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Agricultura - Alimentació
n els últims cinc anys,
el mercat de productes
agroalimentaris ecològics a l’Estat espanyol
ha crescut un 564%, i la xifra
de negoci que genera arriba
als 220 milions d’euros, amb
una despesa per càpita de cinc
euros. Aquest espectacular increment s’ha de posar, tanmateix, en relació amb altres
Estats europeus, i així resulta
que l’Estat espanyol es troba a
la cua de consum d’aquest tipus de producció malgrat
ser-ne un dels primers productors. A Alemanya, al capdavant de despesa en producció agroalimentària ecològica
en el conjunt de la Unió Europea, la xifra de negoci se situa en 3.200 milions d’euros,
el 40% del mercat comunitari,
amb una despesa per càpita de
38 euros.
Segons l’informe de Mintel
International, empresa dedicada a l’anàlisi de mercats i
que recull aquestes dades, les
previsions per als propers
anys són d’estancament, malgrat l’espectacular increment
del mercat d’ecològics. I és
que l’elevat preu d’aquests
productes, així com la manca
d’oferta en les xarxes tradicionals de distribució esdevenen un obstacle per als consumidors, tot i que, d’altra
banda, situen els ecològics
com els productes que més
confiança generen.
Una de les causes que provoca uns preus més elevats és
l’alt cost que suposa buscar
alternatives a l’ús de fertilitzants i plaguicides químics,
que es tradueix en l’aplicació
de més hores de mà d’obra i la
utilització de més maquinària. Alhora, es tracta de conreus menys productius que els
convencionals. D’altra banda,
la baixa demanda entre els
consumidors i la manca de
presència en xarxes tradicionals de distribució provoca
una manca de mercats locals
que es tradueix en un increment en els costos de transport i repartiment. I és que
normalment els aliments eco-
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Convencional o ecològic?
Fundació Agrícola Catalana

Parada d’aliments ecològics de la fira BioCultura de Barcelona
lògics es troben en botigues
especialitzades, d’alimentació
alternativa, en cooperatives de
consumidors i en algunes seccions de grans superfícies comercials.

L’Estat, a la cua del consum
Aquests inconvenients han
generat una paradoxa: l’Estat
espanyol, malgrat situar-se
com un dels primers productors europeus d’aliments ecològics, es troba a la cua de
consum d’aquestes produccions. Així, s’exporta el 90% de
la producció agroalimentària
ecològica espanyola tant a
Europa com als Estats Units.
Cal recordar que els productes agroalimentaris ecològics són aquells que s’obtenen
a partir d’una agricultura o
una ramaderia basades en el
respecte al medi ambient, el

benestar animal i en el manteniment o increment de la
productivitat del sòl i la seva
estructura mitjançant l’ús de
tècniques respectuoses amb
l’entorn, i que prescindeixen
de l’ús de productes químics
de síntesi. En el cas de l’agricultura ecològica, les tècniques usades són el control biològic de les plagues, les associacions i rotacions de conreus, el conreu d’adobs verds,
l’augment de la biodiversitat
mitjançant la utilització de
bardisses i el manteniment de
matolls.
La ramaderia ecològica es
caracteritza, entre d’altres aspectes, per alimentar els animals amb productes ecològics
i que no accelerin l’engreix,
així com en la prevenció i el
control biològics de les malalties i l’ús de medicaments ve-

Les grues catalanes doblen la feina
per retirar els vehicles abandonats
Redacció
BARCELONA

Les grues catalanes han hagut
de treballar aquest cap de setmana entre un 40 i un 50% més
per retirar els cotxes que la vaga del sector ha deixat abandonats en marges de carreteres,
segons les dades de l’Associació
Catalana d’Empreses d’Assistència en Carretera.
El president de l’organització, Francesc Rovira, va explicar ahir que la majoria de
cotxes han estat portats a àrees de servei, benzineres i altres
espais habilitats, mentre s’espera que avui ja puguin ser
traslladats al taller mecànic.

