica nous hàbits
que ens permetin aprendre, connectar-nos
i anar enfortint personal i col·lectivament
(també per part de les administracions)
una nova cultura del consum. n
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MEDI AMBIENT
Gemma Barricarte,
Estudiant d’Arquitectura | gemma.ii.manz@gmail.com
Lucas Barrero,
Estudiant de Biologia i Ciències Ambientals | lukas.barrero@gmail.com

Encara hi som a
temps? El jovent es
rebel·la pel seu futur
Els temps han canviat. En els últims
mesos, governs com el de Regne Unit, el
Canadà o més recentment, la Generalitat
de Catalunya, han declarat l’emergència
climàtica i ambiental. Però no ens enganyem, aquestes proclames no deixen de
ser, en la seva majoria, simples declaracions buides de contingut. Serveixen per
maquillar nous projectes d’extracció fòssil
-com el cas del Canadà- o ampliacions d’infraestructures -la C32 o l’aeroport del Prat
a Catalunya- incompatibles amb la solució
a la crisi actual. El valor d’aquestes declaracions resideix, en realitat, en que comporten un reconeixement públic de que ens
trobem en una autèntica emergència que
requereix acció immediata.
Les dades són clares, i així ho han mostrat dos informes clau publicats recentment. L’IPCC (Grup Intergovernamental
d’Experts sobre el Canvi Climàtic), el
passat octubre, descrivia les catastròfiques
conseqüències que suposa la diferència entre 1,5 °C i 2 °C d’escalfament mig global:
punts de no retorn, major incidència de
fenòmens meteorològics extrems, com les
sequeres, huracans, onades de calor, etc. El
segon informe, el de l’IPBES (Plataforma
Intergovernamental sobre Biodiversitat i
Serveis dels Ecosistemes), mostra com el
nostre model insostenible de desenvolupament actual desembocarà en la pèrdua de
més d’un milió d’espècies en les pròximes
dècades. Això afectarà directament la nostra capacitat per poder cobrir necessitats
humanes tan bàsiques com, per exemple,
la producció d’aliments o l’accés a l’aigua.
El més destacable de tots dos informes és
que demostren que encara és possible un
canvi de rumb que limiti les afectacions de
la crisi mediambiental.
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“Ens eduqueu dient-nos que ens estimeu:
si us plau, feu que les
vostres accions reflecteixin les vostres paraules”.
Podria haver-ho pronunciat Greta Thunberg, la
jove que va inspirar les
vagues del moviment
Fridays for Future. No
obstant, les va pronunciar Severn Cullis-Suzuki,
una jove de 12 anys, a la
cimera de Rio de Janeiro
Estocolm, Suècia. 12 d’abril de 2019. Estudiants activistes contra el
de 1992. Dècades descanvi climàtic s’uneixen a la sueca Greta Thunberg
prés, continuem veient
com el nostre futur es juga en els despatla subsistència alimentària urbana es doni
a través d’importacions basades en enerxos, s’especula amb les nostres vides i les
dels altres éssers vius que habiten aquest
gies fòssils. Sense aquestes, les ciutats no
planeta. Tenim la desgràcia històrica que
podrien sostenir a la seva població. Aquest
ens tocarà bregar amb les conseqüències
model, tal com està concebut actualment,
del desastrós rumb que la humanitat, de
no és viable. Mentrestant, el medi rural - el
moment, està triant prendre. No podem
rebost de les ciutats- es continua despoquedar-nos de braços plegats. Enfront
blant a ritmes accelerats i el seu abandó és
d’això no tenim una altra opció que
cada vegada més evident.
rebel·lar-nos. Això s’ha expressat amb les
mobilitzacions de Fridays for Future i
Necessitem ser conscients que la nosExtinction Rebellion, que han aconseguit
tra espècie forma part del medi natural en
centrar l’emergència climàtica en el focus
què habita. Mantenir l’equilibri d’aquest
mediàtic mundial. Cada vegada són més
medi és imprescindible per assegurar la
els agents socials dempeus per la justícia
nostra continuïtat. També ho és millorar el
climàtica i això és només l’avantsala.
metabolisme de les ciutats, augmentar la
reserva de sòls no urbanitzables, repoblar
Construir un futur ecològicament
el medi rural que ha estat buidat, fer de les
sostenible requerirà molt més que declarallavors un bé públic, restaurar la capacitat
productiva de les terres i, sobretot, adapcions o actes simbòlics. Canviar el sistema
alimentari és decisiu, ja que serà un dels
tar-les als nous escenaris. Així mateix, és
sectors que patiran les conseqüències més
urgent per a la joventut que es posin en
dràsticament. A això li seguirà l’augment
valor les pràctiques agrícoles i s’introdueidramàtic de migracions massives. Actuxin en l’educació. Aquesta és l’única forma
de poder assegurar-nos un bon avenir. El
alment, més de la meitat de la població
nostre futur és la cura de la terra. n
mundial viu en ciutats. És paradoxal que
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Guillem Tendero
Arran de terra, membres de l’equip coordinador del Postgrau en Dinamització Local
Agroecològica de la UAB

Alimentació local
i governança
alimentària
Fins fa pocs anys, les polítiques alimentàries han estat
gestionades de forma gairebé
exclusiva per governs estatals
o autonòmics. En la darrera
dècada, però, s’ha començat a
impulsar un nou tipus de polítiques alimentàries dissenyades,
impulsades i aplicades des dels
governs locals. Darrera d’aquesta tendència hi ha tres crisis
globals
-ecològica-energètica,
econòmica-financera i canvi
climàtic- que es preveuen de
llarga durada, i la combinació de
les quals genera serioses preocupacions pel futur de l’alimentació. El Pacte
de Política Alimentària Urbana de Milà
(2015), que compromet a 200 ciutats de
tot el món a impulsar sistemes alimentaris
sostenibles, equitatius i resilients, pot ser
interpretat com una resposta a aquestes
incerteses, que està sent imitada per cada
cop més municipis d’arreu. Les polítiques
alimentàries locals han arribat per a quedar-se i això comporta tota una sèrie de
reptes en termes de governança.
La transició vers a models alimentaris
més sans, justos i sostenibles passa necessàriament per apostar per la proximitat,
pel respecte dels cicles naturals, per la
producció ecològica i per la construcció
de xarxes entre els diferents actors locals
d’un territori (productors, escoles, restaurants, processadors, comerciants, consumidors organitzats, etc.), que pot ser entès
en clau de conca alimentària. Posar en
marxa processos locals de transició agroecològica requereix mobilitzar els actors,
recursos i capacitats de les comunitats
locals, tot construint xarxes alimentàries
alternatives que posin al seu centre la

