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1. Agraïments

Aquest  Treball  de  Recerca no ha estat  només realitzat  per  mi  tot  i  haver  estat  jo  la

persona que l’ha redactat. Amb aquest apartat vull dirigir-me a un seguit de persones que

han fet possible la realització d’aquest treball. Agraeixo a:

• La meva tutora del treball, Marta Feliu, per haver tutoritzat el treball i donar-me les

recomanacions pertinents

• El meu contacte a Fructusweb, Miquel Torres, per haver-me atès sempre que ho

necessitava, haver-me aportat el material necessari per realitzar el tast i haver-me

ensenyat tant sobre la producció ecològica.

• En Blai per haver mostrat l’interès que va mostrar pel treball en un inici tot i que

després se’n va haver de desentendre’s.

• Tots els professors del centre que, en un moment o altre, s’han preocupat pel meu

treball o hi han mostrat interès. En especial a la persona que em va proposar la

cotutorització del treball, Dolors.

• L’Elena que em va atendre a la Masia de Can Comas.

• Els meus companys que em van ajudar a agilitzar i a poder realitzar el tast.

• La meva família per haver-me ajudat sempre que ho he necessitat. 
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2. Introducció
El meu nom és Adrià Blanch Garrido, sóc estudiant de 2n de Batxillerat Científic de l’IES

Sales de Viladecans, el meu poble, i aquest ha estat el meu Treball de Recerca. Aquest

treball  ha  estat  tutoritzat  per  la  Marta  Feliu,  professora  del  centre,  i  cotutoritzat  per

l’empresa Fructusweb. Jo, igual que molts altres estudiants, vaig acceptar la possibilitat

que l’Ajuntament de Viladecans oferia a determinats alumnes per a poder dur a terme el

Treball de Recerca amb l’ajut i supervisió d’una empresa de la zona. 

2.1 Marc d’estudi del treball

El meu treball es començà a plantejar al març, aproximadament. Aquells dies ens havien

proposat  la  possibilitat  de  realitzar  un  treball  cotutoritzat  per  una  empresa,  la  qual

prèviament havia assignat un tema d’interès pel possible treball. A mi em va semblar molt

interessant i curiosa la idea, – una nova experiència més – vaig pensar. Entre les desenes

de temes per escollir (la gran majoria referents a temes industrials i tecnològics), el primer

que  em  va  cridar  l’atenció  va  ser  el  proposat  per  Fructusweb,  que  tractava  sobre

l’alimentació i  els hàbits alimentaris.  Al març ja havia tingut el  primer contacte amb la

persona que portava aquest tema dins l’empresa, en Blai. En un principi la idea del treball

era tractar algun tema relacionat amb la salinitat dels camps i les seves conseqüències;

tant en Blai com l’Elena de Can Comàs, oficina central del Parc Agrari que vaig visitar per

recollir informació, me n’havien parlat del tema i m’havia semblat interessant. Tot i això, ja

passades les últimes setmanes d’exàmens de 1 r de Batxillerat (vaig deixar el treball aturat

durant aquelles setmanes), vaig recuperar la idea, però finalment no em va acabar de

convèncer i no sabia realment per on agafar el tema. Aleshores, un dia a finals de juny,

parlant amb la meva tutora del  treball  va sortir  el  tema de la producció ecològica i  la

presència d’aquest producte a Fructusweb; finalment aquell  dia vaig decidir  enfocar el

treball cap a aquest sector. El tema em va semblar atractiu i amb bastant contingut per

treballar.  A més,  vaig  preveure  que  seria  un  tema amb el  qual  l’empresa  se  sentiria

còmode i em podria guiar correctament. 

2.2 Elaboració de la hipòtesi

Dins  l’àmbit  de  la  producció  ecològica  es  poden  estudiar  moltes  situacions  diferents.

Primerament el treball tenia dues parts: la primera consistia en determinar si els productes

ecològics eren més gustosos que els convencionals; la segona part buscava saber si els

productes  ecològics  eren  més  sans  que  els  convencionals.  Aquest  treball,  però,
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englobaria una hipòtesi massa extensa i inabastable per un sol alumne de batxillerat. Per

tant, es va començar a acotar el tema d’investigació. Per simplificar el tema d’estudi vaig

decidir  eliminar  la  segona part  del  treball  referent  a  la  salut  i  els  diferents productes.

D’aquesta  manera  es  va  eliminar  significativament  la  basant  més  científica  de  la

investigació i aquesta va començar a tenir un caràcter més social (la part referent al gust

també té una base científica tot i no ser tan evident). Malgrat tot, encara ens quedava una

hipòtesi massa genèrica. L’empresa Fructusweb treballava amb tomàquets ecològics, els

quals vaig poder anar a visitar al camp. A més,  el tomàquet és un fruit  molt present i

important a la dieta mediterrània i ens aporta molts beneficis pels pocs perjudicis que ens

pot provocar (ho veurem a l’apartat conceptual del tomàquet).  Per aquests motius vaig

decidir eliminar la paraula «productes» del tema d’estudi i substituir-la per «tomàquets».

D’aquesta manera, i  pensant quina seria la millor  i  més acurada redacció possible,  la

hipòtesi final va quedar de la següent manera: 

Els productes ecològics són més gustosos i més sans que els productes no

ecològics.

 (Hipòtesi inicial) 

Els tomàquets ecològics presenten unes propietats gustatives, físiques

i sensorials més acceptades dins la nostra societat que les presentades

pels tomàquets convencionals pel fet de ser ecològics. 

(Hipòtesi final i definitiva)

2.3 Concreció de la hipòtesi

Ara ja  coneixem la  hipòtesi  que presenta el  treball  i  que respondre’m acuradament a

l’apartat final de conclusions, tot basant-nos en els resultats extrets de la investigació que

farem. Aquesta hipòtesi, però, ens obra la porta a moltes preguntes i hipòtesis menors.

Per tant, a les nostres conclusions no donarem resposta a la hipòtesi anterior concebuda

com  a  una  sola,  sinó  que  traslladarem  aquesta  hipòtesi  a  les  diferents  propietats

estudiades (gust, textura, olor i aspecte físic) i intentarem entendre la concepció que la

nostra societat té sobre els tomàquets ecològics. Aquest estudi, a més, es pot aplicar a la

societat barcelonina sense cap problema, que és en la que s’ha dut a terme; però no
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podrem traslladar aquesta investigació i  les seves conclusions a països amb societats

molts diferents a la nostra (la Xina, Argentina o la Índia serien exemples). 

2.4 Metodologia i estructuració interna del treball

El treball comença amb una part teòrica en la que s’expliquen els conceptes necessaris i

imprescindibles per entendre bé les conclusions finals, les quals s’elaboraran relacionant

les dades extretes dels estudis realitzats amb el marc teòric.

La segona part del treball és la part pràctica, que reuneix l’estudi realitzat del qual s’han

extret les dades necessàries per elaborar les conclusions. Aquest estudi es divideix en un

tast de tomàquets, un anàlisi d’aquests, una enquesta i una entrevista. Aquestes quatre

pràctiques juntes reuneixen tot el que ens ha estat necessari per elaborar posteriorment

unes bones conclusions ben fonamentades. Amb el tast hem pogut saber realment l’opinió

de la gent sobre els tomàquets ecològics i convencionals; amb l’anàlisi d’aquests hem

observat quines diferències presenten; l’enquesta ens ha servit per veure la concepció

social dels tomàquets ecològics en comparació amb els convencionals i l’entrevista ens ha

donat  el  punt  de  vista  d’un  expert  en  la  matèria  (cada  pràctica  s’explica  més

detalladament al seu apartat corresponent).

2.5 Dificultats presentades en el desenvolupament

El  Treball  de  Recerca  sempre  acaba  presentant  dificultats  a  tots  els  estudiants  i  jo,

evidentment,  no n’he estat una excepció. En el meu cas la principal dificultat  se’m va

presentar només començar el treball a l’estiu. El treball estava sent cotutoritzat pel Blai

fins que un dia em va comunicar que no continuava a Fructusweb i que, per tant, havia de

deixar la cotutorització. Jo, però, havia de continuar el treball amb algú de l’empresa ja

que aquesta s’hi havia compromès. Aleshores va ser quan en Miquel, després d’uns dies

de trànsit,  va agafar l’apartat  de cotutoritzador.  En Blai  havia estat fins aleshores molt

implicat en el treball i el canvi de persona va suposar un endarreriment i una aturada del

treball. Això, sumat a que els primers dies d’estiu em va ser molt difícil continuar amb el

treball per qüestions personals, va acabar fent que perdés certa motivació pel treball i que,

al finalitzar l’estiu, aquest no hagués estat gaire avançat (la meva idea principal era tenir

més del 60% del treball acabat al setembre). Em va ser realment complicat poder avançar

el treball a l’estiu sense una motivació, una motivació que sí tenia abans de començar

l’estiu. Degut a això, a la tardor he hagut de fer gran part del treball al mateix temps que

realitzava el 2n curs de Batxillerat.
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3.1 GRUP FRUCTUSWEB

El Grup Fructusweb ha estat l’empresa que, com ja he esmentat a la introducció, m’ha

cotutoritzat el Treball de Recerca. La col·laboració i unió amb aquesta entitat està també

explicada a la introducció, per tant ara ens centrarem

exclusivament a conèixer-la de més a prop i  saber

què  fan,  com  ho  fan,  els  orígens  etc.  Aquesta

informació la considero pertinent ja que l’empresa ha

estat una gran ajuda pel desenvolupament del treball.

3.1.1 Orígens

La tradició de pagesia comença fa 100 anys i 5 generacions i arriba fins l’actualitat. La

dificultat de vendre el producte i els preus baixos que els oferien va fer que tant en Blai

com en Miquel decidissin comercialitzar el seu producte per

ells  mateixos.  Aleshores  sorgí  el  primer  canal  de

comercialització,  que  fou  l’Hortetdelbaix.com,  pel  qual

començaren a vendre al detall de manera on-line. El volum de

producció, però, era massa elevat i no el podien comercialitzar

tot via internet. És en aquest punt quan apareix Fructus i el

Grup  Fructusweb,  destinat  a  la  venta  al  major,  sobretot  a

restaurants. 

3.1.2 Certificació de la producció agrícola

Fructusweb és una empresa productora tant de producte ecològic com de no ecològic

(produeix al Parc Agrari del Baix Llobregat i a Sant Climent). En l’àmbit ecològic tenen

només certificats els fruiters, però gran part de l’horta que conreen és també de caràcter

ecològic,  tot  i  que  no  ho  tenen  certificat.  Un  exemple  en  serien  els  tomàquets  que

utilitzarem al tast, que malgrat no estar certificats com a ecològics han estat cultivats amb

pràctiques pròpies d’aquest corrent.
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3.1.3 Distribuïdors de productes

Com a distribuïdors trobarem tres mercats disponibles:  la restauració,  l’agrobotiga i  la

venta  on-line.  La  restauració  és  correspondència  de l’empresa Fructusweb,  que és  la

destinada a la venta al major. Tot i això, Fructusweb és també distribuïdora a hospitals,

col·legis i altres establiments d’aquest l’estil. En relació amb l’agrobotiga, situada a Sant

Climent, aquesta és l’establiment físic del que disposa el Fructusweb per a poder vendre

el  seu  producte  al  detall,  productes  que  no  poden  ser  venuts  a  través  de  la  web.

L’Hortetdelbaix.com és la web mitjançant la qual es produeix la venta on-line al detall

3.2 Parc Agrari del Delta del Llobregat

Acabem de parlar de l’empresa Fructusweb, cotutoritzadora d’aquest Treball de Recerca;

qui són, què fan, els tipus de venta etc. A més, ja hem vist que aquesta té en propietat

terres del Parc Agrari del Baix Llobregat, què és un dels punts geogràfics on produeix.

