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Ecològicsdesegonageneració
La facturació de la producció ecològica va créixer l’any passat un 27% malgrat la crisi || Lleida
destinaun total de 52.000hectàrees a aquest tipusdeproductes davant de 25.000de transgènics

Lleida destina el doble de superfície a cultius ecològics que a transgènics i entre els seus productors es troben

agricultors i ramaders ‘verds’ de segona generació. El sector és encara molt minoritari, però continua creixent per

sobre de la mitjana i l’any passat va augmentar la facturació un 27% fins als 133 milions d’euros a Catalunya.

vista de la producció a totes les
comarques de Catalunya tret de
sis, explicaValls. De tota ma-
nera, en hectàrees suposa només
entre un 5 o un 6 per cent de la
superfície agrària total. En can-
vi, el consum es manté en un es-
càs 1 per cent de la cistella de la
compra. Segons el baròmetre so-
bre consum ecològic que elabo-

ra cada any la Generalitat, el
preu i la dificultat de trobar el
gènere ecològic expliquen bona
part de la falta de consum
d’aquest tipus de fruits.“Alguns
estudis parlen de percentatges
entre un 20 i un 30 per cent més
de cost, però són xifres poc se-
rioses. Pot ser que un pollastre
ecològic costi fins a un 50 per

cent més que un de convencio-
nal, però un litre d’oli serà no-
més un 5 per cent més car”, ex-
plica el president del CCPAE.

L’ecològic és també el sector
de les contradiccions. Espanya
és el primer país productor d’ali-
mentació ecològica a Europa pe-
rò es troba a la cua en consum,
de tres a sis vegades inferior que

■“Amesura que el mercat eco-
lògic creixi, hi haurà més punts
de venda, tindrem una major
logística i els productes es po-
dran abaratir”, manté Daniel
Valls, president del Consell Ca-
talà de la ProduccióAgrària
Ecològica i responsable d’una

Daniel Valls
AGRICULTOR. PRESIDENT DEL CCPAE

explotació aVilanova de Bell-
puig que es va incorporar a la
producció ecològica el 1979.
Al seu pare“no li agradava uti-
litzar tanta química i el 1978
va viatjar al sud de França i va
descobrir aquest tipus de pro-
ducció.A partir d’aleshores, va
canviar les finques a poc a poc
i va ser dels pioners a Catalu-
nya”.Valls apunta que la dife-
rència de preus entre produc-
tes ecològics i convencionals

és inferior a la que indiquen al-
guns estudis. En qualsevol cas,
els consumidors de producte
ecològic acostumen a ser-ho
per convicció i el preu no els
frena.Tot i així, perValls “l’ali-
mentació convencional és mas-
sa barata, tenint en compte que
contamina i que no paga per
aquest fet i que, a més, en part
està subvencionada”.
L’expansió de la producció i

el consum ecològics està, per

Valls, assegurada perquè “la
Unió Europea va en aquesta
direcció” i la nova Política
Agraria Comuna (PAC) vincu-
la una part de les ajudes a les
mesures verdes (greening)
“que nosaltres complim al
100 per cent”. L’objectiu de
les autoritats comunitàries és
protegir tant el medi ambient
com el consumidor i la pro-
ducció ecològica és pionera en
la traçabilitat dels fruits. Mal-
grat tot, l’agricultura conven-
cional ha anat retirant amb el
pas dels anys alguns dels pro-
ductes més tòxics d’entre els
que va començar a utilitzar, a
Espanya, als anys 70, quan va
arribar, paradoxalment, l’ano-
menada “revolució verda”.

H. CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘DanielValls i JaumeMar-
tí formen part de la segona ge-
neració de productors ecològics
que té el sector primari a Llei-
da. Els seus pares van apostar
per conrear sense productes quí-
mics entre finals dels 70 i prin-
cipis dels 80, molt abans que la
Unió Europea definís a través
d’una norma comunitària (1991)
el significat oficial d’ecològic.

Marc Chimisana i Jaume Jor-
nada, socis d’Ecològica dels Pi-
rineus, procedeixen de famíli-
es ramaderes del Pallars que van
apostar per produir seguint es-
tàndards de qualitat ecològics.
Ells han continuat l’empresa i
l’han ampliat per incorporar-hi
canals de comercialització.Tren-
ta anys després, la normativa es-
tableix, per exemple, que dos va-
ques de llet ecològica necessi-
ten viure en un espai d’una hec-
tàrea. O que un pollastre ecolò-
gic ha de tardar un mínim de 50
dies per engreixar-se (a la pràc-
tica en tarda 60), davant dels 38
dies de l’engreix convencional,
explica DanielValls, president
del Consell Català de la Produc-
cióAgrària Ecològica (CCPAE).
En el cas dels Pallars, la rama-
deria extensiva, una de les claus
de la producció ecològica, és més
assequible. “L’any 2000, quan
ens vam inscriure al cens d’ex-
plotacions ecològiques, ja gaire-
bé ho érem”, diu Ignasi Sinfreu,
deVall de Cardós. En el cas dels
cultius, si un agricultor decideix
transformar les seues finques i
produir ecològic, el termini es-
timat de transició se situa en uns
quatre anys. Sigui com sigui, la
producció, la superfície i la fac-
turació ecològica creixen cada
any entre un 5 i un 20 per cent
des de fa més d’una dècada, fins
i tot en plena crisi. L’evolució
s’esmorteeix en aquests temps,
però es manté a l’alça, explica
DanielValls.