locals i altres de similars, en els
darrers anys cada cop més administracions públiques locals
(ajuntaments, consells comarcals, consorcis de desenvolupament local, etc.) estan promovent iniciatives de dinamització
agroecològica a partir d’una
òptica de sobirania alimentària
i amb una forta dimensió territorial local. La Dinamització
Local Agroecològica (DLAe)
és una estratègia de gestió
adreçada a construir sistemes
©Milan Urban Food Policy Pact
alimentaris locals que promoguin la cohesió territorial i
viabilitat econòmica, ecològica i social de
social, la reproducció i sobirania de les
la pagesia. Es tracta també de reforçar les
comunitats locals i la conservació dels
capacitats locals per a decidir com i amb
ecosistemes. La lògica darrera d’aquestes
quina finalitat s’han de gestionar alguns
iniciatives és que els diferents actors del
dels béns comuns més bàsics, com la terra,
territori -productors, consumidors, coles llavors o l’aigua.
merciants, etc.- es coordinin de manera
proactiva per impulsar un projecte a llarg
En aquest context, les institucions
termini: la transició agroecològica a escala
públiques han de jugar un paper molt
local. Per fer-ho possible es necessita la
important per mitjà de, per exemple, mefigura de la persona dinamitzadora agroesures que facilitin el relleu generacional i
cològica, capaç d’establir vincles entre tots
l’accés a la terra, la conversió a la producaquests actors i d’involucrar-los en aquest
projecte compartit orientat al bé comú.
ció ecològica, la recuperació d’espècies
Com ho demostren els casos de Collserola,
adaptades a les condicions geoclimàtiques
Cardedeu, Navàs, Tremp o Cerdanya, entre
locals, l’accés a infraestructures i recurd’altres, aquesta figura esdevé clau per a
sos per a la transformació artesana o la
l’èxit del projecte, ja que els diferents accomercialització i el consum d’aliments
de proximitat, entre altres. Per impulsar
tors, per si sols, no disposen ni del temps ni
aquestes polítiques calen òrgans particidels recursos ni de la formació per a poder
activar i acompanyar un procés d’aquestes
patius de deliberació i planificació que
característiques.
coordinin el disseny i la implementació de
noves estratègies alimentàries locals que
han d’incloure accions de comunicació i
En definitiva, si els governs locals
sensibilització pública.
volen jugar un paper clau en la transició
agroecològica s’han de dotar de les eines
i les fórmules organitzatives adients per
Mitjançant la creació d’organismes
impulsar-la. n
participatius, com els consells alimentaris
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PROJECTE GALLECS
Gemma Safont,
Enginyera Tècnica Agrícola. Màster en Agricultura Ecològica

El Projecte
agroecològic
de Gallecs
Gallecs és un espai protegit de 733,52
hectàrees, situat a 15 quilòmetres al nord
de Barcelona, amb importants funcions
agràries, ecològiques, paisatgístiques,
culturals, educatives i de lleure, que esdevé un pulmó verd al servei de la regió
metropolitana de Barcelona i, en concret,
d’un entorn intensament urbanitzat de
200.000 habitants.

La governança
El
Consorci
del
Parc
de
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
és l’òrgan gestor. El Consorci es va
constituir l’any 2006 i està format pel
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat, l‘Institut Català del Sòl
de la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de Mollet del Vallès,
Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall
i Montcada i Reixac.
La finalitat del model de gestió de
Gallecs ha estat posar en valor aquest espai rural mitjançant l’agroecologia, amb
l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre
l’activitat agrària (element principal per
a la sostenibilitat econòmica i social de
l’espai), el medi natural i l’ús públic.
Una de les principals línies estratègiques del Consorci de Gallecs ha estat
començar a establir, en el sòl agrari de
l’espai, un model de gestió agrícola econòmicament i socialment viable, respectuós amb el medi ambient, mitjançant
l’agricultura ecològica, que ha fomentat
la qualitat dels aliments i el comerç de
proximitat; la incorporació de joves agricultors per garantir el relleu generacional,
12
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que ha contribuït a la mitigació del canvi
climàtic i ha fomentat l’associacionisme
agrari.
Per portar-ho a terme, el Consorci ha
treballat conjuntament amb l’Associació
Agroecològica de Gallecs, que actualment agrupa als 14 productors ecològics
del territori i que com, a comunitat de
l’aliment d’ Slow Food des del 2006,
produeixen sota els conceptes de bo, just
i net. També s’ha treballat amb Universitats, per potenciar la recerca i la innovació
aplicada a l’espai agrari, així com amb
escoles, cooperatives de consumidors, restaurants Km0 i entitats mediambientals i
culturals del territori.

La sobirania alimentària, la producció, l'alimentació saludable i
la biodiversitat cultivada
Des de l’any 2005, l’agricultura
ecològica s’ha anat instaurant a Gallecs,
amb l’objectiu d’establir un nou model
de gestió. L’alimentació saludable i
l’economia circular n’és l’eix conductor,
fomentant l’economia local, la biodiversitat natural i cultivada i el no malbaratament alimentari.

El canvi d’orientació de la producció agrària s’ha basat en passar d’un
monocultiu d’ordi destinat a l’alimentació animal (fins el 2005) a un sistema
amb un nombre més elevat de cultius
destinats a l’alimentació humana,
augmentant la biodiversitat agrària de
l’Espai Rural on, actualment, amb el
suport de projectes com el del foment
de la Biodiversitat cultivada (del DARP),
s’estan cultivant fins a 40 varietats
locals i tradicionals, on els cultius extensius de secà són els dominants. S’hi
conreen blats antics, com l’espelta petita (de més de 8.000 anys d’antiguitat), el
blat del cor, la xeixa, el florència aurora
i altres cereals dels quals se n’obté gra
i se’n fa farina, pa, pasta, galetes i també la cervesa TOC d’espelta. També es
conreen diferents lleguminoses, com
ara la mongeta del ganxet (baluard
Slow Food), el cigró menut i la llentia
pardina.
Quant als cultius de regadiu, a Gallecs
es fan hortalisses i verdures ecològiques
de temporada, especialment varietats
locals i tradicionals, com ara l’albergínia
blanca, la col de galàpet, el bròquil de
santa Teresa, el tomàquet rosa ple i cor de
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bou, etc. També s’hi cultiven les mongetes
del ganxet, del carai, de la neu, la paretana
i l’or i plata, entre d’altres.

El no malbaratament i les energies
netes
Amb l’objectiu de no malbaratar els
aliments, a l’obrador de Gallecs, dels excedents de l’horta, s’elaboren melmelades,
cremes i conserves, i llegums cuits. Cal
esmentar que l’Associació agroecologia i
el Consorci de Gallecs formen part de la
Plataforma per a l’aprofitament Alimentari (PAA).
Per altra banda, els molins de vent
són elements integrats en el paisatge
de l’Espai Rural des del segle passat. Per
fomentar les energies renovables i el reg
dels camps de Gallecs de manera més
sostenible s’han recuperat els molins de
vent de Can Blanc, Can Salvi, Can Vila
i Can Cruz.

La comercialització i la venda
directa
Tots els productes ecològics obtinguts
a Gallecs, certificats pel Consell Català
de la Producció Ecològica (CCPAE), es comercialitzen amb el segell de Producte de
Gallecs ecològic i de proximitat i es poden trobar a l’Agro-botiga de l’Espai Rural, a més
d’estar presents en diversos menjadors
escolars, petits establiments, mercats,
restaurants Km0 i fires alimentaries.
Una de les principals línies de comercialització va lligada al foment del menjar
ecològic als menjadors escolars, col·laborant amb empreses que ofereixen menús
100% ecològics. Actualment, Gallecs serveix hortalisses de temporada, llegums,
cereals i pa a 14 escoles.

