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13 de Març del 2013 per Lídia Sánchez

1. Quina és la teva situació actual?
Actualment hem dedico a la formació, ja que m’agrada molt i perquè és el que realment ara hi
ha. Faig cursos de tot tipus relacionats amb el cultiu, i també he muntat una empresa que consta
d’una pàgina online en la qual donem informació gratuïta sobre permacultura, agricultura
ecològica i altres. Aquesta pàgina web s’anomena www.construnatura.com. També hem dedico a
l’assessorament de finques pel que fa als cultius ecològics, que a Catalunya és complicat degut al
tipus de terra que hi ha. I al futur el que m’agradaria seria portar finques que és el que realment
m’agrada.

2. Pots dir que el treball de pagès és molt dur?
No, un pagès quan no té algú que el dirigeix es pot organitzar com vulgui, el que passa es que
és un treball constant, encara que no és tan dur com altres oficis. Actualment s’utilitza
l’agricultura com una empresa, s’utilitzen maquinaries i altres coses que faciliten el treball, i la
idea de pagès s’està quedant reduïda a pocs latifundistes, que viuen per sobreviure.

3. Quina diries que és la diferencia entre menjar productes locals i d’altres importats
d’altres països?
Els productes de proximitat l’avantatge que tenen és que es poden recollir amb un punt de
maduresa adequat, per tant, arriba a la nostra taula amb les condicions més òptimes, ja que
l’agricultor a apurat al màxim la seva recol·lecció perquè sap que es de proximitat. En canvi els
productes que s’han d’exportar des de que és recol·lecten fins que arriben a la taula poden trigar
setmanes, per això s’han de recol·lectar abans de temps i no estan en un punt madur. I aquest
producte una vegada extret de la planta ja no madura sinó que es degrada enigmàticament.

4. Com afecta al producte la utilització de productes químics?
Trobem que la majoria de productes estan contaminats de tot tipus de substància, hi ha molts
estudis sobre aquest tema, inclús alguns estudis parlen del càncer. Tot allò que sigui químic,
considerem que esta relacionat amb malalties.

5. Quins problemes ocasiona l’agricultura?
Podem dir que produeix molts gasos , part del CO2 de l’atmosfera prové de l’agricultura. En
l’agricultura ecològica, les plantes retenen aquest CO2 al sòl. Però si constantment aboquem a les

plantes productes químics, aquestes perden la seva capacitat de retenir el CO2. Així amb
l’agricultura ecològica ni contaminem el sòl, ni l’atmosfera, ni els aqüífers.

6. Que condicions o que requisits haurien de complir les industries per ser
ecològiques?
D’ecològic nomes parlem d’ecosistemes forestals o agraris, ja que les empreses el que fan es
vendre el seu producte com a ecològic com per exemple una taula, però aquella taula no serà
ecològica sinó sostenible. Si podrem fer una agricultura ecològica, però mai obtindrem objectes
ecològics.

7. Diries que els productes ecològics són més cars i es conserven menys?
No es conserven menys, per exemple un tomàquet en conserva ecològic dura el mateix que un
altre en conserva que no sigui ecològic. Només es diferencien en que un tindrà un certificat
ecològic i l’altre haurà estat en contacte amb productes químics. Pel que fa al preu, si que els
productes ecològics són mes cars, ja que es venen menys que els no ecològics. Avui dia sí que els
productes ecològics frescs es troben més o menys al mateix preu que els no ecològics. També
hem de tenir en compte que els productes ecològics són més difícils de trobar i no els tenim tant
de la mà com els convencionals.

8. Com creus que ha evolucionat l’agricultura ecològica en aquests últims anys?
L’agricultura ecològica ha anat augmentant a mesura que passa els temps, al contrari que
l’agricultura convencional que cada vegada s’abandonen més camps. Molts productors s’estan
passant a l’agricultura ecològica perquè estan veient més possibilitats. En l’agricultura mai se sap
quant es guanyarà, perquè mai saps si el teu cultiu arribarà al final, a part de l’opció de que
comprin o no, encara que els preus no són imposats pels productors sinó pels distribuïdors.

9. Com es poden reconèixer els productes cultivats de manera ecològica dels que no?
Els productes cultivats com a ecològics, han de tenir un certificat per llei. Els productors s’han
de donar d’alta com a soci al Consell Català de Producció Agrària Ecològica i llavors obtenen
aquest certificat que marcarà tots els productes com a ecològics, però has de pagar unes taxes
anuals, ja que aquest consell realitza inspeccions anuals a totes les finques per tal de mantenir un
seguiment. Per tant, el consumidor pot estar molt més segur amb aquest productes que amb
altres que no presenten l’etiquetatge com a ecològic.

