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Daniel Valls president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Albert GArciA

A què atribueixes el fet que el sec-
tor de la producció ecològica crei-
xi en un moment en què la crisi fa 
recular la demanda?

La demanda de productes ecològics 
a Catalunya i a Espanya continua crei-
xent. Per això, hi ha agricultors, rama-
ders i empreses que s’apunten a aquest 
mercat i perquè el sector i el mercat on 
estaven abans més aviat està estancat o 
va a la baixa. El pagès petit cada cop es 
veu més ofegat: o vas creixent de volum 
i vas reduïnt despeses o has de canviar 
d’estratègia, fer una altra cosa diferent, 
especial, que no puguin fer ni les grans 
empreses ni els grans agricultors, i una 
sortida és fer producte ecològic. 
Molts sectors de producció patei-
xen una redistribució injusta del 
valor afegit dins de la cadena ali-
mentària. El productor del sector 
de la producció ecològica està més 
ben tractat?

Com que el sector ecològic ha co-
mençat des de zero, encara ara és un 
sector molt petit i s’han obert canals 
de comercialització no habituals o que 
es feien servir fa cinquanta anys: bo-
tigues de barri, especialitzades, gour-
met, associacions de consumidors i 
directament a la finca. El canal habi-
tual de comercialització a través de les 
grans superfícies en aquest sector po-
dem parlar que és aproximadament 
del 30%, tot i que va creixent i creixent. 
És veritat que el valor afegit està més 
ben repartit i el pagès i el ramader re-
ben un preu més just. Ara, això no vol 
dir que, d’aquí a deu anys, quan la pro-
ducció s’hagi incrementat, no es pugui 
arribar a situacions com el que passa 
ara al convencional. Als països euro-
peus nòrdics, el 80 i el 90% de la pro-
ducció ecològica es canalitza a través 
de les grans superfícies, tot i que hi ha 
la percepció que la distribució és més 
justa amb els productors. 

Aquest és el futur del sector a Ca-
talunya?

Anem per aquí, ja hi ha moltes ca-
denes que hi han entrat. El camí és 
aquest, tots els altres països del vol-
tant l’han seguit. Tot i que hi ha dife-
rències, perquè a Anglaterra, la im-
mensa majoria de consumidors va als 
supermercats, i, a França hi ha la tra-
dició del mercat setmanal als pobles, 
tant de producte ecològic com conven-
cional. Variarà segons els costums del 
consumidor.  
S’exporta més que no pas es prove-
eix el mercat interior?

Els operadors catalans, agricultors, 
ramaders i empreses, facturen un 30% 
fora d’Espanya, que és bastant. Segu-
rament, si agafes Andalusia, que és la 
comunitat espanyola amb més produc-
ció ecològica, facturen un 80%. Nosal-
tres tenim una indústria més petita i 

molt diversificada i el mercat principal 
és Catalunya i Espanya, i el que expor-
tem bona part és vi, però també oli i al-
tres productes. A Catalunya es produ-
eix més del que es consumeix: el 30% es 
ven a Catalunya, el 40% a la resta d’Es-
panya i l’altre 30% va a l’exportació. 
Producció agrària ecològica i in-
dústria creixen a un mateix ritme?

Sí, a un ritme similar els últims 
anys. Catalunya és l’única comunitat 
autònoma que té un pes molt impor-
tant de la indústria i no tant de la pro-
ducció. L’empresa catalana s’abasteix 
de primeres matèries catalanes, però 

de tot Espanya també. En canvi, la ma-
joria de les altres comunitats autòno-
mes és molt més important el sector 
productor que no pas l’elaborador. 
El ciutadà consumeix producte 
ecològic per això o perquè és bo?

L’últim baròmetre de percepció, 
que va sortir el 2010, ens diu que la raó 
número u amb diferència és que com-
pren el producte ecològic per prote-
gir la pròpia salut. Això va relacionat 
directament al fet que és un produc-
te que no té residus químics. Després 
hi ha altres raons: perquè protegeixes 
el medi ambient, benestar animal, mi-
llor gust, etcètera.
El 26 d’octubre vau presentar la 
nova Guia d’operadors de la pro-
ducció agrària ecològica de Cata-
lunya. La trasnparència és vital 
per a aquest sector. 