D’aquests terrenys n’extraurem dos dels grup dels tomàquets que utilitzarem per a l’estudi

(ecològics  sense  certificar  i  certificats).  El  Parc  Agrari  és  l’espai  geogràfic  del  Baix

Llobregat que major importància en producció agrícola té, tant per l’extensió d’aquest com

per la  quantitat  de producte que es produeix.  Com el  nostre estudi  pot  estar  vinculat

indirectament  amb el  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat  i  pot  ser  d’utilitat  per  a  bastants

productors de la zona, així com per a la pròpia empresa Fructusweb i per a la gent que viu

en aquesta zona; considero necessari fer una pinzellada sobre el que és el Parc Agrari i

les seves característiques per a poder-se fer una idea del terreny del qual provenen els

tomàquets usats a la investigació.

3.2.1 Situació geogràfica

Per començar, haurem de tenir clar què és el Parc Agrari del Baix Llobregat i on es troba.

Es tracta d’un patrimoni agrícola protegit que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals de

la Diputació de Barcelona. Aquest es va crear el 1998, fruit d’un acord entre el Consell

Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i la Unió de Pagesos (sindicat).

Com bé diu el nom, el Parc Agrari es troba a la comarca del Baix Llobregat, una de les

més poblades de Catalunya. Engloba un conjunt de catorze municipis situats a la vall

baixa del riu Llobregat i se situa sobre la plana al·luvial que aquest forma. Si sumem la

superfície de Parc Agrari de cada municipi anterior obtindrem una total de 2.938 ha, què

és oficialment la superfície del Parc Agrari.
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El mapa de la dreta mostra la superfície del Parc Agrari del

Baix Llobregat, delimitat per una línia verda. Com es pot

apreciar, aquest està situat sobre el delta del Llobregat, riu

que exerceix  d’element formador i  que és imprescindible

per a l’existència d’aquest  espai agrícola.

3.2.2 Objectius del Parc Agrari

El Parc Agrari fou dissenyat per a garantir el compliment de

certs  objectius  marcats  per  a  la  millora  d’eficiència  i

productivitat de la zona. Els principals objectius en els que

es basa són els següents, que es troben recollits al Pla de

gestió i desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat

(bibliografia):

1) Mantenir la qualitat del producte i millorar-la; així com també preservar la qualitat

agroambiental del territori i garantir-ne el bon estat. 

2) Aplicar les tècniques de nova aparició per a modernitzar  els cultius,  augmentar

producció i garantir la qualitat de l’aliment. 

3) Promocionar un comerç sostenible per als productes extrets del parc (comerç de

proximitat). 

4) Promocionar el  propi parc per a conscienciar la gent de la importància que té i

promulgar el coneixement del patrimoni agrícola de la zona. 

5) Creació de xarxes i infraestructures òptimes i eficaces dins el parc per a garantir el

correcte  desenvolupament  dels  punts  anteriors.  La  millora  de  les  xarxes  de

drenatge i de distribució de l’aigua n’és una mesura.

Com podem veure amb els objectius anteriors, el Parc Agrari s’ha convertit, i es vol que

sigui, un lloc adequat i adient pel conreu i l’agricultura. Per tant, podem assegurar que els

tomàquets  ecològics  certificats  i  no  certificats  del  tast  provenen  d’un  terreny  que  es

preocupa per la qualitat del producte i el resultat final d’aquest. 

En els propers subapartats donarem a conèixer certa informació de consideració rellevant

per a poder-nos fer una idea de les característiques pròpies del parc. Un parc que, per

cert, està dirigit i gestionat pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que té com a
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oficina central la Masia de Can Comas; situada dins el parc, a la zona pertanyent al Prat

de Llobregat i on vaig anar a buscar informació i documentació sobre el parc en qüestió. 

3.2.3 Climatologia, terreny, subministrament hidrològic i conreus

És necessari saber les condicions climatològiques del parc perquè és d’aquest d’on hem

extret  els  tomàquets  per  a  la  investigació.  El  tomàquet  és  una  fruita  que  es  cultiva

principalment a l’estiu tot i que se’n poden comprar durant tot l’any. Per tant, farem menció

d’aquelles condicions que es donin a l’estiu, que són les rellevants per a aquest treball.

Sobre les temperatures, la mitjana del parc és 15,6ºC, arribant a màximes de 32,3ºC a

l’agost. L’estiu presenta unes temperatures caloroses superiors als 25ºC al dia. Aquestes

temperatures càlides són degudes a dos factors. El primer és la presència de muntanyes

protectores del vent i el segon la funció reguladora de temperatures que desenvolupa el

mar. 

Relacionat amb les pluges, aquestes són pràcticament nul·les durant el període de cultiu;

això, però, origina períodes de sequera i intervals de pluges torrencials.

Tot i  que en els camps de conreu el sòl es prepara en funció del productes conreats,

aquest no deixa de ser un dels elements més importants en els cultius. Aquest es tracta

d’un sòl amb baixa meteorització i amb un pràcticament inexistent horitzó de diagnosi, és

a dir, sense uns registres sobre el sòl que es puguin mesurar per a saber el procés de

construcció d’aquest.

Els subministraments hidrològics del parc que utilitzaran els pagesos de la zona pels seus

cultius (inclosos els cultius de tomàquet de Fructusweb) provenen principalment de quatre

orígens. El més important són les aigües subterrànies, retingudes dins els aqüífers que es

distribueixen  arreu  del  parc.  El  segon  subministrament  és  l’aigua  provinent  del  riu

Llobregat i de les rieres que arriba al parc. Aquesta aigua es canalitza per tot el parc, de

manera que es puguin drenar adequadament tots els cultius. El tercer és l’aigua present

tant en estanys com en aiguamolls,  que es disposen al  llarg del  Parc Agrari  del  Baix

Llobregat.  L’últim  subministrament  hidrològic  és  la  pluja  i  l’aigua  que  aquesta  acaba

deixant al Llobregat, als canals, als estanys i aiguamolls i als aqüífers per filtració. 
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Els cultius del parc utilitzen tant varietats tradicionals (en són un exemple els tomàquets

ecològics  no  certificats  del  tast)  com  varietats  modernes  o  híbrides,  sorgides  de

l’encreuament de diferents varietats amb l’objectiu de trobar el producte que el mercat

demana (en són un exemple els tomàquets ecològics certificats del tast). Els conreus al

Parc Agrari es poden dividir en horta i en fruiters. L’horta és més present a la zona deltaica

i els fruiters són més propis de la zona muntanyosa. 

3.3 Aparició de la producció ecològica

Aquest treball està enfocat a la producció del tomàquet, la qual la podríem englobar en un

terme major: la producció agrícola o agricultura. L’agricultura s’originà fa més de 12.000

anys i des d’aleshores aquesta ha anat millorant al ritme que també ho feia la societat. Per

tant, ens podem fer una idea de com aquesta pràctica ha canviat al llarg d’aquests més de

120 segles.  L’agricultura, fins fa relativament pocs anys, era de caire ecològic, és a dir, no

s’hi  aplicava  cap  pesticida,  adobs  químics,  hormones  etc.  Arran  de  la  Revolució

Tecnològica  i  Industrial  l’agricultura  canvià  radicalment.  La  necessitat  de  produir  prou

aliment  per  a  poder  abastir  una  població  mundial  cada  vegada  major  va  comportar

l’aparició de noves tècniques i millores en el camp. Evidentment, la producció ecològica va

anar desapareixent per a poder donar pas i terreny a un nou tipus d’agricultura, que la

substituirà.  Malgrat  aquests  canvis,  gairebé  obligats  i  necessaris  degut  a  la  situació

mundial i l’augment de la població, que es van succeir, encara hi havia gent defensora

d’una agricultura ecològica i respectuosa amb el medi. Aquests aparegueren principalment

a partir del 1930 en defensa de diferents corrents. Partint de la base de que tots aquests

corrents  són  branques  de  l’agricultura  ecològica  i  reuneixen  uns  mateixos  principis  i

objectius que després explicarem, aquests principalment foren: 

3.3.1 Agricultura biològica dinàmica: aparegué el 1924 a mans de Rudolf Steiner. És un

corrent relacionat amb l’antroposofia, corrent filosòfic creat també per Steiner. Defensa

una agricultura on s’emprin les forces de la naturalesa per a crear la vida, és a dir, fer ús

de tot allò que la natura ens ofereix per a poder conrear. Dit d’una altra manera, un camp

agrícola és una sola unitat que reuneix la flora, la fauna i la terra, incloent també l’humà;

per tant, tot allò necessari per conrear ho trobarem al mateix sistema. Es caracteritza,

doncs,  per  evitar  que  intervinguin  agents  externs  i,  sobretot,  per  fer  ús  de  preparats

vegetals a l’hora de fertilitzar terreny i seguir un calendari determinat pel moviment dels

astres. 
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3.3.2 Agricultura natural de no intervenció:  la va crear Masanobu Fukuoka al 1950. Tal

i  com ens deixa entreveure el  nom,  aquest  tipus d’agricultura ecològica consisteix  en

deixar actuar la naturalesa i cooperar amb ella. Vulgarment podríem dir que consisteix en

«no fer res».  Principalment es basa en la filosofia Wu Wei (no intervenir  ni  forçar les

coses) i en els següents punts: no llaurar, no abonar no fertilitzar, no usar pesticides, no

eliminar  les  males  herbes,  no  podar  i  sembrar  mitjançant  boles  d’argila  (les  quals

contenen les llavors que,  quan plogui,  s’escamparan i  començaran a créixer).  Aquest

corrent ecològic es classificà dins la permacultura, un conjunt de principis que es basen

en els ecosistemes naturals per a actuar. Bill Mollison, pare d’aquest sistema, el definí de

la següent manera:

«La permacultura és la filosofia de treballar amb, i no en contra de la naturalesa; d'observació

perllongada i reflexiva, en lloc de labors perllongades i inconscients; d'entendre a les plantes i als

animals en totes les seves funcions, en lloc de tractar  les àrees com a sistemes mono-productius.»

3.3.3 Agricultura messiànica: aquesta fou desenvolupada per  Mokichi  Okada,  filòsof

japonès,  al  1983,  essent  així  la  més  recent.  Segons  ell  hi  hauria  un  gran  nombre

d’aliments que, degut als alts nivells de toxicitat, no podrien ser consumits pels humans.

Aquesta agricultura doncs, es fonamenta en seguir les lleis de la naturalesa i, d’aquesta

manera, acabar produint productes de sabor natural que siguin més beneficiosos per a

l’home,  tornant-lo  així  més  sa  i,  conseqüentment,  més  productiu  i  eficaç.  A més  de

conservar i respectar el medi ambient, aquesta agricultura està a l’abast de tothom degut

al  caràcter  econòmic  que  té.  Aquesta  agricultura  busca  també  un  desenvolupament

espiritual de productor i consumidor i garantir que hi haurà aliment per tothom. 

Aquests  són  tres  tipus  d’agricultura  ecològica  que  sorgiren  al  llarg  del  segle  XX.

Evidentment, l’agricultura ecològica d’avui en dia no es regeix pels mateixos principis que

aquestes tres i permet més concessions, tot i que el principal objectiu de protegir el medi

ambient és comú en totes. 
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Actualment,  per  tant,  existeixen dues línies de producció alimentaria  agrària  totalment

oposades degut, en part, al avenços tecnològics i científics que s’han fet a nivell global. El

corrent  majoritari  actualment  és  el

corrent  anomenat  convencional,  que

segueix  una  metodologia

contraposada al  corrent  ecològic.  En

aquest  treball  donarem  a  conèixer

amb  detall  què  és  la  producció

ecològica  i  quines  són  les  seves

característiques.  La  producció

convencional  la  coneixerem també a

través de l’ecològica, ja que és una agricultura que permet gairebé tot el que l’agricultura

ecològica no permet. A grans trets, podem dir que l’agricultura convencional buscarà la

màxima quantitat de producte i al menor preu, objectiu que durà aquesta agricultura a fer

ús de productes de síntesi química.

3.4 Producció ecològica

Aquest és l’apartat conceptual més important i llarg del treball. En ell explicarem tots els

aspectes referents a la producció ecològica que ens siguin rellevants pel nostre treball

(normativa de producció, restriccions, etiquetatge etc.). Per fer-ho hem hagut de recórrer a

fonts oficials d’informació ja que gairebé totes les webs consultades, o bé no donaven la

informació correcta i exacta, o bé es contradeien entre elles; com a conseqüència, cap

web que consultava em donava la seguretat d’aportar-me informació vàlida. Per tant, la

informació que donarem a continuació ha estat extreta de la legislació europea sobre

l’agricultura ecològica. 