L’economia local i la instauració
de la gent jove al territori
Un dels principals resultats de la
implementació del projecte agroecològic
ha estat la creació de petites empreses de
gent del territori, fomentant l’economia
local i la instauració de noves pageses i
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elaboradores a l’Espai.
En són un exemple:
• El Rave Negre: cistelles de verdures
ecològiques.
• Hereus Can Jornet SL: elaboració de
farines ecològiques.
• Gallecs Dolç: elaboració de galetes,
magdalenes i brioixeria.
• Valanga: verdures d'autor.
• Obrador de Gallecs (Associació
Gallecs):
Agro-ecològica de
elaboració de melmelades i conserves.
• Laura Blasco: instauració d’una granja de gallines ecològiques.
• SAT Agroecològica de Gallecs:
l’agro-botiga de Gallecs.
• Can Blanc, Can Quildo, Can Vila:
producció d’horta ecològica.
• Can Jornet, Can Salvi: blats antics.
Alhora també s’han generat sinergies
amb altres empreses de l’entorn que
elaboren aliments a partir dels productes
obtinguts a Gallecs, com ara els forners i
els elaboradors de la cervesa Toc d’Espelta
(Art Cervesers).

curt termini, lligats a projectes europeus i
nacionals, encaminats a millorar la gestió
dels cultius herbacis extensius de secà i els
cultius hortícoles, amb l’objectiu d’harmonitzar la gestió agrícola i la conservació
dels recursos naturals.
La transferència del coneixement generat es realitza amb la presentació dels
resultats en congressos d’àmbit nacional
i internacional, i mitjançant la realització
de jornades i visites tècniques a l’espai
rural.
També s’estan realitzant col·laboracions amb altres centres de recerca, com ara
la Fundació Mas Badia, per a la recuperació de blats antics, com ara el blat Montjuic, referent a la comarca del Vallès, amb
l’objectiu de posar en valor aquest cultiu
i crear nous productes lligats al territori,
amb una comercialització pròpia i més
valor afegit.

La promoció, la difusió i l'educació

La innovació, la recerca i la
transferència del coneixement

Gallecs és un espai ric en diversitat i
de fàcil accés, bo per a la salut, idoni per
córrer, caminar, passejar i també per promoure activitats d’educació ambiental,
eco-socials i de coneixement del territori.

Des de l’any 2005, el Grup de Recerca
Consolidat “Ecologia dels Sistemes Agrícoles”, de la Universitat de Barcelona i el
Consorci de Gallecs, estan treballant conjuntament per a la recerca i la innovació.
Es porten a terme diversos estudis a llarg i

L’oferta pedagògica adreçada als escolars i el programa de dinamització Fira’t
a Gallecs en són dos exemples rellevants,
on les activitats relacionades amb l’agricultura ecològica i l’alimentació saludable
prenen gran rellevància. n
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Tendències de
comercialització
local de
productes
Tot i que el sector ecològic català està
en plena efervescència, probablement la
major revolució està tenint lloc als canals
de comercialització. Aquests canvis tenen
una incidència directa a la resta d’interessats i estan reconfigurant la cadena de
valor on, junt a l’oferta dels operadors i
elaboradors tradicionals ecològics, s’està
afegint una major oferta de productes
d’importació i el llançament de noves
línies de productes ecològics, per part de
la gran indústria agroalimentària.
A la ja de per si complexa cadena de
valor del sector ecològic, s’observa que
en poc temps s’ha produït un procés que
consisteix en que els canals de comercialització tenen comparativament més pes
que la resta de cadena comercial.

Tendències de comercialització a
Catalunya
Els principals canals de comercialització catalans es poden dividir en els
següents. La distribució generalista o Gran
Consum (supermercats, hipermercats,
discount, etc.), la distribució especialitzada (ecobotigues, herbolaris i supermercats
ecològics), cooperatives de consumidors,
empreses del canal Horeca (Hotels, Restaurants i Càtering), venda directa i nous
formats (bio-districtes, apadrinament,
marketplaces, venda online, etc.).
L’evolució del sector, les perspectives
de creixement i la necessitat de diferenciar-se de la competència, han fet que la
distribució generalista estigui apostant
de forma decidida per augmentar l’oferta
14
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de productes ecològics en els seus lineals.
A la ja presència en hipermercats (per
exemple Carrefour), grans magatzems
(per exemple El Corte Inglés) i discounts
(per exemple Aldi i Lidl), han entrat en els
darrers anys la gran majoria de les cadenes
de supermercats a implantar la categoria
bio (per exemple Condis, Bon Preu i Casa
Ametller).
En aquest procés s’observa una evolució dels formats de la distribució minorista
especialitzada. El format comercial originari, a base de petites botigues especialitzades (herbolaris i ecobotigues), està en
fase de reestructuració i evolucionant cap
a espais de major dimensions. Les principals referències catalanes, com Veritas,
Organic Market o Nana Biosupermercats,
estan augmentant en número de punts de
venda i oferint nous serveis o categories,
com menjar preparat (Takeaway), carnisseria i xarcuteria al tall o serveis de restauració, amb l’objectiu de diferenciar-se
de la nova competència sectorial.

Una altra de les respostes de la botiga especialitzada independent ha estat
l’aposta per nous formats comercials, com
són les cooperatives de botigues. L’objectiu és guanyar volum i compartir sinergies
per fer front a la gran distribució. Una de
les principals referències catalanes és
Molsa, cooperativa d’ ecobotigues, i associacions de botigues especialitzades, com
Bioconsum.
En paral·lel, els grups de consum, que
han estat espais que han cobert tradicionalment la necessitat de proveir-se de
productes locals, ecològics i de proximitat, estan evolucionant cap a cooperatives
de consumidors amb estructures més
organitzades, amb infraestructura pròpia
i amb punts de venda físics creats amb
aquesta finalitat. A Catalunya, junt als
pioners de les cooperatives de consum,
com ara El Brot (Reus), El Rodal (Sabadell),
L’egarenca (Terrassa) i La Magrana Vallesana (Granollers), s’estan desenvolupant
noves iniciatives com el Supermercat
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Cooperatiu de Manresa i el Food Coop Bcn
de Barcelona, que té previst obrir durant
l’any 2020.
Aquestes
organitzacions
tenen
formats democràtics i participatius,
tendeixen a donar prioritat als productes
ecològics, sostenibles i de proximitat. En
aquests espais, els socis són els que mantenen en funcionament el negoci, amb el
seu temps i treball dedicat a les tasques
de les botigues. Aquest fenomen, que va
tenir el seu origen als EUA, amb l’obertura
a Nova York del supermercat cooperatiu
anomenat Park Slope Food Coop, que en
l’actualitat compta amb més de 17.000
membres, està experimentant un ràpid
creixement pel nombre d’iniciatives que
s’estan desenvolupant en tot el territori.
Les noves tecnologies i l’entorn digital
també està propiciant l’aparició de nous
canals comercials, tant per distribuïdors
(com per exemple Naturitas o Ulabox),
com marketplaces internacionals (com
Amazon), una tendència que també
estan aprofitant els operadors ecològics
locals. En paral·lel a la comercialització i
venda directa tradicional a l’explotació o
en mercats locals, cada vegada hi ha més
iniciatives recolzades en entorns digitals,
com a serveis de cistelles a domicili (com
per exemple DrVe o Mas Claperol), entre
d’altres.
Un altre format innovador és el dels
Bio-districtes. Es tracta d’un moviment
originari d’Itàlia que cerca la creació
d’àrees geogràfiques on agricultors,
ciutadans, operadors, associacions i administracions públiques estableixin acords
per a la gestió sostenible dels recursos
locals, adoptant un model productiu
agroecològic i afavorint la venda directa
als consumidors, menjadors escolars, etc.
Aquestes organitzacions presten especial
atenció a l’agricultura integrada, accés a
la terra, relacions equitatives en la cadena,
sobirania alimentària i producció agroecològica, al mateix temps que es vinculen
amb la promoció del territori per potenciar l’economia, la societat i la cultura local.
El principal referent català és Ecoregió,
una comunitat econòmica d’alimentació
ecològica on els ciutadans poden invertir
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en empreses ecològiques de la cadena de
la valor de la comarca.
Per resumir, tot i que el mercat interior de consum de productes ecològic està
creixent en termes generals, es percep
un canvi en les quotes de mercat en els
últims anys. Tradicionalment, la venda
de productes ecològics havia tingut lloc a
través del canal especialitzat, de la venda
directa i de proximitat. En l’actualitat, la
majoria del creixement s’està produint
en el canal generalista de gran consum.
Aquesta tendència està en línia amb el
que està succeint en altres països europeus del nostre entorn, es preveu que ha
vingut per quedar-se.