Les comarques de Lleida con-
centren el 55 per cent de la su-
perfície d’agricultura ecològica
catalana i assoleixen les 52.319
hectàrees. Aquesta xifra (del
2012) suposa un increment del
34 per cent en relació amb el
2002,mentre que les explotaci-
ons ramaderes ecològiques, un
total de 284 a Lleida, suposen
el 54 per cent de les catalanes i
han crescut un 47 per cent en 10
anys.

També la facturació ha pujat.
El 2012 va assolir a Catalunya
els 133milions d’euros, xifra que
suposa un 27 per cent més que
l’any anterior. L’agricultura eco-
lògica va créixer des del punt de

Daniel Valls, en una finca de
Vilanova de Bellpuig.

JOAN GÓMEZ

a França,Alemanya i el Regne
Unit. Són també el país, junta-
ment amb Romania, on es plan-
ten més transgènics (cereal) i
Lleida ocupa en aquest cas la se-
gona posició entre les provín-
cies amb més hectàrees de pa-
nís modificat, només darrere
d’Osca, amb 25.293,67 hectàre-
es, un 25 per cent del total.

«L’alimentació convencional

ésmassa barata»

BiblioSort
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En ramaderia, entre els requisits per a unaproducció

ecològica hi ha l’espai dels animals, l’alimentació

ecològica, el temps d’engreixament i els tractaments

veterinaris, que es redueixen a un.

En agricultura, lamajoria d’additius estan prohibits.

Només es permeten els d’origennatural o els necessaris.

Tots els colorants i lamajoria dels conservants estan

vetats, entre altres requisits.

AGRICULTURAANÀLISI
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■ Francesc Esquerda,Cisco, i el
seu soci Xavi Porta van muntar
fa prop de dos anys una coope-
rativa a Granyena de les Garri-
gues des d’on treballen la seua
pròpia marca de productes agrí-
coles ecològics.Al poble no són
els únics. Granyena té uns 15
productors ecològics que utilit-
zen aquesta cooperativa i la lo-
cal per preparar el gènere per a
la venda. Per al Francesc,“el fu-
tur és aquí. Europa va en aques-
ta direcció i la PolíticaAgrària
Comuna, també”.

Tanmateix, admet, amb l’eco-
logia no s’alimenta tot el plane-
ta, malgrat que aquesta produc-
ció té encara molt marge per
créixer. En consum, segons Es-
querda, “Europa ens porta uns
40 anys d’avantatge.Aquí enca-
ra estem per sota perquè no te-

PRODUCCIÓ I«Europa ens

porta 40 anys

d’avantatge

pel que fa

al consum»

Francesc Esquerda
AGRICULTOR. GRANYENA DE LES GAR.

nim aquesta mentalidad. Si no
hi ha una gran crisi alimentària
al món, crec el consum de pro-
ductes ecològics ha d’anar a
més”. En el seu cas, la coopera-
tiva Molí de la Societat ha co-
mençat el camí de l’exportació
i envia al voltant d’un 10% dels
seus fruits (oli, ametlla i mel) a
països com el Regne Unit, el Pe-
rú iTaiwan. “El consum exteri-

or sempre creix”, afirma Fran-
cesc.“Sembla que estan més in-
teressats en el que mengen.A
més, el que és mediterrani ven
més.”

La producció que surt de la
cooperativa és majoritàriament
ecològica, encara que hi ha una
petita part que és convencional.
"Es el més normal”, explica el
Francesc,“perquè és el que que-

da en els marges de la finca, a
prop d’altres finques convenci-
onals. Podríem tirar-ho, però pre-
ferim vendre-ho”.
Amés, bona part de la maqui-

nària que utilitzen els produc-
tors ecològics no pot utilitzar-se
a la resta de finques, de manera
que requereixen estris propis i,
en bona mesura, encara estan
per desenvolupar.