Posa a disposició de tothom les da-
des de tots els productes agroecològics 
de Catalunya. Els consumidors i els 
compradors tant d’aquí com de fora la 
poden consultar: és una eina comerci-
al important. El nostre lloc web té unes 
30.000 vistes cada mes. A més, tots els 
operadors tenen el certificat en línia i 
això facilita molt les relacions comer-
cials i la transparència, això només és 
obligatori als Estats Units. 

EL ConsELL i L’adminisTraCió • La jun-
ta rectora del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica 
[CCPAE] s’escull democràticament. 
Això és clau per a la certificació?

Veiem molts avantatges al Consell 
com a organisme públic. Per exemple, 
que està governat per la junta rectora, 
formada per 12 membres, dels quals 
sis treballem al sector, som pagesos, 
tenim una empresa elaboradora i som 
escollits a través de llistes obertes cada 
quatre anys. Som gent del sector, que 
en coneixem els problemes i hi apor-
tem molt més coneixement. 

Fa un any, el Departament va po-
sar en qüestió el CCPAE. Les rela-
cions amb l’Administració catala-
na van bé? 

El Consell treballa estretament amb 
el Departament d’Agricultura en mol-
tíssimes coses, per exemple, el cobra-
ment dels ajuts agroambientals, paga-
ment per la certificació, per promoció, 
etcètera. La relació és i ha de ser molt 
bona perquè treballem junts. Si que és 
veritat que, l’any passat, el conseller i 
el Govern van proposar de suprimir el 
CCPAE juntament amb d’altres empre-
ses públiques. Era una decisió injusta 
perquè en aquell moment el Consell 
era pràcticament autosuficient: els in-
gressos vénen de les taxes que paguem 
els inscrits. No veiem clar el model al-
ternatiu que proposaven. Vam parlar 
amb tots els grups polítics per explicar 
què era el Consell, ja que la majoria de 
parlamentaris no sabien ni que existia, 
i per demostrar-los que fem molt bona 
feina i que no hi havia cap argument de 
pes per eliminar-lo. I per dues vegades 
vam aconseguir salvar el CCPAE. 
L’Administració pot fer més en 
promoció i suport al sector? Per 
exemple, el sindicat ha presentat 
una bateria de propostes als grups 
polítics amb vista a les eleccions 
catalanes, entre les quals hi ha la 
d’introduir un percentatge mínim 
del 20% d’aliments ecològics i lo-
cals en totes les contractacions pú-
bliques de proveïment d’aliments. 

L’Administració pot fer moltes coses 
per les quals no li cal afegir-les al pres-
supost, per exemple aquesta. Depèn de 
la voluntat política. Es pot fer més: des 
d’aquesta contractació, dels diners dels 
ajuts agroambientals, els destinats a la 
investigació, des d’altres departaments, 
com el de Salut i el d’Educació. Es pot 
fer promoció de la producció ecològica 
molt econòmica i de moltes maneres.

 http://www.ccape.org 

CCPaE • Dani Valls (Vilanova 
de Bellpuig, 1973) és el president 
d’aquest organisme que, a més 
de certificar la producció agrària 
ecològica i de promoure’n el 
consum, és el pal de paller del 
sector, el qual creix cada any 
en hectàrees i operadors entre 
un 10 i un 15% Cal Valls • 
El seu pare va començar a fer 
agricultura ecològica quan ell 
tenia sis anys. Aleshores van 
començar a distribuir al reduït 
grup de botigues que volien 
producte ecològic. I 35 anys més 
tard és una marca consolidada

       A Catalunya es produeix 
més del que es 
consumeix: el 30% es 
ven aquí, el 40% a la 
resta d’Espanya i l’altre 
30% va a l’exportació“

El valor afegit està més ben repartit al sector de la 
producció ecològica i el pagès rep un preu més just” 

LA TErrA

387 lt novembre_desembre 2012.indd   12 09/11/12   13:03