El consumidor ecològic i les diferències entre productes bio
Actualment, el perfil de consumidor
que està experimentant un major creixement és el Millennial, que és com s’anomena la generació de persones nascudes
entre 1980 i 2000. La seva major conscienciació en hàbits de compra saludable i
sostenible, el fet que estan començant a
conformar nuclis familiars i el seu nivell
de renda disponible influirà positivament
en el consum dels propers anys.
No obstant això, el consumidor de
productes ecològics, davant d’una oferta
cada vegada més àmplia d’opcions per
poder aprovisionar-se, triarà els seus
punts de venda en base a diferents factors,
com ara l’accessibilitat, comoditat, assortiment, serveis, el nivell de compromís

social i mediambiental, etc. Seran les
seves motivacions personals les que finalment decantaran la compra cap a un tipus
d’opció o altre.
En aquest sentit, en l’evolució del mercat de consum comença a diferenciar-se
dues tipologies principals de productes
ecològics, on cadascuna tindrà uns canals
i uns tipus de consumidors diferents. Per
una banda, hi ha una producció ecològica
certificada que cerca el proveïment dels
grans canals de distribució i es centra en
les necessitats d’aquests canals. Aquesta
producció té un perfil industrial o “bio
industrial”. Al costat d’aquesta, coexisteix
la producció tradicional que, a més de
complir la normativa, s’orienta en base
als principis de l’agroecologia i d’aspectes
lligats a l’economia social, més lligats al
territori i a la distribució local, que podem
anomenar com “bio amb valors”.
Tal com s’han desenvolupat els mercats en altres països, l’evolució general és
que el “bio industrial” anirà ocupant progressivament els lineals de les empreses
de gran consum, mentre que el “bio amb
valors” tindrà en la resta de canals comentats amb anterioritat, la seva principal
sortida comercial.
Seran el consumidor i les seves
motivacions de compra, les estratègies
adoptades pels diferents canals, així com
l’adaptació dels operadors ecològics a la
nova realitat, els principals factors que
determinaran l’evolució del sector en els
propers anys. n
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Organic September
Un mes per celebrar els
productes ecològics a la
Gran Bretanya

Des de fa més d’una dècada, el Regne
Unit celebra cada setembre l’Organic September, un mes per festejar tot el sector
ecològic, incloent alimentació i begudes,
però també productes de bellesa i benestar, i tèxtils orgànics, amb l’objectiu
de donar a conèixer els avantatges de les
pràctiques agrícoles ecològiques per a la
biodiversitat, el medi ambient i els consumidors.
La Soil Association ha estat al centre
d’aquesta campanya des dels seus inicis. La celebració de l’Organic September busca implicar a la major quantitat
possible de persones en la celebració
d’aquesta campanya en favor dels productes ecològics. Tant si es tracta de
compradors fent la seva compra setmanal a la botiga, minoristes fent presentacions a les seves botigues o persones
que simplement volen conèixer més
sobre els productes ecològics, Organic
September sempre ha estat un projecte
orientat a presentar al màxim nombre
de persones tot allò relacionat amb el
sector ecològic de forma concentrada al
llarg d’un mes cada any.
L’edició d’Organic September 2019
arriba en un moment vital per a la
nostra comunitat. Després d’un any de
protestes mediambientals sense precedents i també de conèixer els resultats
d’investigacions innovadores, mai hi ha
hagut un millor moment per reivindicar el paper de l’agricultura ecològica
en el debat sobre el canvi climàtic, i per
aturar la pèrdua de biodiversitat i la
millora de la fertilitat del sòl.
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Raons per a un futur sostenible
L’objectiu de l’Organic September
és fer créixer el mercat ecològic, però
l’edició d’aquest any també servirà de
trampolí per a un canvi més ampli, que
consideri l’acte de comprar productes
ecològics com un primer pas per a un
moviment més gran cap a un model de
vida més sostenible. Junts tenim el poder
de modelar el nostre futur; cultivant,
produint, menjant i comprant productes
ecològics i reclamant una reforma del
model agrari, tot compartint coneixements sobre pràctiques més sostenibles.
Estem en una situació d’emergència
climàtica i aquest Organic September
mostrarà com el fet de triar productes ecològics és una forma simple, però potent,
d’acció directa per ajudar a combatre
aquesta emergència, revertir la pèrdua de
biodiversitat i reduir les emissions, tot i
produint aliments bons i saludables.
Des dels aliments que mengem, passant pels productes de bellesa que fem
servir i fins a la roba que portem, triar
productes ecològics té un impacte positiu
en el nostre planeta. Els aliments ecològics són allò que han de ser els aliments,
amb menys pesticides, sense additius artificials, lliures d’ingredients transgènics i
procedents d’animals criats a l’aire lliure
i sense tractaments preventius d’antibiòtics. Comprar productes ecològics, quan
es pot, és un canvi fàcil i sostenible.
Aquest mes de setembre animarem
als ciutadans a donar suport al movi-

ment ecològic, fent petites accions,
com ara visitar a un minorista ecològic
independent, o comprar llet ecològica
al supermercat habitual, o visitar una
granja o un mercat local, per aprendre
més sobre el que significa aquest sistema de producció.

Transmetre el missatge
Una de les estratègies clau del sector és utilitzar missatges senzills sobre
els avantatges d’escollir els productes
ecològics. Així, la Soil Association també utilitzarà un conjunt de missatges
simples que no només ajudarà als consumidors a entendre de manera senzilla
el que suposa el mètode ecològic, també
ajudarà als minoristes, empreses i entitats, a transmetre el missatge de manera
clara i coherent, amb una sola veu.
Organic September és molt més que
comprar: significa un canvi cap a la sostenibilitat. Els petits passos poden marcar
una gran diferència: qualsevol cosa que
faci, des de visitar un minorista ecològic
independent, fins a la compra de llet
ecològica, te o plàtans al supermercat,
té un gran impacte i contribueix a donar
suport a un sistema alimentari i agrícola
sostenible.
Ecològic, Quotidià i Accessible: ho senyalitzarem en les prestatgeries i a través
dels mitjans de comunicació, fomentan
“canvis simples” durant el mes de setembre, com incorporar una ampolla de
llet ecològica a la cistella de compra, en
lloc d’una no ecològica.

Més informació: www.setmanabio.cat

COMERÇ ICERTIFICADORA
PAGESIA
Ecològic és Menjar Com Hauria de Ser:
a l’optar pels productes ecològics, els
ciutadans formen part d’un moviment
a favor de la sostenibilitat, que ajuda a
combatre el canvi climàtic, augmenta
la biodiversitat i és millor per al medi
ambient i el benestar animal.

ecològic que vam publicar al febrer
d’aquest any (1) demostra que el mercat ecològic del Regne Unit suposa
un valor de 2.600 milions d’euros.
Actualment, els britanics es gasten
uns 50 milions d’euros en productes
ecològics cada setmana.

Ecològic està Certificat: sensibilitzarem sobre el logotip de la Soil
Association i altres logotips ecològics,
i sobre el seu significat com a símbol
de confiança i transparència, sobretot
durant un context de creixent inseguretat al voltant de la procedència dels
aliments.