3.4.1 Legislació de la producció ecològica.

La producció ecològica es podria considerar un moviment de recent aparició; el qual, a

sobre, ha aparegut en una època complicada per a desenvolupar-se correctament,  una

època on l’agricultura convencional  i  l’ús dels productes químics està present  a molts

conreus  i  es  troba  al  seu  auge.  Malgrat  tot,  hi  ha  gent,  productors,  comerciants,

consumidors etc. que creuen i confien en aquest moviment. És per aquest motiu que la
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producció ecològica està guanyant terreny i ha estat creixent durant les darreres dues

dècades. 

Tot i que l’agricultura convencional continuï tenint el monopoli d’aquest sector i sigui la que

més ven i la que més diners mou, la producció ecològica ha crescut d’una manera molt

significativa. Aquest creixement ha obligat les institucions i els governs a crear mesures de

control,  normatives  i  legislacions  per  a  poder  regular  la  producció  agroalimentària

ecològica. 

Per entendre la situació ens remuntem a l’any 2001, any en el  qual molta gent es va

començar  a adonar  del  creixement  que havia protagonitzat  la  producció ecològica els

anys anteriors. A més hi van haver dues conferències a Àustria (1999) i  a Dinamarca

(2001),  de  les  quals  es  va  extreure  unes  conclusions  sobre  alimentació  i  agricultura

ecològiques que van promulgar  que el  Consell  Europeu cridés a l’elaboració d’un Pla

d‘Acció.  Aquest  Pla d’Acció tindria  la finalitat  d’establir  unes bases polítiques sobre la

producció ecològica, les quals contribuirien a la política agrícola comuna (PAC).

L’aplicació del Pla d’Acció va modificar l’aleshores vigent, Reglament (CEE) 2092/91. El

2005 però, la Comissió decidí presentar un nou reglament; el Reglament (CE) 834/2007,

que s’aprovaria dos anys després, al 2007. Aquest reglament va derogar l’anterior i va

establir  una  nova  normativa  en  el  marc  de  la  producció  i  etiquetatge  dels  productes

ecològics. És, doncs, el Reglament (CE) 834/2007 el que regula la producció ecològica a

nivell europeu 

3.4.1.1 Legislació Europea

A continuació citarem les normes, les restriccions, i els requisits de la producció ecològica

en l’àmbit de l’agricultura, tot seguint les dades i informació del Reglament (CE) 834/2007

i del Reglament (CE) 889/2008 (hi ha més normativa referent a la producció ecològica

però no ens serà rellevant per a aquest treball).  Aquest últim reglament, el Reglament

(CE)  889/2008,  va  ser  creat  per  a  la  normativa  d’aplicació  i  desenvolupament  del

Reglament (CE) 834/2007. Aquests documents els podem trobar a diferents webs, com

per exemple la web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient o la de

la Generalitat de Catalunya. 
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Ambdós  reglaments  estan  dividits  en  títols,  capítols  i  articles,  dins  dels  quals  trobem

diferents punts d’informació i documentació. Aquesta divisió es duu a terme en funció del

contingut explicat a cada apartat.  En aquest Treball  de Recerca, com ja hem dit,  ens

centrarem només en aquells punts que ens siguin d’interès i obviarem aquells que, tot i

ser  presents  al  Reglament  i  tenir  una  gran  importància  en  els  seus  camps,  no  són

rellevants pel que estem investigant. La informació s’esmentarà redactada d’una forma

clara i ordenada per a que sigui de més fàcil comprensió. Aquesta serà estructurada en

apartats,  paràgrafs  i  llistats;  format  ben  diferent  del  que  presenten  els  documents

originals. A l’annex 1 podreu trobar la mateixa informació dels documents oficials però

estructurada de la mateixa manera que ho està als reglaments. A més, trobareu també els

enllaços a l’apartat de d’enllaços de Reglaments que us portaran als documents originals,

on està tota la informació recollida al complert. Abans de començar, però, és convenient

aclarir  que  molts  dels  punts  d’informació  es  troben  repetits  als  dos  reglaments.  Als

següents  apartats,  en  canvi,  trobareu  tota  la  informació  referent  a  cada  tema  sense

especificar el reglament del qual prové, especificació que sí es fa als annexos.

Objectius dels Reglaments, de la producció ecològica i marc d’aplicació

El Reglament té l’objectiu de possibilitar un desenvolupament sostenible de la producció

ecològica,  velar  pels  interessos  del  consumidor  i  crear  una  competència  lleial.  Els

objectius de la producció ecològica són, al seu torn, els següents: 

• Preservar el medi; tot incloent el sòl, la fauna i la flora, l’aigua i els cicles i sistemes

naturals.

• Mantenir la biodiversitat del terreny.

• Fer ús de recursos naturals  (sòl,  aigua,  aire,  matèria  orgànica etc.)  de manera

responsable i acurada.

• Condicionament de cada territori adaptat al comportament de l’espècie.

• Aconseguir productes de qualitat.

• Poder complir les demandes del consumidor amb un producte que respecti el medi

ambient,  la  salut  dels  animals  i  plantes  i  que no perjudiqui  la  salut  del  éssers

humans.

Aquests  serien,  doncs,  els  objectius  oficials  de  la  producció  ecològica,  recollits  als

reglaments
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Les normes dels Reglaments seran aplicables als processos de producció, preparació i

distribució  de  productes  ecològics,  així  com  al  seu  correcte  i  legal  etiquetatge.  Tot

operador que treballi en aquests processos i amb aquests productes estarà supeditat als

dos Reglaments. Els Estats que pertanyen a la Comissió que creà els Reglaments poden

aplicar normatives nacionals en etiquetatge i control de productes, sempre que aquestes

no vagin en contra de la  legislació  europea.  Aquesta darrera concessió és la  que ha

permès  l’Estat  espanyol  i  Catalunya  crear  també  les  seves  pròpies  normatives  (les

veurem més endavant).

Principis de la producció agrària ecològica

En aquest apartat veurem els principis en els que es basa l’agricultura ecològica, sense

fer menció, encara, a les normes de producció. Parlarem, doncs, d’aquelles condicions

que  sostenen  i  defineixen  el  que  és  una  agricultura  ecològica.  Aquests  principis  es

recullen en la llista següent:

Excloure organismes modificats genèticament (OGM).

Conrear sempre utilitzant recursos mecànics i organismes vius.

Aplicar mesures preventives als possibles riscos.

Utilitzar mitjans provinents de producció ecològica i d’origen natural.

No usar productes de síntesi química si no és que és imprescindible per salvar el

conreu.

Aplicar fertilitzants naturals i poc solubles per evitar la filtració.

Evitar l’erosió del sòl i afavorir-ne la compactació, augmentar la biodiversitat i la

fertilitat natural.

Usar sempre recursos renovables i subproductes vegetals o animals.

No afectar negativament l’entorn ecològic del voltant.

Protegir els conreus de manera natural, escollint-ne els més apropiats i aplicant la

rotació de cultius.
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Etiquetatge dels Productes Ecològics

Seria  normal  començar  explicant  la  normativa  de  producció  i  conreu  dels  productes

agraris ecològics,  ja que és el  primer procés que es realitza.  Tot i  això,  començarem

explicant la legislació referent a l’etiquetatge d’aquests productes i després exposarem

quines pautes haurà de seguir un producte etiquetat com a ecològic, tot fent referència a

les normes de producció.

Primer de tot haurem de conèixer els termes legals per a etiquetar productes ecològics als

països de la Comunitat.  Aquests són: «biològic (bio)», «ecològic (eco)» i  «orgànic».  A

cada país de la Comunitat hi haurà la corresponent en el seu idioma. D’aquesta manera, a

França trobem el terme «biologique» i a Alemanya, per exemple, «ökologisch». A cada

país també sempre hi ha una denominació predominant. A Espanya és majoritari l’ús del

terme  «ecològic»,  mentre  que  a  Gran  Bretanya,  per  exemple,  usen  més  la  definició

«organic». Els termes que es recullen a l’annex del Reglament (CE) 834/2007 estaran

reservats exclusivament pels productes ecològics, de manera que cap producte que no

segueixi la normativa dels Reglaments podrà ser etiquetat amb algun d’aquests termes. 

Els aliments etiquetats hauran d’especificar quins dels ingredients són ecològics i quins no

ho són. A més, no es podrà considerar ecològic un producte si més del 5% del seu pes no

és d’origen ecològic. 

A l’etiqueta,  també s’haurà  d’afegir  el  codi  numèric  pertanyent  a  l’autoritat  de  control

emprada per  l’operador  responsable de l’última operació del  producte,  el  logotip  legal

distintiu de la producció ecològica i la procedència de les matèries primeres. D’aquesta

manera,  si  procedeixen  d’Europa  figurarà  l’especificació  «Agricultura  UE»,  si  no

procedeixen d’Europa «Agricultura no UE» i  si  algunes provenen d’Europa i  altres no

«Agricultura UE / no UE». També es pot substituir «no UE» pel país en qüestió. Aquesta

especificació s’escriurà sota el codi numèric. 

A  l’etiquetatge  s’haurà  d’escriure  l’acrònim  de  l’Estat  amb  únicament  dues  lletres,

s’inclourà sempre un terme que faci referència a la producció ecològica (bio, eco, orgànic)

i s’especificarà un codi numèric determinat per la Comissió que se situarà juntament amb

el logotip. 
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Logotips

Tot producte ecològic haurà de lluir el logotip de confirmació de la UE i, si es considera

convinent i s’accepta, el logotip propi de l’organisme de control. 

El logotip de la UE és el següent i es pot presentar també en colors blanc i negre si es

considera convenient. A més, aquest haurà de mesurar, mínim, 9 mm d’alçada i 13 mm

d’amplada.

A Catalunya també trobarem el  logotip del  CCPAE, corresponent a

l’organisme de control. 

En tot etiquetatge, si podran afegir explicacions extres referents als

productes  ecològics  sempre  que  aquestes  no  modifiquin  o  puguin

crear confusió als consumidors. 

Trobareu més informació a l’annex XI del Reglament (CE) 889/2008

Ecològic, biològic i orgànic?

Fins aquí hem explicat ja la legislació referent a l’etiquetatge; tot i això,

considero necessari afegir una informació que, tot i no ser transcendent pel treball, sí és

important  conèixer-la.  Molta  gent  dóna  per  suposat  que  els  termes  «(eco)lògic»,

«(bio)lògic» i «orgànic» es refereixen al mateix

concepte.  En  certa  manera  aquest  no  és  un

pensament desencertat del tot; de fet, la pròpia

legislació de la Comunitat Europea, com ja hem

vist, concep aquests termes com a iguals i, per

tant,  poden  ser  usats  per  a  fer  referència  al

mateix concepte i es poden substituir entre ells
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sense variar el significat. Realment però, no són iguals, l’expressió correcta seria dir que

són  sinònims.  Essent  sinònims,  doncs,  aquests  termes  han  de  compartir  un  mateix

significat però, alhora, també han de diferir en alguna part. Tenen en comú que qualsevol

aliment que estigui certificat sota algun d’aquests noms ha de ser d’origen natural, prenent

com a  natural  la  nul·la  aplicació  de  pesticides,  herbicides,  o  qualsevol  altre  element

emprat que provingui de substàncies químiques i no estigui legislat o acceptat. Per altra

banda cada terme té certs matisos que ara exposarem i que els diferencien entre ells. Cal

precisar  i  reincidir  en  que  aquestes  diferències  han  estat  establertes  pels  propis

agricultors,  venedors  i  consumidor,  ja  que  legalment  no  es  contempla  cap  diferència.

Aquests matisos poden veure’s analitzant únicament cada paraula. 

(Eco)lògic: l’aliment  ecològic  serà  aquell  que  hagi  estat  cultivat  respectant  el  medi

ambient. Això inclou: utilitzar pràctiques que no afectin el medi ni redueixin els recursos

naturals,  emprar  sempre recursos renovables i  propers al  sistema, tenir  en compte el

benestar animal i vegetal, fer ús d’un terra i aigua no contaminats, sembrar un determinat

conreu d’acord amb el clima i l’època de l’any i garantir que les llavors emprades siguin

també de producció ecològica.

