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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
a unes setmanes, els olis d’oliva verge extra de la Cooperativa Agrícola de la Selva del
Camp-Coselva, així com els de
l’empordanesa Rodau, van rebre el
premi i l’accèssit, respectivament,
als millors olis d’oliva verge extra de
l’Estat espanyol, en la modalitat de
fruitats madurs.
Els olis que s’elaboren a Catalunya
destaquen per unes qualitats de
gust, aroma i baixa acidesa que els
han atorgat tant una primera matèria de primer ordre com les tècniques menys agressives d’extracció de
l’oli, és a dir, utilitzant processos
mecànics.
Les inversions que realitzen les
empreses a Catalunya per a l’obtenció d’una primera matèria de primer
ordre, de la qual s’obtindrà un oli
d’oliva d’alta qualitat, estan donant
els seus fruits en la distinció dels olis
catalans entre els experts i els consumidors. Així, els olis catalans acaparen un anys més –en l’edició anterior van ser Rodau i Molí La Boella
els premiats– el reconeixement del
comitè professional de tast d’olis en
la modalitat d’olis fruitats madurs.
Val a destacar, a més, l’increment del
valor de les exportacions d’oli d’oliva de Catalunya, que l’any 2003 es va
xifrar en més de 276 milions d’euros.
Amb una superfície plantada de
119.143 hectàrees, segons dades relatives al 2002, és a dir, un 13% de la
superfície de conreu del nostre país
i un 4,88% del total de superfície
dedicada a aquest conreu en l’Estat
espanyol, l’olivera esdevé productora de primera matèria d’una de les
indústries amb més potencial: la de
transformació, envasat i comercialització d’oli d’oliva, amb gairebé un
6% del volum de negoci de la indústria agroalimentària de Catalunya.
A Catalunya, a diferència d’altres
zones productores de l’Estat espanyol, la producció d’olivera es dóna
majoritàriament en conreu intensiu
i amb uns rendiments elevats, tot i
que no es pot oblidar que hi ha
plantacions extensives i finques
plantades amb arbres tot al voltant i
enmig dels camps. És per això que a
l’hora d’atorgar els ajuts corresponents a l’olivera i
previstos
en
els
acords de la Unió Europea, cal revisar la
decisió presa en el
seu dia pel govern espanyol en el sentit de
centralitzar els ajuts i
marcar
directrius
unificades per a totes
les zones productores.
D’altra banda, en la
recent reforma de l’Organització
Comuna de Mercats per a l’oli d’oliva, es va acordar desvincular els
ajuts europeus de la producció en un
60%, és a dir, els productors d’olivera
rebran un pagament únic per explotació independentment de si la
collita és bona o dolenta –això sí,
amb el compromís de mantenir
l’explotació en bones condicions–.
El 40% restant dels ajuts es podrà
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Un treballador realitza diferents tasques a l’interior de la cooperativa Soldebre

Olis, qualitat i
regionalització d’ajuts

més preuades, tant que s’està exportant i plantant a nous països productors, com Austràlia, Nova Zelanda i Califòrnia, que ja comencen a
despuntar en el mercat de l’oli d’oliva com a possibles productors i,
sobretot, consumidors.

Estratègia de diferenciació
Fundació Agrícola Catalana

repartir amb flexibilitat, i es podran
tenir en compte altres aspectes, com
ara les diferents necessitats de les
zones productores.
La Unió Europea insisteix, doncs,
en la previsió de la regionalització
dels ajuts previstos en la PAC (política agrària comunitària) és a dir, a
Brussel·les es té en
compte que tots els
territoris no són
iguals, i que no tenen
les mateixes necessitats. El govern central, en el seu dia, va
decidir aplicar les
mesures aprovades
en la reforma de la
PAC sense tenir en
compte les singularitats de cada zona
productora. I, encara pitjor, sense
tenir en compte que les comunitats
autònomes tenen capacitat i han de
tenir capacitat per decidir polítiques
pròpies en matèria de gestió i impuls
a les produccions i al desenvolupament rural.
Davant l’intent de buidar de contingut l’autogovern i la impossibilitat d’aplicar polítiques pròpies, cal
refermar més que mai l’autonomia

Els olis que es
fan a Catalunya
destaquen pel gust,
l’aroma i la
baixa acidesa

legislativa i exigir que es revisi el
sistema d’atorgament d’ajuts, de
manera que no sigui l’administració
central qui decideixi sinó les comunitats autònomes. En definitiva, regionalitzar els ajuts per poder desenvolupar una gestió pròpia en matèria agrària.
Des de la Fundació
Agrícola Catalana volem afirmar, un cop
més, que la uniformització no és positiva per a ningú, i que,
en el cas del sector de
l’oli,
uniformitzar
pot ser sinònim de
posar obstacles al
desenvolupament
d’un potencial important. En canvi, les
polítiques pròpies poden crear el
marc adequat per revaloritzar les
produccions mitjançant l’increment
afegit i, en conseqüència, contribuir
a la millora de les rendes agràries.
Cal insistir en el fet que Catalunya
produeix un olis d’alta qualitat, emparats per diferents denominacions
d’origen –les Garrigues, Siurana,
Baix Ebre - Montsià, Terra Alta–.
L’arbequina és una de les varietats

El futur de l’oli d’oliva passa,
doncs, per la qualitat i per una estratègia de diferenciació, a l’estil
del sector del vi a Catalunya, que
està competint ja en les mateixes
condicions que s’ha de trobar l’oli
d’oliva a mig termini. Des de la
Fundació Agrícola Catalana creiem
que cal apostar fermament per un
sector potent, i dotar-lo de les eines
que li permetin competir en els
mercats internacionals. Pensem que s’obren les portes a
nous productors, els
anomenats del Nou
Món
–Argentina,
Austràlia, Nova Zelanda, Califòrnia i
Sud-àfrica–, que poden esdevenir ferotges competidors, però també uns grans
mercats de nous consumidors que, fins ara, no tenien
l’oli d’oliva a les taules de manera
habitual.
I, en aquest panorama, les polítiques a aplicar no poden ser les del
cafè per a tothom. Per tant, cal descentralitzar les polítiques agràries i
les ajudes econòmiques, i permetre
que el sector de l’oli d’oliva a Catalunya es desenvolupi, amb el seu
propi esforç, encara més.

La qualitat dóna els
seus fruits en la
distinció dels olis
entre els experts i
els consumidors
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