Un període de temps centrat en
els productes ecològics, com és l’Organic September, és una oportunitat
perfecta per mostrar tots els beneficis
i avantatges de la producció i l’alimentació ecològica. I els resultats
parlen per si sols. El 2018, més de 200
minoristes independents van participar de diverses formes en el dissabte
de l’Organic September, mentre que
la campanya de comunicació de la
Soil Association va arribar a uns 500
milions de persones. Tot plegat va
portar a un augment del 7% de les
vendes de productes ecològics durant
l’Organic September de 2018.

Què passa el 2019?
La Soil Association, durant aquest
mes de setembre, no es limitarà només
a parlar del sector ecològic, també
volem mostrar a la gent la diferència
que pot significar l’agricultura ecològica.
Com sempre, Organic September ofereix
als grans i petits comerciants l’oportunitat de celebrar els productes ecològics que
ofereixen, mentre que els consumidors
poden veure el creixent mercat ecològic
de primera mà i provar alguns dels productes novedosos que hi ha al mercat.

de la Bellesa i el Benestar, del 9 al 14 de
setembre, que inclou taules rodones, tallers, demostracions, així com una botiga
emergent, el 12 de setembre. Juntament
amb altres socis per a la sostenibilitat,
com Hubbub, la Soil Association també
vol generar consciència de l’impacte de la
indústria de la moda.

L’esdeveniment principal de l’Organic September es produirà el dissabte
14 de setembre. Mentre els grans supermercats oferiran descomptes i altres
ofertes al llarg de tot el mes, la Soil Association anima als minoristes independents a que durant aquest dia participin
programant xerrades, tastos, demostracions i altres esdeveniments per donar
a conèixer el què significa un producte
ecològic, i mostrar alguns dels fantàstics
productors ecològics preparant el menjar com ha de ser. Concentra aquestes
accions en un dia permet als minoristes
més petits oferir un gran esdeveniment,
en lloc de tenir una participació de baix
nivell durant tot el mes.

Al llarg de la campanya utilitzarem el
hashtag #OrganicSeptember en tots els
nostres missatges de xarxes socials, per
ajudar a unir el nostre públic i seguidors a
través de les diferents xarxes socials. Hem
creat un kit d’eines digitals, de manera
que els participants i les empreses ecològiques tinguin a l’abast missatges i recursos
gràfics preparats per utilitzar a través de
les seves xarxes socials, webs i per correu
electrònic. Com més unificat sigui el
nostre aspecte de missatgeria a través del
sector ecològic, més potent serà la nostra
veu com a un únic moviment.

Per complementar les actuacions
dirigides al sector alimentari i de begudes, també acollim la Setmana Ecològica

Malgrat la continua incertesa del
Brexit, el mercat ecològic britànic continua prosperant. L’informe del mercat

Què hi ha per a les empreses
ecològiques?

Les oportunitats són infinites
En un moment en què la sostenibilitat
es troba al capdamunt de l’agenda pública, el sector ecològic mai no havia tingut
un millor temps per reivindicar les seves
credencials mediambientals. L’avantatge
d’escollir un mes –o una setmana, o un
dia– per celebrar-ho, significa que hi pot
haver un focus unitari sobre l’agricultura
ecològica, rera el qual les empreses, mitjans de comunicació i ciutadans, puguin
difondre el missatge del moviment ecològic. No hi ha cap límit sobre el que es pot
fer durant aquest temps. Petites accions,
com una campanya de mitjans socials o
una demostració en una botiga, poden
tenir un gran impacte en la comprensió
de les persones sobre el què és ecològic i
sobre els avantatges que suposa, i proporcionar un gran impuls de màrqueting.
La clau és que tantes persones com sigui
possible s’uneixen al moviment per celebrar un mètode provat de producció sostenible. Aquest mes de setembre, com fem
tots els anys, treballarem dur per celebrar
el millor del sector ecològic, en qualsevol
de les formes en que es presenti. n

(1) https://www.soilassociation.org/media/18224/omr-report-2019-interactive.pdf
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Relacions
integratives en
escoles inclusives
He après que el veritable
amor no pot requerir possessió.
Fent l’analogia, cap relació entre
productor i proveïdor, si vol
ser sincera, justa, transparent,
respectuosa i honesta, no pot
partir de la possessió d’un sobre
l’altre, com malauradament alguns casos “d’èxit” ens volen fer
veure. En les relacions hem de
plantejar-nos quin model volem,
i les úniques relacions que poden
perdurar són les integratives, on
el poder i el domini no hi siguin,
i on tothom se senti realitzat i
reconegut.
L’agroecologia cerca animar pràctiques entre la població perquè s’impulsin
sistemes sostenibles de producció d’aliments, i això és el que nosaltres vam voler
fer als menjadors de vàries escoles de
Sant Cugat, tenint clar el què volíem fer
(fomentar una alimentació més saludable
i sostenible), amb qui (amb la pagesia local
del Parc de Collserola) i, sobretot, tal i com
acabem d’explicar, com ho volíem fer.
Així, amb aquesta voluntat de generar
un canvi en el model alimentari, des de
l’escola comencem amb una mirada al
nostre entorn, on trobem una iniciativa
que vol reactivar el sector primari al Parc
de Collserola. El contacte amb la pagesia
local cerca el compromís social i fer xarxa,
des d’una relació igualitària. Així, es dissenya una estructura sostenible en la que
la pagesia ens proveeix de fruita i verdura
a les escoles, al seu ritme i, sobretot, al
ritme que ens marca la terra, tornant als
orígens i valorant al màxim la temporada
i la proximitat.
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de models industrials que no pas a
espais on els infants puguin tenir
un àpat en companyia, relaxat
i saludable. Aquest és un dels
principals reptes actuals i on cal
cercar solucions fonamentades en
el bé de l’infant.
Amb aquest model alimentari entenem que fomentarem
l’educació vivencial i el veritable
aprenentatge significatiu. I no
hem d’oblidar que el menjador
connecta amb el temps de lleure,
esdevenint una oportunitat única
123rf Limited©lightfieldstudios
de treballar el lleure educatiu,
fomentant la participació dels infants. És
Pel bé dels infants, cerquem que el
fonamental en aquest espai el treball de
projecte no inclogui només el temps de
la convivència, la inclusió i les relacions
migdia, sinó que connecti amb l’horari
igualitàries, la transformació dels espais,
lectiu, integrant-lo dins del projecte edui generar un model d’activitats que
catiu. És fonamental l’acompanyament i
comenci pel coneixement i evolucioni
la participació de les famílies, pel que se
progressivament amb la implicació i parles implicarà en el projecte. I val la pena
aturar-se en el temps de migdia, un espai
ticipació dels infants, cercant la veritable
on sovint no s’aplica una mirada integral
emancipació de l’infant, i és que no hi ha
des de la perspectiva pedagògica. Així,
acció educativa si no és emancipadora.
el projecte amb la pagesia s’ha d’alinear
amb el menjador escolar, i això vol dir
Per finalitzar, des del temps de migdia,
gaudir de cuina pròpia, com a casa, que
cal poder donar resposta als reptes que la
permeti la màxima manipulació del propròpia escola té, conjuntament amb la coducte. El menú ha de respondre a criteris
munitat educativa, perquè això significa
de temporada, proximitat i sostenibilitat,
ser escola, anar de costat i de la mà. Reptes
sostenibilitat que no tan sols s’ha d’aplicar
com l’obertura a l’entorn, el foment de la
al menú, sinó també als diferents circuïts
participació de les famílies, un currículum
del menjador (reutilització, reciclatge...).
més social, una escola inclusiva, la interL’acte de menjar ha de fomentar l’autonoconnexió entre els diferents agents educamia de l’infant, essent més protagonista
tius, entre d’altres. I en tot això, projectes
de seu àpat, àpat entès com a fet social,
com el que estem fent amb la pagesia de
i on l’educador/a ha de passar de ser un
Collserola esdevenen referents i constituassistent a ser un acompanyant, fent una
eixen grans oportunitats per avançar en
revisió crítica dels espais on dinen els inuna escola que fomenti l’esperit crític i el
compromís dels infants amb la societat. n
fants, sovint més propers a la reproducció
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Supermercats per
facilitar el consum
responsable
“No dubtis que un grup de ciutadans
conscienciats pot canviar el món”,
afirmava l’antropòloga Margaret Mead.
Aquest és l’origen dels projectes de
supermercats cooperatius que estan
irrompent a Catalunya.
El 15 de març de 2018, més de 250
persones es van reunir a les Cotxeres de
Sants de Barcelona per veure una pel·lícula, “Food Coop”. Aquest documental
tracta sobre el supermercat cooperatiu
del mateix nom fundat a Brooklyn, Nova
York, l’any 1973 i que actualment agrupa més de 17.000 socis. Contagiats per
l’entusiasme i poder transformador que
desprèn la pel·lícula, un grup de 25 barcelonins (ara 30), van decidir que volien
un supermercat com aquest a Barcelona.
Per què no? Precisament el codirector
del documental, Thomas Boothe, és soci
fundador de La Louve, un supermercat
cooperatiu de París inspirat en el Food
Coop que va obrir el 2016 i que ja compta
amb 6.000 persones sòcies. Altres 30
experiències a França i Bèlgica estan
seguint l’estela del pioner novaiorquès.