■“El meu pare, Josep, ja conre-
ava de forma ecològica quan
aquí només hi havia el CRAE
(Consell Regulador d’Agricul-
tura Ecològica), als anys 80.Va
ser un avançat a la seua època”,
explica Jaume Martí, agricultor
de la Granadella. Fa uns deu
anys que porta la finca familiar
que el seu pare va començar a
conrear segons els estàndards
ecològics, “perquè hi creia. No
li agradava el que es movia al
món dels fertilitzants”. La seua
finca va quedar registrada com
la número 139 de producció eco-
lògica a Espanya. El Jaume con-
rea en unes 40 hectàrees de ter-
reny a les Garrigues oliveres per
a oli i arbequina de taula i una
mica d’ametlla. Una hectàrea
més és de producció convenci-
onal perquè està al costat de les
que altres agricultors treballen

«No

m’agradaria que

es convertís

en una cosa

esnob»

JaumeMartí
AGRICULTOR. LA GRANADELLA

de la forma tradicional. “Sem-
pre hi surt perdent l’ecològica”.
A la Granadella són “quatre o
cinc” agricultors ecològics entre
uns 50.“Sempre hi ha una part
del mercat que demana quali-
tat”, assenyala el pagès. En el
seu cas, fa més de dos dècades
es va atansar a través d’un co-
negut a la cultura zen i va co-
mençar a preguntar-se per les

propietats de la seua alimenta-
ció: “M’agrada conèixer el con-
tingut” del que ingereix.Amb la
finca ecològica impulsada pel
seu pare dóna a conèixer a més
als clients la traçabilitat del pro-
ducte i els components amb què
ha estat tractat. Quant al futur
d’aquest tipus d’agricultura, ad-
met que pot anar a més i trans-
formar els qui actualment “op-

ten per una actitud còmoda al
menjar el que els posen al plat
sense preguntar-se’n l’origen”.
“L’únic que temo és que això es
converteixi en una cosa esnob.
Sembla que estigui de moda i
que per a alguns sigui purament
un negoci. Hi ha fabricants de
llavors que estan obrint línies
d’ecològic”, afirma el Jaume,
desconfiat.

2.065
OPERADORS

Catalunya compta, en xifres del 2012,
amb 2.065 operadors ecològics, en-
tre productors, elaboradors, impor-
tadors i comercialitzadors. Deu anys
enrere eren 777 operadors.

94.972
HECTÀREES

Lamajoria d’hectàrees de Catalunya,
57.791, es destinen a pastures, farrat-
ges i prat, especialment al Pirineu.

28%
OPERADORS A LLEIDA

Prop del 28% dels operadors, un to-
tal de 569, són de Lleida, darrere dels
operadors de Barcelona, que en su-
men 672.

52.319
HECTÀREES A LLEIDA

La superfície destinada a cultius eco-
lògics a Lleida és majoritària i s’ha
disparat des de les 4.511 hectàrees
de l’any 2000 a les 52.319 de l’any
passat.

27%
VINYA

Després de les pastures, prats i far-
ratges del Pirineu, així com boscos i
matolls, el primer cultiu ecològic a
Catalunya és la vinya, amb 5.616 hec-
tàrees. El segueixen les oliveres, amb
4.638 hectàrees, i els cereals i llegu-
minoses per a gra, amb 3.965.

284
EXPLOTACIONS

En ramaderia, Lleida és majoritària,
ja que té 284 de les 581 explotacions
ramaderes. Fa deu anys eren 193.
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■

AEuropa, la producció‘verda’es remunta amitjans del

segle XX,mentre que a Espanya no es va introduir fins

finals dels 70 i principis dels 80. El consumpateix encara

un retardmés gran a l’Estat.

La producció ecològica catalana es destina entre un 30 i

un 40%al consumaCatalunya; un altre 30 a 40%es

queda a la resta de l’Estat i la resta s’exporta. En canvi,

importamés productes elaborats.

I CONSUM

■Antonio Rodríguez treballa-
va en una fleca i pastisseria quan
fa més de trenta anys va decidir
canviar la seua alimentació“per
motius personals”.Va mantin-
dre aquella ocupació, però al cap

de poc va decidir treballar en el
que s’havia convertit en una cre-
ença i va muntar un forn ecolò-
gic. “Durant tres mesos vaig
combinar els dos treballs, però
arrancar una empresa requeria
massa esforç”, així que va dei-
xar la primera feina. La pastis-
seria (actualment Biokú, que
comparteix espai amb El Gra-
ner, al carrer Neptú de Lleida)

«Vaig començar

perquè el

món havia de

ser una mica

millor»

AntonioRodríguez
FORNER. LLEIDA

existeix des de fa 27 anys,“quan
aquí no hi havia gairebé ni agri-
cultors a qui comprar la matèria
primera. Només hi havia Josep
Maria Coll, el més veterà, i poc
més”, assenyala l’Antonio.