(Bio)lògic: un aliment biològic ho serà sempre i quan aquest no hagi patit cap modificació

genètica a un laboratori per tal de millorar-ne la qualitat. D’aquesta manera, doncs, es pot

garantir  que  dit  aliment  sigui  d’una  espècie  totalment  natural  sense  manipulacions

externes del genoma.

Orgànic: l’aliment orgànic garanteix la no utilització de químics en els compostos emprats

per al creixement o protecció durant el procès de desenvolupament. D’aquesta manera es

busca no afectar de cap manera a la salut humana ni a la fertilitat del sòl, no erosionar el

terreny i mantenir els recursos naturals aptes pel futur. 

Sabent que vol dir cadascuna de les anteriors paraules, ens podríem preguntar quina de

les tres garantiria un producte més sostenible o responsable amb el medi. Per saber-ho

hauríem  d’establir  una  escala  de  puresa,  en  la  qual  trobaríem  l’ecològic  en  primera

posició. 
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Ara  que  ja  hem  matisat  en  cadascun  dels  termes  podem  veure  com,  tot  i  haver

diferències,  alhora  de  parlar  d’agricultura  pràctica  aquestes  diferències  desapareixen.

Aquesta  decisió  ens  porta  directament  a  plantejar-nos  algunes  qüestions:  si  les  tres

nomenclatures es poden fer servir de manera indiferent, quins requisits ha de complir un

producte per a que aquest pugui ser etiquetat com a ecològic, orgànic o biològic? Si un

producte  és  genèticament  modificat,  pot  ser  considerat  orgànic;  però  no  biològic,

aleshores,  se li  pot  atribuir  la  nomenclatura? Per  a poder  donar  resposta  a aquestes

preguntes i  a  moltes  altres que ens podríem plantejar  haurem de conèixer  en quines

condicions s’ha de cultivar un producte i  quins límits  no podrà sobrepassar per  a ser

certificat com a ecològic, orgànic i biològic. 

Normes de producció agrària ecològica

En aquest apartat veurem quines condicions i quines regles ha de seguir un producte

agrari per a poder passar els controls, que també explicarem després, i ser etiquetat com

a ecològic sense cap problema. No es farà esmenta de totes les normes a seguir però sí

anomenarem  aquelles  que  siguin  considerades  més  importants  Aquestes  normes

s’exposaran en forma de llista, com a l’apartat de principis.

Referents al conreu

Està prohibit l’ús d’OGM i els operadors hauran de

comprovar  que  no  usen  productes  provinents

d’OGM en cap de les seves fases de producció.

Queda  prohibida  la  utilització  de  radiacions

ionitzants tant en els aliments com en les matèries

primeres.

Si un territori es vol dividir en dos camps diferents,

aquests  hauran  d’estar  distingits  amb productes

diferents per apreciar la correcta separació.

◦ Si un dels dos productes no és ecològic, aleshores els elements destinats a la

divisió ecològica no es podran usar en la divisió convencional.

S’usaran fems d’animals ecològics i matèria orgànica per a adobar els camps.

◦ Els fems per als adobs no podran sobrepassar una quantitat de nitrats superior

als  170  kg/  ha  anuals;  així  s’evita  la  presència  de  nitrats  a  les  aigües  per

escolament.
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S’aplicarà una rotació plurianual dels conreus.

No seran permeses les pràctiques que no mantinguin la matèria orgànica del sòl, la

biodiversitat edàfica i provoquin l’erosió i la no compactació del sòl.

Es  permet  l’ús  de  compostos  biodinàmics  elaborats  amb  plantes  i

microorganismes.

Prohibit l’ús de fertilitzants nitrogenats.

Per fertilitzar el sòl s’utilitzaran microorganismes com a primera opció.

Només s’acceptarà l’ús dels fertilitzants i condicionadors del sòl presents a l’annex I

del Reglament (CE) 889/2008

◦ Aquests s’aplicaran només per  a  mantenir  la  fertilitat  del  sòl  i  aportar-hi  els

nutrients que manquen i no es poden obtenir mitjançant cap altre sistema.

Per a evitar les conseqüències de plagues, malalties i males herbes s’utilitzaran

espècies  i  varietats  resistents  de  manera  natural,  la  rotació  de  cultius,  els

processos tèrmics i les tècniques adients de cultiu com a primeres opcions.

Només  s’aplicaran  els  fitosanitaris  (plaguicides,  herbicides,  insecticides  etc.)

presents  a  l’annex  II  del  Reglament  (CE)  889/2008.  Aquests  s’aplicaran  sota

l’autorització de l’Estat membre i només en els casos següents:

◦ No hi ha tractaments biològics, físics o naturals per una determinada plaga o

malaltia.

L’aplicació de fitosanitaris sempre serà fora de l’abast del  producte final  que el

consumidor menjarà.

Les dosis, tant de fitosanitaris com de fertilitzants, estaran controlades i limitades

per a cada cas.

Només podran ser usades les llavors que portin una generació essent ecològiques.

◦ En  el  cas  que  no  sigui  possible,  es  permetrà  l’ús  reduït  de  llavors  no

ecològiques si no han estat tractades amb fitosanitaris no permesos. Aquests

casos són:

▪ La llavor desitjada no es troba a la base de dades (document informàtic que

recull les llavors disponibles per a la producció ecològica) i cap altra la pot

substituir.  La inscripció  a la  base de dades comporta el  pagament d’una

taxa. 

▪ La llavor desitjada no la pot aportar cap altre productor en un període de

temps marcat.

25



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

Referents a l’emmagatzematge i transport

Els  productes  ecològics  estaran  emmagatzemats  i  seran  transportats  dins  de

recipients que evitin una possible manipulació

Els  productes  ecològics  seran  sempre  guardats  allunyats  dels  productes

convencionals per evitar la contaminació

Controls de la producció agrària ecològica

En  aquest  apartat  veurem  com  s’apliquen  els  controls  de  seguretat  i  certificació  als

productes agraris. 

Els controls als diferents operadors es duran a terme de manera anual i, si es considera

pertinent, amb major freqüència. Cada operador ha de tenir un document informatitzat que

reculli  les operacions fetes a cada cultiu ecològic dia per dia. Si no es compleixen les

normes  o  no es  superen  els  controls  (es  troben,  per  exemple,  restes  de químics  no

autoritzats)  s’aplicaran  mesures  sobre  aquells  conreus  i  sobre  l’operador,  que  poden

arribar a prohibir la comercialització del producte. 

Els controls els duu a terme cada Estat membre. A Espanya, aquesta funció està dividida

per comunitats, de manera que cada Comunitat Autònoma té la responsabilitat de garantir

els controls. A la seva vegada, una Comunitat Autònoma pot delegar aquesta funció a un

organisme de control, que adquireix les competències pertinents. En el cas de Catalunya,

aquests controls els porta el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).  

Aquesta ha estat tota la informació rellevant pel treball i resumida referent a la legislació

europea  de  producció  d’aliments  agraris  ecològics.  Per  veure  més  detalladament  la

normativa europea, vagi a l’annex I de l’apartat d’Annexos o consulti els Reglaments:

• Reglament (CE) 834/2007 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_estatics/Reg834_07.pdf 

• Reglament (CE) 889/2008 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_estatics/Reg889-08.pdf 
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3.4.1.2 Normativa estatal.

Espanya, com a membre de la Comissió, té certes competències. Aquestes s’han traduït

en la creació de Registre General d’Operadors Ecològics (REGOE) i l’anomenada Taula

de coordinació. El primer és un registre dels operadors ecològics del país i el segon és

l’organisme que controla els organismes de control del país. Tant el REGOE com la Taula

de coordinació són dues mesures aprovades pel Reial Decret 833/2014.

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/RD_883-2014_RGOE.pdf (Document de Reial Decret 833/2014)

• http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/registro-  

general-operadores-agricultura-ecologica/ (Registre General d’Operadors Ecològics)

A nivell estatal cal destacar també un altre document, l’Ordre ECC /1936/2014, amb dos

objectius.  El  primer  és  garantir  el  compliment  de  la  normativa  europea  en  l’àmbit

d’importacions. El segon objectiu és informar els operadors econòmics de les mesures

aplicades a aquests productes.

• http://www.mapama.gob.es/ca/alimentacion/temas/la-agricultura-  

ecologica/OE141936_tcm8-349716.pdf (Document de l’Ordre ECC /1936/2014).

3.4.1.3 Normativa Catalana

La normativa catalana, aplicada a través de les competències que posseeix la Generalitat

de  Catalunya,  es  creà  en  veure  la  necessitat  d’especificar  certes  mesures  que  als

reglaments europeus no es concretaven i que, conseqüentment, generaven desconcert

entre els operadors. 

Per aquest motiu es publicà el 13 d’abril de 2017 la Resolució ARP/763/2017, amb la qual

s’aprovà  el  Quadern  de  Normes  Tècniques  de  la  producció  agroalimentària

ecològica.  Aquest quadern, però, no deixa de ser un resum breu i  concret d’aquelles

mesures que poden presentar ambigüitats als reglaments europeus. 

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/QNT.pdf (Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica).
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La normativa catalana té  l’objectiu  de promulgar  la  correcte aplicació  de la  normativa

europea. Amb aquesta finalitat crearen el document Guia de normes tècniques i criteris

d'aplicació  de  la  normativa  europea  de  producció  i  etiquetatge  dels  productes

ecològics. Aquesta guia és notablement similar al Quadern de Normes Tècniques de la

producció agroalimentària ecològica, a diferència de que en aquesta es fa una exposició

més curosa de les ambigüitats dels reglaments europeus, tot indicant els articles que en

presenten  i  la  seva  interpretació  correcta.  Aquí  trobarem,  doncs,  l’especificació  de

qualsevol  mesura que pugui  presentar controvèrsia a l’hora de ser aplicada; aquestes

especificacions  es  faran  seguint  les  anotacions  redactades  al  Quadern  de  Normes

Tècniques de la producció agroalimentària ecològica. 

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/QNT_GI.pdf (Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de

producció i etiquetatge dels productes ecològics). 

A més, cada Comunitat Autònoma té les competències sobre el control de la producció. A

Catalunya  aquest  control  el  duu  a  terme  el  Consell  Català  de  la  Producció  Agrària

Ecològica (CCPAE). El CCPAE es creà el 1994 després de l’aprovació de la Llei 2/2014, i,

com a  autoritat  de  control,  aquesta  té  la  legitimitat  d’exercir  les  competències  que  li

pertoquen.  El  CCPAE  està  regit  per  una  ordre  que  aprovà  el  Reglament  intern  que

seguiria l’autoritat. Aquest Reglament es recull a l’Ordre d’11 d’octubre de 2001. A més, el

CCPAE també està regulat en matèria de les seves funcions i la seva composició. Aquesta

informació es recull al Decret 180/2001.

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/llei_2_2014_pae.pdf (Llei 2/2014 per la qual es crea el CCPAE).

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/ordre_rri_ccpae.pdf (Ordre d’11 d’octubre de 2001 per la qual s’aprova el  Reglament

intern del CCPAE).

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/decret_180_ccpae.pdf (Decret 180/2001 que dictamina les funcions del CCPAE i la seva

composició).
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3.4.1.3.1 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Ja hem vist l’origen d’aquesta autoritat i la funció que desenvolupa sobre el terreny català.

En aquest apartat ens endinsarem més en l’organisme i donarem informació més concreta

referent a les funcions, la composició de l’entitat etc.(aquesta informació es trobarà en

detall als enllaços del paràgraf anterior). 

El CCPAE està administrat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

de la Generalitat de Catalunya; tot i això té potestat jurídica pròpia. Aquesta concessió

permet que aquest sigui l’òrgan destinat a la certificació dels productes ecològics catalans.

Les funcions del CCPAE es podrien resumir en les següents: 

• Aplicar els controls pertinents als operadors de producció ecològica

• Promoure i ensenyar els sistemes de producció ecològica.