Projectes en marxa a Catalunya
Després d’un munt de reunions, de
buscar assessorament i subvencions
de l’Ajuntament i de la Generalitat, i
de molta feina, el projecte va prenent
forma. “Fins ara hem treballat per consensuar missió, visió i valors, així com el
model de supermercat. Aquesta tardor
tenim previst explorar altres vies de
finançament, obrir-nos a nous associats
i, sobretot, trobar un local d’uns 400 m2
on ubicar el primer supermercat coope-

ratiu de Barcelona” explica Núria Vega,
coordinadora de Food Coop Bcn.
Qui ja disposa de local és Supercoop Manresa, sorgit el maig de 2018,
també arran de la projecció de “Food
Coop” i el posterior debat promogut per
MengemBages, cooperativa de llarga
trajectòria integrada dins de Frescoop.
L’Ajuntament de la ciutat s’ha implicat
en facilitar un espai d’uns 300m2 al
Mercat Puigmercadal. Al igual que Food
Coop Bcn, Supercoop Manresa es troba
en fase de definició del model de negoci. Tots dos projectes cooperen en la
recerca de finançament i comparteixen
coneixements i experiències.
A La Garrotxa també ha arrencat
una iniciativa que, des d’octubre de
2018, impulsa un economat a Olot amb
l’acompanyament de les cooperatives
Arran de Terra i Resilience Earth. Vist
l’estat de totes tres propostes, és més
que probable que el 2020 veiem l’obertura del primer supermercat cooperatiu
de Catalunya.

Però, què és un supermercat
cooperatiu?
Un supermercat cooperatiu, tenint
com a objectiu la sobirania alimentària,
vol reunir avantatges de dues formes
de consum que podrien semblar antagòniques: supermercat i cooperativa de
consum agroecològic.
Es tracta de una cooperativa que,
com els grups de consum agroecològic,
aposta pels productes de proximitat, sostenibles i saludables, la relació justa amb

proveïdors i treballadors, la reducció de
residus, la gestió democràtica i la manca
d’ànim de lucre. Alhora, incorpora una
extensa oferta de tota mena d’articles de
gran consum a preus assequibles, en un
gran local amb horari comercial, on els
socis compren lliurement.

Creant vincles
Un supermercat cooperatiu no
només cobreix necessitats, sinó que,
sobretot, teixeix xarxa. D’una banda,
els vincles directes i de confiança amb
productors. Així a Foodcoop Bcn s’ha
decidit que tota l’oferta de productes
frescos serà de proximitat, ecològica, o
en vies de certificació. Per una altra, els
llaços entre socis que realitzen unes hores de treball mensuals al supermercat,
no només com a forma de reduir costos,
sinó per implicar-s’hi i establir relacions
amb el veïnat.
Al Food Coop de Brooklyn, un 70%
de la feina la fan els associats, que hi
dediquen 2 hores i 45 minuts mensuals
amb total flexibilitat. El 30% restant de
la feina la fa una sòlida estructura de 80
professionals.
Per professionalitzar-se i adquirir
expertesa, la cooperació amb supermercats cooperatius consolidats és
clau. És el cas de l’esmentada la Louve,
on un membre de Food Coop Bcn anirà
a fer una estada. També són projectes
germans Bees Coop, a Brusel·les, o La
Caguette, a Montpeller, totes dues amb
més de 2.000 socis, Bio Alai, a Vitòria,
amb 1.200 membres, o Som Alimentació, a València, amb 500. n
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Joaquim Elcacho,
Periodista especialitzat en Medi Ambient i Ciència, jelcacho@gmail.com

La necessària millora
de l’envasat dels
productes ecològics
La superfície certificada en producció
ecològica a Catalunya ha passat de les
5.000 hectàrees del 1995 a les 210.000
del 2018. En el mateix període, la xifra
d’operadors de productes ecològics s’ha
incrementat des dels 236 fins als 3.859.
Aquestes són algunes de les xifres
clarament positives de la producció agrària ecològica a Catalunya, en una tendència que supera la mitjana del conjunt de
l’Estat i de bona part de la Unió Europea.
Però, tant a Catalunya com a escala
mundial, el sector agroalimentari ecològic encara té importants reptes per assolir,
i un d’ells és la incorporació de sistemes
d’envasat coherents amb els valors propis
d’un sistema de producció que es diferencia de la resta per donar especial valor
al medi ambient i per aconseguir una
reducció substancial de l’ús de productes
químics potencialment nocius.
Dit de forma més planera: els consumidors consideren contradictori que les
prestatgeries d’algunes botigues especialitzades en productes ecològics encara
estiguin plenes d’ampolles de plàstic no
reciclable ni reutilitzable.
Malgrat el problema existeix, també
és cert que bona part del sector de producció ecològica s’esforça des de fa temps a
reduir els embolcalls innecessaris i incorporar mètodes i materials d’envasat amb
un menor impacte ambiental.
La solució no sempre és fàcil, però
l’empenta dels productors i comercialitzadors ecològics està fent possible
20