“A tot estirar, llavors podies
trobar farina ecològica. No hi
havia certificadors, això és una
cosa relativament recent, enca-
ra que alguns apostaven per
l’agricultura sense químics.Ac-
tualment en el mercat pots tro-
bar qualsevol cosa ecològica per
comprar i a qualsevol país”.An-
tonio Rodríguez no es fia de les
estadístiques: “No crec el que
diuen que l’ecològica està crei-
xent. Fa poc vaig estar a BioCul-
tura, la fira de la producció eco-
lògica que es va celebrar a l’abril
a Barcelona, i allà es podia com-
provar que, per començar, el vo-
lum d’expositors ha anat a
menys i la despesa en el si de la
fira també era menor. Potser hi
hagi algun sector que creix, com
els cultius, però tots hem notat
un descens del consum”, també
l’ecològic.

Fa gairebé tres dècades, l’An-
tonio va decidir posar el seu gra
de sorra perquè“el món fos una
mica millor. I podria ser-ho, la
naturalesa és allà”.

Tanmateix,“continua sent ir-
racional”, manifesta amb refe-
rència al desequilibri entre la
producció mundial, el consum i
les diverses estadístiques sobre
la fam.

■ “Quan ens vam inscriure en
el registre de producció ecolò-
gica, l’any 2000, ja pràcticament
ho érem. Les nostres finques no
han vist mai components quí-
mics”, explica Ignasi Sinfreu, ra-

mader deVall de Cardós.Així
que poc va caldre afegir a l’ex-
plotació perquè obtingués la cer-
tificació de producció ecològi-
ca.Amés,“a Besan només hi ha
la nostra explotació”, de mane-
ra que difícilment el bestiar no
podria coincidir amb producció
convencional.

Sinfreu incideix, d’altra ban-
da, que en el seu cas la produc-

«Aquesta terra

ja era ecològica

abans de

registrar-la

com a tal»

Ignasi Sinfreu
RAMADER. VALL DE CARDÓS

ció ecològica es barreja amb la
preservació de la varietat de va-
ca pròpia del Pallars, ara en pe-
rill d’extinció.Actualment que-
den uns 50 exemplars de vaca
pallaresa, ja reconeguda per la
Generalitat.

Uns quilòmetres al sud, l’em-
presa Ecològica dels Pirineus ex-
plota l’escorxador de Sort i tre-
balla també en el de la Pobla de
Segur. Marc Chimisana és un
dels socis responsables d’aques-
ta empresa, que es va crear per
pal·liar el dèficit de canals de co-
mercialització dels ramaders eco-
lògics. La seua família, així com
la del seu soci Jaume Jordana,
ja produïa ecològic i “el venia al
comerciant. Nosaltres hem fet
un pas més” i des de fa 11 anys
cobreixen pràcticament tot el ci-
cle, alimentació, cria, engreixa-
ment i especejament.

D’allà surt preparada carn de
vedella i corder en tots els seus
formats i el principal mercat es-
tà, demoment, a Catalunya.“Pe-
rò estem fent els primers passos
per exportar ja aAlemanya, Di-
namarca i els Països Baixos, en-
tre d’altres.”

L’objectiu d’aquesta produc-
ció, assenyala Chimisana,“no és
produir molt, sinó produir amb
respecte i mirant cap al futur.
Cal arribar on puguem complint
els requisits. La producció eco-
lògica creix cada any i anirà a
més”.

Facturació

❚ La producció ecològica continua
sent minoritària a Catalunya, en-
cara que va guanyant pes any rere
any. El 2011, últim any amb xifres
registrades, va sumar una factura-
ció de 133milions d’euros, davant
dels 105 del 2010 i els 34,5 de fa
ara deu anys. Aquestes xifres dei-
xen entreveure que el consumidor
de productes ecològics no es fa
enrere per la crisi.

Exportació

❚ Amb dades del 2011 sobre pro-
ductes elaborats, un 41% de la
producció ecològica catalana es va
quedar a Catalunya; un 30% va
anar a altres autonomies i un 29%
es va destinar a exportació.
D’aquest 29%, dos terceres parts
es van quedar en països de la Unió
Europea.

Creixement

❚ L’any passat, el Consell Català de
la Producció Agrària Ecològica va
emetre 2.492 certificats, la qual co-
sa suposa un increment del 21%
en relació amb l’any anterior. Els
productors autoritzats van créixer
també un 23%.

Consumidors

❚ Segons el baròmetre del consum
de productes ecològics, el princi-
pal motiu que apunten els consu-
midors és la salut (un 67%), seguit
per la qualitat, el sabor, perquè no
contenen residus i per motius am-
bientals (9%).

La fruita guanya

❚ Seguint les conclusions d’aquest
informe, els aliments ecològics
més consumits són la fruita ecolò-
gica, en un 74,7%, mentre que la
verdura i els llegums ocupen el se-
gon lloc. També els ous, que han
desplaçat als productes lactis de la
tercera posició. En canvi, aquests
registren una davallada.
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