• Gestionar el registre propi d’operadors d’ecològic actius a Catalunya. 

• Certificació  dels  productes  que  compleixin  amb  la  normativa  vigent  sobre  la

producció ecològica. 

• Obrir expedients sancionadors als operadors que no respectin la normativa i,  si

se’n dona el cas suspendre les inscripcions pertinents.

El CCPAE es divideix en tres àrees:

a) Àrea de certificació: formada per tècnics especialitzats, són els encarregats de

vetllar per una certificació de qualitat.

b) Àrea  d’inspecció: formada  per  tècnics  especialistes,  són  els  encarregats  de

coordinar els controls necessaris als operadors.

c) Àrea d’afers generals: es duran a terme treballs relacionats amb l’economia, els

recursos humans, l’administració etc. 

A part,  ja, del CCPAE, cal destacar la Llei  14/2003 de qualitat agroalimentària, que té

l’objectiu d’assegurar  la  condició d’ecològic en les fases de producció,  transformació i

distribució

• http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?  

documentId=320971&language=ca_ES&action=fitxa (Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària).
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3.5 El Tomàquet

Aquest Treball de Recerca està format per diferents aspectes o conceptes que s’enllacen

entre ells per a poder donar sentit  al  cos del treball.  Ja hem parlat de les normes de

producció ecològica a seguir, de les prohibicions i els permisos; hem informat sobre el

terreny del qual extraurem el nostre producte per treballar etc. 

En aquest apartat, tal i com haureu vist d’entrada en el títol, parlarem del tomàquet; què

és,  les  propietats  que  té  etc.  Ho  farem  perquè  en  el  nostre  camp  d’investigació  el

tomàquet  és l’element més important  i

imprescindible. La hipòtesi basa el seu

estudi en els tomàquets (ecològics o no)

i,  com  a  conseqüència,  em  sembla

bastant  adient  i  coherent  donar  a

conèixer  aquest  fruit  i  explicar  les

principals  característiques  que  la

componen.  

3.5.1 Informació bàsica i nomenclatura científica

El tomàquet es pot anomenar de diferents maneres en funció dels dialectalismes utilitzats.

Quan escoltem doncs, denominacions com tomaca, tomacó o tomàtiga, entre algunes

altres, haurem d’entendre que ens estem referint al mateix, al tomàquet. El tomàquet, a

diferencia del que molta gent pensa i creu, no és cap verdura ni hortalissa, sinó que és un

fruit en forma de baia, el fruit que s’esdevé de la tomaquera, la qual, de la mateixa manera

que el seu fruit, es pot expressar de diferents maneres en funció del dialectalisme; així pot

ser freqüent escoltar tomatera, tomatiguera o domatiguera. 

Detallant el tomàquet científicament i fent-ne la seva classificació, aquest quedaria de la

següent manera: 

Regne         Plantae 

Divisió                                     Magnoliophyta

Classe                                      Magnoliopsida

Subclasse                                Asteridae
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Ordre                                        Solanales 

Família                                      Solanaceae

Gènere                                      Solanum

Espècie                                    S. lycopersicum

El  nom  científic  del  tomàquet  està  format,  com el  de  qualsevol  altre  organisme,  pel

Gènere + Espècie. En aquest cas concret el nom científic o nom binominal del tomàquet

és el de  Solanum lycopersicum.  El  Solanum lycopersicum, el tomàquet, és una espècie

diploide amb 24 cromosomes.

3.5.2 Característiques

La tomaquera és la planta herbàcia pertanyent a la família de les Solanaceae. Poques

espècies de Solanaceae produeixen finalment un fruit  comestible (la gran majoria són

tòxiques), entre les que sí ho fan, però, trobem la tomaquera. Algunes característiques de

les Solanaceae són els cinc pètals de les flors, les fulles alternades i el fruit en baia, com

seria el cas concret del tomàquet. 

Descripció de la baia i planta (Morfologia)

La tomaquera és una planta de desenvolupament propi d’un clima tropical. La seva tija la

podem dividir  dividir  en  dos  segments;  tija  principal  i  tija  secundària.  La  tija  principal

sorgeix de l’arrel i té un gruix aproximat de 2 a 4 centímetres a la base. Recorrent la tija

principal podem trobar les diferents tiges secundàries que se’n deriven (seran les que

anirem tallant  per  evitar  que  creixi  en  excés),  així  com les  possibles  inflorescències

típiques de la tomaquera (disposicions de flors sobre la pròpia tija). La tija, que pot arribar

als 2,50 metres d’altura, comença el seu creixement  erecte i cap amunt (en agricultura

ajudarem que creixi  verticalment  gràcies a unes cordes),

però  a  l’aparició  del  fruit,  el  tomàquet,  aquesta  es  va

inclinant i es torça degut al pes d’aquests. 

Per  part  de les flors,  aquestes ja  hem dit  abans que es

poden  presentar  en  inflorescències.  A  part,  però,  cal

esmentar altres propietats de la flor de la tomaquera; com

per exemple el seu color, que és groc.

31

Il·lustració 11: Tomàquet sencer i

tallat



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

Per finalitzar la descripció morfològica farem un repàs a les característiques presents al

fruit, el tomàquet, que és l’element més important en aquest treball. El tomàquet és un fruit

classificat en l’apartat de baia. Això és així perquè respon a les característiques típiques

d’una baia: és un fruit indehiscent, és a dir, té un gineceu (conjunt d’òrgans femenins)

format per un pistil amb un sol carpel i el fruit no s’obre per a que surti la llavor i té el

pericarpi carnós en totes les seves capes. Aquesta baia és de color vermell degut a l’alt

contingut de licopè (carotè i pigment present a molts fruits vermells), el qual arriba fins al

83%. A més, el licopè augmenta en percentatge a mesura que la maduració va avançant,

motiu pel qual un tomàquet madur té un color vermellós i un immadur el té verd (veurem la

diferència a la part pràctica entre el tomàquet ecològic certificat i el no ecològic). També es

produeix més licopè en els tomàquets cultivats a l’aire lliure i madurats a la tomaquera que

en els que es conreen en hivernacles i maduren en magatzems. El relleu és suau i llis en

la majoria dels casos i en forma més o menys esfèrica, de mida variable entre 3 i 16 cm

de diàmetre i  un pes oscil·lant  entre uns mil·ligrams fins a 600 grams. A l’interior  del

pericarpi  trobaríem les llavors,  de  tonalitats  grises  i  groguenques,  de  forma ovalada i

diàmetre entre 3 i 5 mil·límetres recobertes d’una capa viscosa anomenada mucílag. 

3.5.3 Conreu del tomàquet

El bon conreu de la tomaquera el podríem derivar a les condicions que l’envolten i a la

qualitat i necessitat de factors com la temperatura o la humitat, entre altres.  

Temperatura: la  tomaquera  és  una  planta  de  clima  càlid  que  requereix  d’unes

temperatures que oscil·lin sobre els 15ºC - 16ºC a la nit i 25ºC - 26ºC al dia per a garantir

el correcte creixement i desenvolupament de la planta. Unes temperatures que arribin a

superar  els  35ºC  o  que  descendeixin  dels  12ºC  afectaran  segurament  la  planta  i  el

desenvolupament del posterior fruit. Centrant-nos en el procés de fructificació (formació

del  fruit),  temperatures  majors  als  30ºC  i  menors  de  10ºC  impediran  que  el  fruit  es

desenvolupi exitosament, arribant a provocar tonalitats groguenques en el fruit. 

Humitat: el tomàquet no és un fruit molt exigent en condicions de humitat. Tant és així que

la humitat apropiada per a aquesta planta oscil·la entre el 60% i el 80%. Tanmateix, si no

es respecten els paràmetres d’humitat, la planta pot veure’s afectada. En humitats majors

al  80% s’incrementa  la  possibilitat  d’afectació  de  la  planta  per  part  de  patògens i  es

perjudica el creixement de teixits i la transpiració. Pel cap baix, en humitats inferiors al

60% poden sorgir problemes en la pol·linització. 
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Sòl: en  quant  al  sòl,  les  condicions  òptimes  per  als  tomàquets  corresponen  la  gran

majoria  al  drenatge,  que  ha  d’evitar  l’entollament.  Altres  aspecte  importants  són  la

presència de matèria orgànica al sòl i el pH lleugerament àcid en la majoria dels casos

3.5.4 Valor Nutricional

El tomàquet és un fruit que ens aporta diferents nutrients importants pel nostre organisme.

A continuació us presentem una taula de valor nutricional del tomàquet realitzada d’acord

amb  les  diferents  dades  i  informació  extreta  de  diverses  webs  que  trobarem  a  la

webgrafia.

Per 100 grams de tomàquet

Calories ± 20 kcal

Aigua ± 94,3 g

Carbohidrats ± 3,50 g

Glucosa ± 1,45 g

Fructosa ± 1,82 g

Sacarosa ± 0,11 g

Cítric ± 0,33 g

Fibra ± 1,30 g

Proteïnes ± 0,90 g

Calci ± 9,00 mg

Fòsfor ± 24,00 mg

Magnesi ± 9,50 mg

Iode ± 2,20 mg

Potassi ± 240 mg

Sodi ± 9,00 mg

Tiamina (vitamina B1) ± 0,06 mg

Riboflavina (vitamina B2) ± 0,04 mg

Niacina (vitamina B3) ± 0,60 mg

Piridoxina (vitamina B6) ± 0,10 mg

Àcid ascòrbic (viatmina C) ± 20,00 mg

Vitamina A ± 217,00 μg

Vitamina E ± 0,54 mg

Vitamina K ± 7,90 μg

β-carotens ± 1.000,00 μg
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La  taula  superior  mostra  les  quantitats  d’alguns  dels  nutrients,  vitamines  i  minerals

presents en 100 grams de tomàquet. S’ha fet ús del signe ± per expressar les quantitats ja

que aquestes no poden ser exactament les mateixes a tots els estudis que s’han realitzat.

Els valors que he pogut trobar a les webs consultades dependran molt sovint del tomàquet

emprat i la precisió de les mesures; per tant és necessari donar uns valors aproximats

però que puguin arribar a ser representatius.

Alguns  dels  valors  a  destacar  del  tomàquet  són  la  gran  quantitat  d’aigua  que  conté,

gairebé el 95% de la massa, el baix valor energètic degut precisament a l’abundant aigua

(arribant amb forces a les 20 kcal) i la presència de sucres (glucosa, fructosa i sacarosa) i

àcids  orgànics  (cítric  majoritàriament)  que  li  confereixen  el  sabor  dolç  i  àcid

respectivament.

Propietats que ens aporta el tomàquet

El tomàquet és un aliment molt utilitzat en cuina pel seu sabor i altres propietats culinàries.

També, però, el tomàquet té una gran quantitat de propietats beneficioses pel cos humà i

que  fan  d’aquest  aliment  un  imprescindible  a  la  dieta  mediterrània.  Algunes  de  les

propietats  més  importants  i  significatives  que  ens  aporta  el  tomàquet,  totes  elles

relacionades  amb  els  nutrients  que  hem  vist  a  l’anterior  taula  de  valors,  serien  les

següents:

Vitamines C i E: ambdues vitamines són importants per l’aportació d’antioxidants que

se’n fa, els quals ajudaran a reduir els processos d’oxidació i l’envelliment cel·lular. A més,

la vitamina C també afavoreix la formació del col·lagen, els ossos, les dents i els glòbuls

vermells.

Vitamina  A: formada  a  través  dels  carotens  (β-carotens),  té  múltiples  funcions  a

l’organisme, com ara formar la pell, els pigments de la vista, les mucoses, ajudar a la

formació d’ossos i del sistema reproductiu. 

Tiamina (vitamina B1) i niacina (vitamina B3): importants en els processos d’assimilació

de carbohidrats, lípids i proteïnes. La tiamina és realment necessària per a la captació de

glucoses  dels  carbohidrats;  que  seran  molt  imprescindibles  pel  bon  funcionament  del

sistema nerviós.
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Potassi: aporta beneficis en la transmissió de l’impuls nerviós i l’activació correcta dels

músculs. També té efectes diürètics, motiu pel qual es recomana el consum de tomàquet a

gent amb retenció de líquids i hipertensió.