una veritable revolució.
Cada vegada hi ha més
botigues que venen
productes sense embolcalls (dins el moviment
conegut internacionalment com a ‘zero waste’) i a diari apareixen
formes
innovadores
d’envasat ecològic, amb
materials més lleugers i
fàcilment reciclables o
reutilitzables.
Les millores en
l’envasat que està impulsant el sector
ecològic, a més, de ben segur tindran repercussió positiva en el conjunt del sector
agroalimentari. En aquest sentit, els consumidors estan obligant -literalment- a les
grans marques i superfícies comercials a
reduir el volum d’envasos i embolcalls i a
fer servir productes amb menys impacte
ambiental.
Olga Rodríguez i Alejandro Martínez,
fundadors i propietaris de Yes Future,
el primer supermercat lliure d’envasos
creat a l’Estat espanyol (en funcionament
al carrer Viladomat de Barcelona des del
2018), són una bona mostra de la resposta
a aquest repte.
Olga i Alejandro no tenen cap dubte
que els envasos excessius són una part important del problema ambiental provocat
per la societat industrial. «No hi ha més
que passejar-se per un lineal d’un supermercat qualsevol per veure la quantitat
de productes innecessàriament envasats
o sobre-envasats que hi ha. Qui no ha vist
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alguna vegada, per exemple, fruites o verdures exposades individualment en una
safata de porexpan i embolicades amb un
film de plàstic?» exposa Olga, en una pregunta que cada vegada més consumidors
comparteixen.
«Aquests són productes que de manera natural ja tenen el seu propi embolcall,
que a més és 100% biodegradable i compostable, així que, quina és la necessitat
d’afegir més packaging? I no només ho
veiem en els productes frescos, també
trobem aliments secs envasats individualment i, tot un conjunt d’aquests, ficats
dins d’alguna altra bossa una mica més
gran que, després de comprar aquest producte, encara aniran en una altra bossa
de plàstic per endur-te’l a casa, absurd»,
sentencia la fundadora i copropietària de
Yes Future.
Arturo Santiago, fundador de BioSpace, establiment ecològic líder a Barcelona,
considera que en realitat ens trobem amb
un doble problema. «Primer, hem de reco-
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nèixer que actualment hi ha molt plàstic
contaminant rius, mars, oceans, boscos,
muntanyes i, en segon lloc, en ocasions
ens trobem amb que les solucions alternatives als envasos, o no són viables funcionalment o acceptables econòmicament,
segons afirmen els productors d’envasos»,
indica.
La contaminació provocada per l’ús
excessiu d’envasos i la mala gestió dels
seus residus és en ocasions un problema
més greu del que ens podem imaginar,
explica Ángeles Parra, presidenta de l’Associació Vida Sana i directora de BioCultura. «D’una banda tenim els problemes
de tipus mediambiental, ja més coneguts,
però d’altra banda estan els problemes
per a la salut dels quals es parla molt poc»,
i segueix recordant que «ja fa molts anys
que el col·lectiu mèdic denuncia problemes de salut relacionats amb els anomenats disruptors hormonals o endocrins,
substàncies que mimetitzen el paper de
les hormones en el cos i que, entre molts
altres orígens, es troben en alguns plàstics
i recobriments plàstics d’alguns envasos
com les llaunes de conserves».
Sortosament, els consumidors som
cada vegada més conscients del problema
ambiental dels residus, tot i que encara
falta una major sensibilització respecte
a l’envasat excessiu, comenta Arturo
Santiago. Els mitjans de comunicació i les
xarxes socials a internet podrien ajudar a
solucionar aquest problema difonent els
valors de la compra de proximitat, o «anar
a mercat», com feien els nostres avis,
sense necessitat de fer servir tants envasos
i embolcalls, recomana el fundador de
Biospace.
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consumidors tenim més poder del que
creiem», concreta Olga. I afegeix «Cal començar a entendre que som nosaltres els
que, amb les nostres decisions de compra,
indiquem a les grans indústries o fins i
tot als petits productors i botigues, quin
producte volem i com el volem comprar,
per tant, si seguim comprant aquests productes sobre-envasats, els estem enviant
el missatge que ja ens va bé!, que segueixin envasant així! La nostra manera de
demanar un producte més respectuós, és
deixar de consumir aquells que no ho són
i apostar per les iniciatives que sí tenen en
compte el futur del nostre planeta; amb
això estem demanant que volem productes més sostenibles i respectuosos amb el
medi ambient i amb la nostra salut».

Els cofundadors de Yes Future, afegeixen en aquest apartat que «cada dia són
més els consumidors que estan començant a adonar-se del problema i, sobretot,
-i el més important- a voler-hi posar solució».

Ángeles Parra coincideix en què «els
consumidors hauríem de tenir la paraula,
la nostra cistella de la compra és un vot
diari cap a unes formes de producció que
hem de reclamar. El nostre gest importa i
no podem continuar mirant cap a un altre
costat mentre el nostre planeta està en
joc i la nostra societat està, més que mai,
malalta. Les legislacions, la indústria, hauran de canviar sí o sí, si nosaltres, com a
ciutadans, ho exigim, fent pressió amb els
nostres hàbits de consum. Ni tan sols faria
falta manifestar-nos al carrer si deixéssim
de comprar tot allò que sabem que pot
ser perillós», aprofundeix la presidenta de
Vida Sana.

I és evident que una part de la solució passa precisament per la pressió
dels consumidors sobre els productors i
comercialitzadors. «Pensem que com a

Els consumidors de productes ecològics són plenament conscients de la necessitat de reduir els envasos i embolcalls
innecessaris, i aquesta especial sensibilitat

empeny a agricultors, ramaders i a tota la
cadena de comercialització. «Estic segura
de que el sector de la producció ecològica
no només és conscient del problema dels
envasos, sinó que s’esforça diàriament per
resoldre’l», comenta Ángeles Parra.
La falta de regulació dels envasos en
el sector de producció ecològica és un
dels elements negatius en aquest procés
de millora. Des del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ens
recorden que «la normativa europea de
producció ecològica no regula els envasos
dels aliments ecològics, només regula el
sistema de producció del aliments».
Així doncs, ni el CCPAE ni cap altra
entitat d’àmbit estatal o internacional té
eines legals per garantir millores en l’envasat d’aquests productes.
A falta d’obligacions legals, el CCPAE
constata i celebra que « cada cop hi ha
més iniciatives per part de les empreses
inscrites en el sector ecològic per canviar
cap a envasos ecològics i sostenibles que
substitueixin materials com el plàstic, i
també considerem que caminar en aquesta direcció és el més coherent per a aquest
sector, que contribueix a tenir un medi
ambient menys contaminat».
Olga Rodríguez, de Yes Future, resumeix la situació de forma molt clara: «Els
consumidors estan esperant poder trobar
alternatives més sostenibles per apostar
per elles! Hem de posar-ho fàcil al consumidor actual, per fomentar un consum
responsable, conscient i transparent». n
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Quim Masferrer
Els teus orígens i la teva feina
t’han permès conèixer molts pobles i
veure l’evolució de la pagesia. Quins
canvis destacaries?
De petit, recordo veure molts més
pagesos i bosquerols que avui en dia.
Aquesta davallada ens indica les dificultats que tenen les explotacions agràries i
forestals per poder viure i tirar endavant.
Realment, em sap molt greu i, sens dubte, és un problema al qual cal buscar solució. En el nostre petit país mediterrani,
la deixadesa forestal i la manca de camps
de cultiu es tradueix en un elevat risc
d’incendis forestals. Caldria ajudar molt
més a aquest sector.
Creus que l’agricultura intensiva
actual dificulta la supervivència dels
petits productors i la incorporació de
joves agricultors? Com penses que es
podria revertir la despoblació rural?
És així, i aquesta situació no és per
falta de ganes dels interessats. Jo no
sé quina és la solució, però hi ha coses
que costa d’entendre, com ara la gran
diferència entre el que se li paga al pagès i el que paguem a la botiga, ho veig
molt injust! Hem de valorar molt més
l’esforç del pagès, del pescador... i que
el rendiment de la seva feina tingui la
recompensa que es mereix. Cal que els
joves pagesos se sentin ajudats i que
l’administració valori la seva feina, una
feina imprescindible!
La teva família es dedica a la restauració des de fa set generacions. Creus
que el client vol conèixer l’origen dels
productes que es posen a taula?
Crec que sí. El consumidor cada cop
es fa més preguntes i és conscient que té
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el dret a una cosa tan senzilla com saber
el que menja. A casa, des de sempre, el
pare ha fet de pagès i el destí final dels
productes de l’hort ha estat el restaurant.
Ara que els pares ja s’han jubilat, el restaurant el porta la meva germana, però el
meu cunyat no és pagès i s’ha trencat una
mica la fórmula. Malgrat tot, procuren
que els productes siguin de proximitat.
Per què creus que és important el
consum de productes d’origen local?
Només hi sé veure coses positives:
ajudar als pagesos de l’entorn, afavorir
l’economia local, estalviar intermediaris
i transport... i una cosa tan simple com
conèixer l’origen del que consumim.