Rovira, que també és president de la patronal espanyola
Cepas, considera que dimecres “estarà tot net” no només
al Principat, sinó a la resta de
l’Estat exceptuant el País Basc,
on el conflicte ha durat quasi
un mes. “Al País Basc caldrà
una setmana per retirar els
cotxes. Allà sí que hi pot haver
una saturació de feina als tallers –de fet, ja fa dies que tenen llista d’espera–, però en
general no hi haurà problemes”.
Els Mossos d’Esquadra xifren en 282 els vehicles afectats a Catalunya per la vaga,
una dada que Rovira eleva a
quasi 500.

“La mobilització ha estat
molt marcada per les grues
intrusistes, que en alguns casos han arribat a cobrar 900
euros per un servei”, va explicar el president de la Cepas. El
secretari de la patronal, Filemón Galarza, va advertir ahir
que els empresaris han decidit
donar “un marge de confiança” a les asseguradores, però
que si d’aquí a un mes no es
compleixen els compromisos
pactats “ hi tornarà a haver el
mateix problema”. L’associació que engloba els empresaris
bascos ja ha amenaçat amb
una nova vaga si no es dóna
resposta a les seves reivindicacions.
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terinaris només en casos excepcionals.
Enfront de les produccions
agràries convencionals, s’afirma que les ecològiques presenten qualitats organolèptiques,
és a dir, de gust i aroma, superiors, i que les qualitats nutritives són també més importants. Cal afirmar que aquestes
característiques no tenen cap
fonament científic, sinó que es
basen en afirmacions que res-
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ponen a tècniques de màrqueting. I amb això no s’està negant la superioritat nutritiva i
organolèptica dels productes
alimentaris ecològics, sinó que
no hi ha fonament científic per
a aquesta afirmació. Alhora, cal
fugir d’enfrontaments que podríem qualificar d’ideològics
entre diferents tipus de produccions, ecològiques o convencionals, ja que ambdues són
segures i superen, abans d’entrar al mercat de consum, controls sanitaris. A més, el que
s’anomena agricultura convencional respon a l’aplicació d’investigacions que van suposar un
increment en la productivitat i
un menor cost de producció,
que es va traduir en una millora d’accés als aliments per al
conjunt de la població.
La convivència entre diferents formes de producció és
possible i, a més, desitjable, i el
consumidor, en funció de la
informació i els interessos que
tingui, escollirà un tipus o altre
de producte.
Així, si l’agricultura i la ramaderia convencionals són necessàries per alimentar la població d’una forma regular i
segura, l’agricultura i la ramaderia ecològiques suposen una
opció de consum per a un segment de la població que demana aquest tipus de producte.
Per tant, tot allò que suposi un
ventall més ampli d’opcions,
benvingut sigui.
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de juliol 2004, aprovà
definitivament la separata del projecte urbanístic Can Coll, “Desglossament de la xarxa d’aigua i
contra incendis del projecte
d’urbanització Can Coll”, en el
qual ja es recullen els resultats
dels informes i de les al·legacions
estimades.
Contra aquest acte administratiu,
que esgota la via administrativa,
els interessats poden interposar el
recurs potestatiu de reposició
davant la Junta de Govern en el
termini d’un mes a comptar des
de l’endemà del dia de la notificació als interessats de la resolució.
Contra la desestimació expressa o
presumpta del recurs de reposició
referit, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant
dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan
aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà del
dia en què el referit recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. No
obstant això, els interessats
podran interposar directament
recurs contenciós administratiu
en els termes assenyalats precedentment o qualsevol altre si ho
considereu convenient.

La Junta de Govern Local, en
sessió del dia 27 d’abril 2004,
aprovà definitivament el projecte de reparcel·lació de la
unitat d’actuació Can Coll, en
el qual ja es recullen els resultats dels informes i de les
al·legacions estimades.
Tanmateix, es donen per
exhaurits els efectes de l’acord
de suspensió de llicències de
parcel·lació, obres i edificació
adoptat en l’aprovació inicial
amb data 23.01.03.
Contra aquest acte administratiu, que esgota la via administrativa, els interessats poden
interposar el recurs potestatiu
de reposició davant la Junta de
Govern en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà del
dia de la notificació als interessats de la resolució. Contra la
desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició
referit, podeu interposar recurs
contenciós
administratiu
davant els Jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta
sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà
del dia en què el referit recurs
de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta. No obstant això, els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu en els termes assenyalats precedentment o qualsevol
altre si ho consideren convenient.
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