Licopè: ja  s’ha  esmentat  abans  que  era  el  carotè  responsable  del  color  vermell  del

tomàquet.  A nivell  d’aportació  de  propietats  per  l’ésser  humà,  destaquem la  propietat

antioxidant,  que  conferirà  prevenció  contra  el  càncer,  malalties  cardiovasculars  i

l’envelliment. 

Fibra:  ens  ajudarà  en  diferents  funcions:  redueix  l’estrenyiment,  baixa  els  nivells  de

colesterol en sang i ajuda al control dels nivells de glucèmia. 

Fins ara tot el que hem esmentat han estat propietats beneficioses per al cos humà, però

no tot el que ens aporta el tomàquet realment és beneficiós. 

Solanina:  substància tòxica present a la pell  dels tomàquets,  sobretot en aquells que

encara estan poc madurs, i que pot provocar la descalcificació dels ossos, empitjorant

d’aquesta manera l’osteoporosi i l’artritis i artrosi (el calci es diposita a les articulacions).

Amines: substàncies presents als tomàquets que, a persones susceptibles,  els hi  pot

provocar reaccions al·lèrgiques i mals de cap.

3.5.5 Producció Mundial de tomàquet
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Actualment l’Àsia ha augmentat  les diferències amb la resta del  món i  monopolitza el

50,5% de la producció mundial de tomàquet. Europa representa el 13,3% i Amèrica és

segona amb el 15,7%. 

Aquest altre gràfic ens mostra una evolució de la producció de tomàquets i les hectàrees

emprades  al  llarg  de  les  darreres  dècades.  Podem apreciar  una  millora  considerable

mundial  tant  en  la  producció  com en  l’àrea  emprada.  A destacar  també l’eficàcia  de

producció, que ha anat en augment sobretot a partir del segle XXI i que ha provocat que la

línia  de  producció  de  tomàquets  superi  la  de  hectàrees  emprades.  Segons  dades

registrades a la web estadística de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a

l’Alimentació  i  l’Agricultura),  al  2014  la  superfície  utilitzada  per  a  la  producció  de

tomàquets  s’enfilava  fins  les  5.023.810  hectàrees,  i  també  la  quantitat  de  tomàquets

produïts augmentava fins arribar a les 170.750.767 tones. 

Fem un esment ara en concret als països que més tomàquets han produït al 2014:
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Si  ens  centrem  en  la  producció  actual  de  tomàquets,  les  diferències  són  bastant

aclaparadores. La Xina es manté ferma a la primera posició havent produït 52.586.860

tones  l’any  2014.  La  segona  posició  és  per  l’Índia  que  amb  18.735.910  tones  està

incrementant molt la producció. Malgrat la bona producció índia, la Xina continua produint

més del doble del que arriba a produir aquesta segona potència. Espanya la es troba

vuitena amb 4.888.880 tones. En aquesta gràfica Espanya és el segon país Europeu en

producció de tomàquets, superada només per Itàlia en ambdós casos. 

Aquest ha estat un repàs breu sobre la producció mundial  de tomàquets en xifres. Al

següent apartat veurem la producció que realment ens interessa, la producció ecològica. A

més, la veurem amb més profunditat  per  comprendre la  situació global  d’aquest  tipus

d’agricultura.

3.6 Producció ecològica en xifres

En aquest apartat farem referència només a la producció ecològica, tant mundial com a

nivell d’Espanya i Catalunya. No farem només menció a la producció referent al tomàquet,

com si hem fet a l’apartat anterior, sinó que també repassarem la producció ecològica a

nivells globals per fer-nos una idea de la situació actual d’aquesta. Tot i que es poden

estudiar molts aspecte en aquest punt, només esmentarem aquells referents a la quantitat

de superfície destinada a la producció ecològica, les tones que se n’extreuen i el consum

dins de cada país.

La  producció  ecològica  ja  sabem que va  començar  a reivindicar-se i  aparèixer  cap a

meitats del segle XX. Va ser, però,  a partir del segle XXI que aquesta va començar a

créixer  considerablement.  Tant  és així  que des del  2000 fins al  2015 el  consum s’ha

multiplicat  per  sis;  amb  uns  actuals  65  mil  milions  d’euros  destinats  al  consum  de

productes ecològics. 
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3.6.1 Superfície agrària ecològica

Aquesta producció ecològica s’ha desenvolupat de maneres diferents a cada país, territori

i continent, col·locant l’estat espanyol com a capdavanter dins la Unió Europea en quant a

terreny emprat per a producció ecològica. A nivell mundial ocupa la 5a posició. Seguint

aquestes  dades,  doncs,  podríem  afirmar  que  Espanya  és  un  dels  majors  productors

d’aliments ecològics.  Veiem-ho en els  següents  gràfics i  taules extrets  d’un document

oficial  penjat  a  la  web del  Ministeri  d’Agricultura  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Ambient

(MAPAMA). 
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Com es pot apreciar se situa a la 5a posició darrere de 4 països no Europeus, el que

converteix Espanya en la 1a potència europea. A més, amb 1,97 milions d’hectàrees al

2015, el creixement és bastant regular i progressiu.

Un altre factor relacionat amb la superfície ecològica és el percentatge d’aquesta sobre la

superfícies cultivable disponible total al país, de manera que es pot veure la implicació

real de cada país amb l’agricultura ecològica. Espanya la trobem al tercer lloc, dedicant un

7,80% de la superfície cultivable a la producció ecològica (dada del 2015). 

3.6.2 Consum de productes ecològics

Ser la cinquena potència mundial en terreny emprat per a producció ecològica, ser un dels

principals  països exportadors d’ecològic,  estar  entre els  5  països amb més indústries

ecològiques i ser el tercer país que més percentatge de superfície cultivable destina a la

producció ecològica (aquestes últimes dades no s’han mostrat per falta de rellevància pel

treball), entre altres, és bastant destacable però; som també un dels majors consumidors

d’aquest tipus d’aliments? Per a donar resposta a la qüestió anirem directament, i  una

vegada més, al informe sobre la producció ecològica que trobem a l’apartat d’alimentació

de la web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA):
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2011 2012 2013 2014 2015

% eco sobre total alimentació 0,96% 1,00% 1,02% 1,24% 1,51%

Despesa eco €/habitant 20,61 21,35 21,85 25,9 32,26

Despesa total eco  (millons €) 965,0 998,0 1.018,0 1.202,8 1.498,0

Despesa total  (millons €) 101.991 100.678 101.250 98.052 99.037

Com podem observar arran del gràfic i la posterior taula, malgrat la caiguda que ha patit el

consum d’aliments en termes generals a Espanya degut a la crisi, el consum d’aliments

ecològics no ha parat de créixer, tot i que en percentatges bastant modestos; això ens

demostra que cada cop hi ha més gent interessada en aquest tipus de productes i que

aquests van guanyant terreny a poc a poc dins el mercat alimentari. Evidentment, però,
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haig de dir que guanyen terreny «a poc a poc», ja que com podem apreciar només fent un

cop  d’ull  a  la  taula  superior,  el  percentatge  d’aliments  ecològics  consumits  només

representa entorn  el  1,51% del  total  de  l’alimentació (aquestes dades corresponen al

2015). 

Aquestes dades ens donen una idea de quin és el  percentatge de consum d’aliments

ecològics a Espanya, però no sabem com es troba el país dins el  mercat mundial.  Al

mateix  informe  podem trobar  també  taules  que  ens  ajudin  a  situar-nos  dins  aquests

paràmetres.

Sabent  que Espanya és el  5é país mundial  en producció ecològica, era bastant  lògic

pensar  que  també  seria  un  país  capdavanter  en  quant  a  consumidors  d’aquests

productes. Contra pronòstic, però, Espanya és el novè país en aquesta llista, consumint

un 2,3% del total d’aliments ecològics consumits arreu del món (dada del 2015). Un nivell

per  sota  ens  trobem  també  quan  parlem  del  mercat  espanyol  de  consumidors  de

productes ecològics (10a posició). El valor d’aquest mercat espanyol és de 1.498 milions

d’euros (dada del 2015). La dada a destacar, però, és la despesa per càpita, és a dir, la

despesa que faria cada habitant de promig, la qual es troba sobre els 21 €. Amb aquests

21€ per càpita Espanya se situaria molt per darrere de països com Àustria o Dinamarca,

als quals supera en valor de mercat per la quantitat de població. Podem concloure que, tot
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Il·lustració 21: mercats mundials d'ecològic



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

i ser un mercat realment important dins l’àmbit de la producció ecològica, cada espanyol

es gastaria només 21€ de mitjana en productes ecològics, un número bastant ínfim que

mostra que encara queda molt camí per recórrer si es vol que els productes ecològics

estiguin presents a la majoria de les taules del país.

3.6.3 Superfície agrària ecològica dins l’estat espanyol

Hem esmentat  la  situació  d’Espanya  dins  el  marc  de  la  producció,  comercialització  i

consum  de  productes  ecològics.  Ara  bé,  com  era  d’esperar,  la  producció  d’aquests

productes,  així  com  la  seva  comercialització,  no  és  uniforme  arreu  de  l’estat.  Hi  ha

Comunitats Autònomes on aquesta activitat es desenvolupa amb més consistència i té un

pes bastant més important dins l’economia. Degut al terreny i a la quantitat de població, 

Andalusia es desmarca en aquest aspecte i es troba, amb diferència, per sobre de la resta

de comunitats. Veiem-ho seguint els gràfics i taules:

Com  podem  apreciar,  a  Andalusia  es  troba  més  del  50% de  la  superfície  ecològica

d’Espanya. La resta de Comunitats Autònomes es reparteixen, doncs, l’altre 50%; del qual

Catalunya posseeix el 7,2% (creixent gairebé un 1,5% respecte l’any 2013).

Traduint aquests percentatges a xifres reals veurem com la suma del 100% és igual a

1.968.570 ha. Per tant, si seguim aproximadament els percentatges abans esmentats (no

són  exactes  totalment),  Andalusia  té  1.011.076  ha  i  Catalunya,  142.022  ha.  Aquests
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números,  així  com  els  que  mostrarem  posteriorment,  els  podem  trobar  a  un  altre

document extret de la web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

(dades del 2015).

 

3.6.4 Superfície agrària de tomàquets ecològics a l’estat espanyol

Aquest Treball de Recerca té la finalitat de demostrar les diferències entre un tomàquet

ecològic i un que no ho sigui, tot arribant a diferents conclusions en funció de la propietat

estudiada. Per tant és lògic que fem també esment a les dades de producció de tomàquet

ecològic (dades del 2015).

Veiem a la taula anterior com la producció de tomàquets ecològics a Espanya es troba en

una  bona  posició,  sobretot  comparada  amb  la  producció  d’altres  hortalisses  fresques

cultivades pel fruit, on és la més destacada amb el 40% de la producció d’aquest grup

Podem observar com es destinen 1.102,3260 ha totals al cultiu de tomàquets ecològics,
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Il·lustració 23: superfície ecològica dins d'Espanya (ha)

Il·lustració 24: superfície i producció de tomàquet ecològic a Espanya
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una superfície que s’estima que pot aproximar-se a les 45.702,4130 tones de tomàquets

produïdes.

3.6.5 Superfície agrària de tomàquets ecològics a Catalunya

Retornem un altra vegada al nostre territori veient les mateixes dades sobre la producció

ecològica del tomàquet, però en aquest cas enfocant la informació a Catalunya, territori

sobre el qual s’ha dut a terme aquesta investigació (dades del 2015).

A Catalunya trobem una situació semblant a la general espanyola, essent el  tomàquet

l’hortalissa fresca cultivada pel fruit més produïda amb el 37% de la producció d’aquest

grup. Aquests tomàquets ecològics són tots cultivats només en superfície qualificada com

a  agricultura  ecològica.  Aquesta  superfície  és  de  31,9500  ha,  una  superfície  que

repercuteix en 977,3995 tones de tomàquets ecològics.
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4.1 Introducció

Aquest Treball de Recerca, com ja he dit abans, pot enfocar-se des de diferents punts de

vista. Una opció hagués estat seguir la via científica en tots els aspectes i centrar-nos

només en les anàlisis dels diferents tomàquets, a partir de les quals acabar extraient les

pertinents conclusions. L’altra opció, i la que ha seguit aquest treball, és la de fer una part

pràctica que reunís tant aspectes científics d’observació com aspectes socials, destinats

principalment a saber l’opinió i acceptació dels tomàquets ecològics dins la societat en la

que vivim. 