Com han influenciat un pare pagès
i una mare restauradora en els teus
hàbits alimentaris?
En el cas del pare, m’ha ajudat a
valorar la feina de l’hort, i en el de la
mare, com a excel·lent cuinera que és,
a gaudir-ne a taula. Tot i que també he
de reconèixer que potser em vaig mal
acostumar a poder triar de la carta del
restaurant i segurament això tampoc deu
ser bo del tot! (riures)
Aquesta pregunta és obligada, coneixes els productes ecològics?
Tindré premi si contesto bé? (riures)
Sí, es clar que els conec. Per circumstàncies de la vida, he hagut d’anar a viure a
ciutat, mal em pesi, però el pare sempre
ha estat el meu proveïdor oficial. Cada
cop que pujo a Sant Feliu de Buixalleu,
tiro dels productes del seu hort. T’asseguro que els tomàquets són boníssims!

A part de les verdures de l’hort del
pare, consumeixes altres productes
ecològics?
Sí. Entre setmana m’estic a Sant Joan
Despí i, malgrat que vaig al supermercat,
també busco producte de proximitat. Per
exemple, acabo de descobrir tota la zona
del Llobregat. Ignorava quanta pagesia
que arriba a haver-hi! Davant de casa hi
ha els pagesos que, un cop per setmana,
fan mercat de pagès. Hi vaig molt a comprar producte local i també ecològic.
Què són per a tu els productes ecològics?
Proximitat, confiança, producció que
minimitza l’ús de fitosanitaris...També
valoro la compra directa sense intermediaris, que afavoreix al pagès. Avui dia
ens hem excedit amb la intensificació i
hem de tenir cura amb el que mengem.
Per a mi, consumir productes ecològics
és tenir molt present que som el que
mengem i que, per tant, com més natural
i ecològic mengis, molt millor.
Els consumeixes per consciència
o per a la seva disponibilitat en el teu
entorn?
No m’ho plantejo com una qüestió
de militància, però el diumenge que em
quedo a Sant Joan Despí, vaig al mercat
de pagès. Ho faig pel vincle que tinc
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amb la pagesia, perquè estic aquí i vull
sentir-me part d’aquesta comunitat. Per
tant, en l’acció de comprar també hi
ha un sentit de col·laboració, un sentit
de país. I és que quan vaig a una gran
superfície, sempre em dic que la fruita,
la verdura, els llegums i tot això, ja ho
compraré el proper diumenge al mercat
de pagès.
Coneixes el distintiu oficial per
identificar els aliments ecològics? Veuries necessari un etiquetatge per diferenciar la producció ecològica local?
Sí, els sé identificar. Considero que
l’etiquetatge és absolutament imprescindible per poder facilitar al consumidor
aquesta identificació dels aliments ecològics i del seu origen.
On compres habitualment?
M’encanta anar a mercat! Sovint
m’hi passejo sense comprar res. És més,
sempre que viatjo hi ha dos llocs de visita
obligada: els mercats i els cementiris. El
segon cas ho deixarem per a una altra entrevista (riures). També he de reconèixer
que, a vegades, vaig a grans superfícies.
Comoditat i temps en són els principals
responsables.
Cada vegada hi ha més iniciatives
que apropen la producció ecològica
local al consumidor. En coneixes alguna? T’agradaria formar-ne part?
Doncs, la veritat és que on m’estic ara
en desconec la seva existència. Segurament caldrà fer el pas!
Com es podria connectar la producció local dels petits pagesos amb
els consumidors actuals?
Enllaçant-ho amb una resposta anterior, cal treure intermediaris i que els
pagesos tinguin l’oportunitat de poder
vendre els seus propis productes, com
ho fan al mercat de pagès de Sant Joan
Despí. Són iniciatives necessàries que
afavoreixen a totes les parts.

Des de que ets pare, has canviat els
teus hàbits alimentaris?

tes et fan decantar per aquesta opció
de consum?

La paternitat m’ha posat a lloc en
moltes coses! Una d’elles és, sens dubte,
l’alimentació. A vegades tendim, per
massa feina, a descuidar-nos una mica.
L’arribada de la meva filla i la recerca
d’una alimentació més equilibrada, ha
afavorit, de retruc, una alimentació més
sana per a la resta de la família.

En l’exposició d’aquesta pregunta ja
hi trobem implícita la resposta. És un model on només hi trobem coses positives:
bones pràctiques ambientals, afavorir la
biodiversitat, producció sostenible, benestar animal, qualitat dels aliments... Ho
hem de tenir claríssim!

Pensant en l’escola i en la teva filla,
què li demanaries al menjador escolar?
A l’escola, com en molts d’altres
entorns, és absolutament necessari una
bona educació alimentària i els menjadors escolars en són una oportunitat que
no podem deixar escapar.
Quan menges fora de casa, quines
són les teves prioritats?
Fora de casa miro de menjar aquelles coses que em són més difícils de
cuinar o d’aconseguir. A casa no podem
menjar ou, la petita n’és al·lèrgica i
hem hagut de suprimir, per seguretat,
el seu consum. Quan estem gravant i
soc fora de casa me’n faig un fart. Amb
el que m’agrada a mi una bona truita de
patata amb ceba!
La producció ecològica es basa en
bones pràctiques ambientals, en la biodiversitat, és un model de producció
sostenible i vetlla pel benestar animal
i la qualitat dels aliments. Quins aspec-

Com veus el tema de l’emergència
climàtica actual?
Hem de ser conscients que encara
hi som a temps! La mala praxi en molts
terrenys ens ha portat a punts realment
preocupants de sostenibilitat planetària.
Hem de mirar de deixar als nostres fills un
món millor! Sens dubte, en aquest sentit,
la producció agrària ecològica minimitza
els efectes negatius en el nostre medi.
L’agricultura és un element clau
en la definició del paisatge. En aquest
aspecte, com t’agradaria que fos la Catalunya del futur?
M’agradaria que a vista d’ocell
veiéssim un paisatge equilibrat, ple
de conreus, que voldria dir que hi ha
molts pagesos que es guanyen bé la vida
i que, per tant, els mercats serien plens
de productes de casa. Veure uns boscos
ben gestionats, respectant l’equilibri
entre espècies autòctones, seria senyal
que molts bosquerols i forestals tenen
cura d’un dels patrimonis més preuats
del nostre país». n
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ALIMENTS
ECOLÒGICS

Cuida allò que menges,
menja allò que et cuida

Bo per a tu

Vetlla per la salut
dels qui estimes

Bo per a tothom

Contribueix al progrés
de la societat on vius

Bo per al planeta

Protegeix el medi ambient
i el nostre futur

pae.gencat.cat
setmanabio.cat