Aquest treball està fonamentat i estructurat a través de diferents pràctiques o estudis i

l’anàlisi corresponent d’aquests. En aquest apartat veurem quines han estat les pràctiques

dutes a terme i el procediment que han seguit. La principal pràctica, de la qual he extret

gran part de les conclusions finals, va ser l’elaboració i planificació d’un tast de tomàquets

a la meva escola, l’IES Sales de Viladecans. Per acompanyar i arrodonir el treball vaig

difondre una enquesta a contestar i vaig realitzar una entrevista. A continuació farem una

exposició dels tomàquets utilitzats i posteriorment es mostrarà la preparació i resultats del

tast.

4.2 Tomàquets comparats al tast

La idea principal del tast era veure l’acceptació que la gent mostrava als diferents tipus de

tomàquets, fent referència al gust, la textura, l’aspecte físic i l’olor. Per aquest precís motiu

vaig utilitzar tres tomàquets diferents; un d’ecològic certificat, un d’ecològic no certificat i

un de no ecològic. La comparació principal consistia únicament en utilitzar dos tomàquets,

ecològic i no ecològic; però després de veure que hi havia tomàquets que es produïen

ecològicament i que no tenien cap certificació (en són un exemple els tomàquets cedits

per Frucutusweb emprats al tast) vaig decidir incorporar un nou tipus de tomàquet al tast;

l’ecològic  sense  certificar.  A  continuació  s’explicaran  les  característiques  de  cada

tomàquet i es donarà una informació general del procés de producció. Abans, però, hem

d’esmentar que aquests tomàquets han estat conservats, un cop ja els tenia jo, sota una

temperatura ambient (no han estat conservats a la nevera). Ha estat així degut a la falta

d’espai i de temps; un cop acabat el tast els vaig guardar per veure com evolucionaven els

tomàquets restants de cada tipus i poder observar els canvis que patien. La falta de temps

46



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

em va obligar  a mantenir-los fora la  nevera per  a accelerar  el  procés i  evitar  que es

conservessin durant més temps. 

4.2.1 Tomàquet Ecològic no Certificat 

 

El  tomàquet  ecològic  no  certificat  és  el  produït  per  l’empresa  Fructusweb  als  seus

hivernacles de la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat (l’ecològic certificat i no ecològic

no són cultivats per Fructusweb). 

Procediment del cultiu (ordre cronològic)

Malgrat  no estar  certificat,  aquest  procès és totalment ecològic i  segueix la  normativa

establerta  pels  cultius  ecològics.

Paral·lelament  els  tomàquets

ecològics  certificats  també

segueixen  pràcticament  el  mateix

procediment  de cultiu  (no hi  haurà

diferències entre la metodologia de

cultiu  d’ecològics  certificats  i  no

certificats).

Els  passos  s’explicaran  en  forma  d’esquema  enumerat  per  a  que  sigui  de  millor

comprensió. 

1. Preparació del Terreny deu dies abans de la plantació (1-9 d’agost).

1. S’escampen  els  adobs:  l’adob

emprat  ha  estat  un

compostatge  orgànic  de

plantes i fems. Amb aquest es

comença a prepara el sòl per al

cultiu de tomàquets.
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Il·lustració 26: Hivernacle amb els tomàquets ecològics no

certificats

Il·lustració 27: tomaqueres ecològiques no

certificades de l'hivernacle
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2. Se subsola el terreny: amb l’ajut d’un tractor, es penetra el sòl i s’esmicolen

les capes justament inferiors a la capa arable (on es cultiva) d’aquest amb la

intenció d’evitar que l’aigua es quedi a la superfície del sòl, fent que aquesta

s’escoli per les capes inferiors.

3. Es fresa el sòl: amb l’ajut del tractor, s’aplana el terreny prèviament subsolat.

4. S’ensolca  el  sòl:  amb  un  multicultor,  es  fan  els  solcs  necessaris  per  a

posteriorment poder plantar. 

5. Instal·lar el sistema de reg: primerament es fa una instal·lació dins la part

més elevada del solc.

6. Es  plastifica  el  sòl:  la  tela  negra  que  recobreix  els  cultius  té  l’objectiu

d’aguantar la humitat del sòl, estalviar aigua i evitar les males herbes.

7. Reg de preplantació: durant 48 hores s’inunda el camp per aconseguir una

desinfecció d’aquest i dessalinitzar el terreny.

2. Plantació (10 d’agost): se sembren les llavors a la part superior dels solcs.

1. Movem la instal·lació de reg a la part inferior dels solcs.

2. Clavar  cordes  (17  d’agost):

procediment  que  es  duu  a

terme mitjançant unes cordes

que, clavades al sòl, s’enfilen

cap amunt i  permeten que la

planta  creixi  de  manera

vertical.  Aquest  procediment

es  fa  durant  les  primeres

setmanes. 

3. Un cop estiguin les cordes clavades, cada setmana s’haurà de fer voltar la

planta  per  aquesta  per  afavorir  el  creixement  recte.  Aquesta  acció

s’anomena entutorar la planta.

4.  Al cap de dues setmanes després de la plantació es comencen a treure els

brots, que són parts noves de la planta que creixen i es desenvolupen. 

5. Finalment es talla el cap de la planta (part superior) i es treuen les fulles, de

manera que es frena el creixement, es ventila la planta i el tomàquet acaba

de formar-se. 

3. Primera collita: fou el 24 d’octubre. 
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Il·lustració 28: apreciació de les cordes de les

tomaqueres
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Aquest ha estat el procès que segueixen els

tomàquets  en  la  seva  producció.  Durant

aquest  període,  però,  s’hi  poden  aplicar

productes i fer certes accions sobre el cultiu

per protegir-lo o millorar-lo. Aquestes són les

accions que es duen a terme a la majoria

dels conreus ecològics de tomàquet i  que,

de  la  mateixa  manera,  s’han  empleat  als

conreus ecològic certificat i no certificat que

posteriorment vaig utilitzar pel tast. 

• Tractaments  amb  sofre  en  pols:  s’apliquen  cada  deu  dies  i  la  finalitat  és  la

d’eliminar els fongs o evitar-ne l’aparició als conreus.

• Insectes  de  defensa:  mètode  que  s’usa  com  a  substituent  dels  insecticides.

Consisteix en l’ús d’insectes que defensaran el cultiu atacant els insectes que el

puguin danyar (ús d’insectes depredadors).

• Abelles de pol·linització: mètode natural de pol·linització de la planta.

• Incorporació  de  flors  als  marges  del  cultiu  per  afavorir  la  creació  d’un  medi

favorable. Aquests marges atrauran insectes beneficiosos pel medi, el terreny i el

conreu i mantindran al marge aquells que puguin perjudicar la planta.

• Ús d’insecticides naturals en casos d’atacs forts de plagues. L’utilitzat normalment

és el  Bacillus thuringiensis,  que és un bacteri que es concentra als fitosanitaris i

configura un mètode totalment ecològic (en la collita que es va utilitzar pel tast no

va ser necessari l’aplicació d’aquest insecticida).

Característiques tomàquets ecològics no certificats

Els  tomàquets  ecològics  no  certificats  són  d’una  varietat

anomenada  Original  One.  Aquesta  varietat  és  adient  per  a  la

producció ecològica ja que es tracta d’una varietat pura, que no

ha estat hibridada. Per tant, podem afirmar que aquesta és una

varietat  original  i  natural  de  tomàquet;  fet  que  li  atorga  unes

determinades característiques ja donades per la pròpia varietat

que no han estat ni manipulades ni buscades. Vulgarment diríem

que aquesta varietat és «tal com és i com ha sigut sempre».
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Il·lustració 29: tomàquets verds en estat de

maduració

Il·lustració 30: aspecte

extern del tomàquet

ecològic no certificat
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➢ Textura externa: el tacte del tomàquet és suau i la superfície és llisa, amb una

capa de pell (epicarpi) molt fina que li  ofereix una resistència mínima als cops.

Conseqüentment, aquest tomàquet serà molt tou gairebé des de que es cull. 

➢ Interior: el tomàquet no presenta la típica disposició dels

tomàquets  convencionals.  L’interior  està  format  per  un

quantitat  d’aigua realment elevada i  la configuració dels

carpels,  el  pericarpi i  la formació de la placenta no són

uniformes, donant formes estranyes i poc habituals. A la

part més externa de l’interior també trobem el mesocarpi

carnós, que són molt més tous i fins, oferint així aquesta

poca resistència als cops. 

➢ Textura en boca: presenten una textura clarament més

pastosa  de  l’habitual  degut  a  la  poca  consistència  del

tomàquet i a la quantitat elevada d’aigua. 

➢ Aspecte  físic  extern: no  presenten una uniformitat  de  forma,  n’hi  ha  de més

rodons i n’hi  ha que presenten una forma més ovalada. És relativament senzill

distingir-los entre ells i en general presenten una lleu brillantor. El volum i el pes

són dues característiques que també fluctuen entre diferents valors.

➢ Maduració: en dues setmanes passa d’unes tonalitats groguenques a presentar

un  color  vermell  potent.  Durant  aquest  procés,  però,

degut  al  caràcter  ecològic,  van  apareixent  marques,

floridures  i  imperfeccions  de  manera  aleatòria  als

diferents  tomàquets.  N’hi  ha  que  van  començar  a

aparèixer una setmana després d’haver-los aconseguit i

n’hi ha que han aguantat fins a més de dues setmanes

sense cap marca o floridura (passades les tres setmanes

ja no hi havia gairebé cap tomàquet intacte; els que no

tenien  grans  marques,  però,  tenien  una  consistència

pràcticament inexistent). 
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Il·lustració 31: interior

del tomàquet ecològic

no certificat

Il·lustració 32: tomàquet

ecològic no certificat al cap

de 3 stemanes
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Mides i mesures tomàquet ecològic no certificat

• Valor mitjà de la Massa (M) en grams (g).

• Valor mitjà del Volum (V) en centímetres cúbics (cm³).
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                Σ m
n

M = 
 

                                                                                                                                                          n 

151 + 151 + 121 + 177 + 134 + 151 + 179 + 141 
     M = 

8

M = 150,63 g

                Σ v
n

V = 
 

                                                                                                                                                                                
n

 

115 + 150 + 145 + 175 + 130 + 175 + 115 + 160
               V = 

8

V = 145,6 cm3

Il·lustració 33: mètode emprat per mesurar

volums
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• Valor promig de la Densitat (ρ) en grams / centímetres cúbics (g/cm3).

4.2.2 Tomàquet Ecològic Certificat

El tomàquet ecològic certificat pel CCPAE el vaig aconseguir gràcies també a l’empresa

Fructusweb,  que  va  actuar  d’intermediària  entre  jo  i  l’operador  que  produïa  aquests

tomàquets ecològics certificats, l’Estrada.

Procediment de cultiu

Aquests tomàquets no els he pogut veure plantats en cap moment ni he pogut veure les

instal·lacions o el camp. Tot i això, sí he pogut aconseguir les dades sobre el procès de

producció  i,  com ja  he  dit  abans,  són exactament  les  mateixes  que  es  van  seguir  a

l’ecològic no certificat. L’única diferència han estat els períodes, ja que aquests es van

començar a plantar aproximadament deu dies abans i es van collir per primer cop una

setmana i mitja abans.

Característiques tomàquets ecològics certificats

El  tomàquet  ecològic  certificat  és  d’una varietat  anomenada

anairis,  bastant semblant a l’Original One. Aquesta, però, i  a

diferència del tomàquet ecològic no certificat, és una varietat

híbrida, creada a partir de l’encreuament de dues races pures.

D’aquesta  manera,  aquest  tomàquet  presenta  unes

característiques concretes que han estat buscades per agradar
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                M
ρ = 

 

                                                                                                                                                          V

150,63 g
  ρ =                 = 1,03 g/cm3  

145,6 cm3

Il·lustració 34: aspecte físic del

tomàquet ecològic certificat
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el client i aconseguir una major renta de venta, proporcionant una millor predisposició dins

del mercat.  Tot i  sorgir  d’un encreuament provocat,  cal  concretar que ha estat cultivat

100% ecològicament i que, conseqüentment, ha estat certificat pel CCPAE (les varietats

hibridades  poden  ser  cultivades  ecològicament  si  segueixen  la  normativa).  Aquesta

hibridació es duu a terme mitjançant la pol·linització de dues races pures a mà, sense

l’ajuda de la tecnologia. Aquest serà un dels motius pels quals aquesta varietat presentarà

un preu més elevat. 

➢ Textura  externa: és  un  tomàquet  suau  però  amb  protuberàncies,  amb  una

resistència major degut al gruix de l’epicarpi. 

➢ Interior:  els  carpels  tendeixen  a  ser

irregulars  en  mida  amb  una  columela

cèntrica i uns radials del pericarpi ferms. El

mesocarpi  és  també  més  consistent.  La

configuració  interna  gruixuda  de  les

diferents  parts  atorga  una  major

consistència  als  cops  (propietat  buscada

amb l’encreuament de races pures previ). 

➢ Textura en boca: aquesta varietat presenta una textura en boca bastant consistent

i més dura que l’ecològic no certificat. És a dir, no es torna una textura pastosa

després de mastegar el tomàquet.

➢ Aspecte  físic: presenten  una  forma  poc  uniforma  entre  els  exemplars  i  una

lleugera  brillantor.  Els  carpels  solen  marcar  el  relleu  superficial  del  tomàquet,

sobretot a la part superior. És fàcil distingir-los entre ells només veient la forma que

presenta  la  superfície.  El  volum i  el  pes  d’aquests  tomàquets  són també dues

característiques que prenen diferents valors. 

➢ Maduració: en  aproximadament  dues  setmanes

passen de tenir una tonalitat clarament verdosa a

adquirir  un  color  vermell.  Bastant  semblant  als

tomàquets  ecològics  no  certificats  en  aquest

aspecte,  comencen  a  sorgir  imperfeccions  i

floridures  als  tomàquets  de  manera  irregular  i

aleatòria  al  cap  d’una  setmana  d’haver-los

aconseguit pel tast (al cap de tres setmanes tots
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Il·lustració 35: interior del tomàquet

ecològic certificat

Il·lustració 36: tomàquet ecològic

certificat al cap de 3 setmanes
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els tomàquets ja tenien o bé alguna marca o bé havien aparegut floridures o bé

tenien una consistència molt inferior a la presentada anteriorment).

Mides i mesures tomàquet ecològic certificat

• Valor mitjà de la Massa (M) en grams (g).

 

• Valor mitjà del Volum (V) en centímetres cúbics (cm³).
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        153 + 103 + 225 + 213 + 237 + 198 + 99 + 169 + 278 + 99 + 160 + 143 + 155 + 185 + 237 + 145 + 122 + 209 + 202
M =

19

                Σ m
n

M = 
 

                                                                                                                                                          n 

M = 175,5 g

                Σ v
n

V = 
 

                                                                                                                                                                                  
n

 

       185 + 135 + 180 + 200 + 100 + 230 + 155 + 140 + 205 + 115 + 160 + 220 + 225 + 95 + 275 + 90 + 210 + 175 + 250        
V = 

19

V = 176,1 cm3
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• Valor promig de la Densitat (ρ) en grams / centímetres cúbics (g/cm3).

4.2.3 Tomàquet Convencional

El  tomàquet  convencional  o  no  ecològic  és procedent  de la  cadena de supermercats

Mercadona. Comprats directament del punt de venda, no tinc coneixement sobre quin ha

estat el procès d’elaboració d’aquests tomàquets. Tot i això, sabem que aquestes grans

companyies  busquen  el  benefici  econòmic  venent

molta quantitat a preu relativament baix. És per això,

per  l’aspecte  físic  i  per  la  no  aparició  del  distintiu

d’ecològic  que  podem  afirmar  que  es  tracta  de

tomàquets  convencionals  elaborats  amb  l’addició  de

producte químics, hormones, fertilitzants no ecològics

etc.  Malauradament,  però,  no  puc  especificar  quins

productes s’han aplicat a aquests tomàquets.

Característiques tomàquets convencionals

El tomàquet convencional que s’ha utilitzat pertany a una de les varietat més conegudes

de tomàquets per les característiques que presenta. Aquesta es coneix com a tomàquet

canari i presenta les següents propietats: 
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                M
ρ = 

 

                                                                                                                                                          V

175,5 g
  ρ =                 = 0,997 g/cm3 

176,1 cm3

Il·lustració 37: aspecte físic del

tomàquet convencional
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➢ Textura  externa: és  un  tomàquet  de  tacte  suau  i

superfície  llisa.  Semblant  a  l’anairis  i  a  diferència  de

l’Original  One,  aquest  té  una  epidermis  gruixuda  i

resistent, pròpia dels tomàquets convencionals. 

➢ Interior: presenta uns carpels bastant regulars amb una

columela cèntrica i uns radials del pericarpi consistents. El

mesocarpi i endocarpi són gruixuts i durs, oferint aquesta

resistència tan buscada en aquests tomàquets.

➢ Textura  en  boca: bastant  semblant  a  la  del  tomàquet

ecològic  certificat  degut  a  la  consistència  i  fermesa  del

pericarpi  i  mesocarpi.  Aquesta,  però,  és  una  textura

lleugerament  més  dura  (sobretot  quan  tots  dos  es  troben  al  mateix  estat  de

maduració).

➢ Aspecte físic: presenten una aparença uniforme, rodona, brillant i perfecta, com

manen els cànons. No tenen cap marca i  tots són d’una mida i pes similar.  És

realment  complicat  distingir-los entre ells  ja  que tots  segueixen la  mateixa línia

d’estètica; tots han de ser perfectes pels ulls del client. 

➢ Maduració: no  he  pogut  apreciar  aquest  procés  ja  que,  per  conveniència

empresarial,  es venen un cop ja tenen el  color

vermell.  Els  tomàquets  han  mantingut  el  color

durant 4 setmanes i, a més, la gran majoria s’han

mantingut totalment intactes fins les 3 setmanes.

Passades les tres setmanes alguns començaven

a  presentar  floridures  o  marques.  Tot  i  això  la

consistència, que al principi era bastant semblant

a  la  que  oferia  l’ecològic  certificat,  continuava

essent la mateixa pràcticament, a diferència de la

que presentava al final l’anairirs, que ja era molt

inferior a la inicial. 
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Il·lustració 38: interior del

tomàquet convencional

Il·lustració 39: tomàquet convencional

al cap de 4 setmanes
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Mides i mesures tomàquet convencionals

• Valor mitjà de la Massa (M) en grams (g).

• Valor mitjà del Volum (V) en centímetres cúbics (cm³).

• Valor promig de la Densitat (ρ) en grams / centímetres cúbics (g/cm3).
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                Σ m
n

M = 
 

                                                                                                                                                          
n

 

138 + 130 + 113 + 118 + 145 + 118 + 137 + 151 + 143 + 143 + 140 + 131 + 145 + 125 + 132 + 122 + 116 + 134 + 132
 M = 

19

M = 132,26 g

                Σ v
n

V = 
 

                                                                                                                                                                                
n

 

115 + 140 + 125 + 125 + 130 + 115 + 115 + 125 + 105 + 130 + 110 + 135 + 130 + 120 + 130 + 125 + 135 + 110 + 145
 V = 

19

V = 124,47 cm3

                M
ρ = 

 

                                                                                                                                                          V
132,26 g

  ρ =                 = 1,06 g/cm3  
124,47 cm3
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4.2.4 Comparació recopiladora dels tres tipus de tomàquets.

A la següent taula presentem la comparativa resumida dels tres tipus de tomàquets.

Ecològic certificat
Eclògic no

certificat
Convencional

Varietat
Anairis (encreuament

de races pures)
Original One Canari

Tacte
Suau i amb

protuberàncies
Suau i llis Suau i llis

Epidermis (capa de

pell)
Gruixuda Fina

Gruixuda (més que

l’ecològic certificat)

Carpels
Carpels bastant

uniformes
Carpels no uniformes Carpels uniformes

Columela Cèntrica i petita Dispersa Cèntrica i petita

Pericarpi
Uniformes, fins i

consistents 
Dispers i tou

Uniformes, de

grossor mitjà i

consistents

Placenta Abundant i uniforma
Dispersa i en poca

quantitat
Abundant i uniforma

Mesocarpi 

Gruixut i consistent

(menys que el no

ecològic)

Tou i prim

Gruixut i consistent

(més que l’ecològic

certificat)

Textura en boca 
Consistent (menys

que el no ecològic)

Tova i pastosa al

mastegar

Consistent (més que

l’ecològic certificat)

Brillantor Brillantor lleugera Brillantor lleugera Brillantor màxima

Uniformitat entre

exemplars

No uniformes (fàcil

distinció)

No uniformes (fàcil

distinció)

Uniformes (difícil

distinció)

Forma Generalment rodons

marcats a la

superfície per les

protuberàncies dels

carpels, generalment

asimètrics

Combinen formes

rodones i ovalades,

normalment

asimètrics

Rodons i perfectes,

totalment simètrics

Pes i mida Variació entre els Variació entre Pràcticament igual
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exemplars exemplars entre els exemplars

Procés de

maduració (des de

que els vaig tenir

fins al punt de

maduració final)

2 setmanes 2 setmanes -------

Manteniment

(marques,

floridures,

imperfeccions)

Aproximadament el

90% afectats al cap

de 3 setmanes

Aproximadament el

90% afectats al cap

de 3 setmanes

Aproximadament el

75% afectats al cap

de 4 setmanes 

Manteniment

(consistència)

S’estoven tots

notablement iniciada

la 2a setmana (són

consistents al

principi)

S’estoven tots

iniciada la primera

setmana (són tous

des d’un principi)

S’estoven

lleugerament al cap

de 4 setmanes (són

consistents al principi

i a les 4 setmanes

són encara més

consistents que els

ecològics no

certificats la primera

setmana)

Massa 175,5 g 150,63 g 132,26 g

Volum 176,1 cm3 145,6 cm3 124,47 cm3

Densitat 0,997 g/cm3 1,03 g/cm3 1,06 g/cm3

Més imatges a l’annex 2 de l’apartat d’Annexos
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Il·lustració 40: Ecològic no certificat - No

ecològic - Ecològic certificat Ilustración 41: Ecològic certificat- Ecològic no

certificat - Convencional. (Diferents estats de

maduració)
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Gràfics comparatiu de masses i volums

* La taula de valors a partir de la qual s’han fet els gràfics es troba a l’annex 3 de l’apartat

d’Annexos
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4.3 Tast de Tomàquets

A continuació explicaré l’elaboració del tast des del principi fins al final. La idea sorgí d’una

reunió que vaig tenir a principis d’estiu amb la meva tutora del Treball de Recerca i del fet

que  l’empresa  Fructusweb,  cotutoritzadora  del  treball,  treballés  amb  aquest  tipus  de

producte. Aleshores varem decidir que aquesta podria ser una bona pràctica per saber

més sobre l’enrevessat tema de la producció ecològica i la concepció que la societat en

té. 

Aquesta pràctica, malauradament, només es podia fer un cop hagués començat l’escola,

ja entrats al mes de setembre (el tast es va realitzar a alumnes de l’escola). En un principi

es va programar el  tast per a que es realitzés les últimes setmanes de setembre i  la

primera d’octubre. Aquest, però, es va haver d’ajornar degut a la falta de tomàquets en

aquell moment (els tomàquets me’ls proveïa o aconseguia Fructusweb i aquests tenen

uns terminis de sembra i  collita que no podia controlar).  Durant setmanes vaig provar

d’aconseguir-los el més aviat possible, però no va ser fins a finals d’octubre que es van

començar a collir.  Finalment vaig poder realitzar el  tast,  dividit  en dues setmanes, els

dimecres 15 i 22 de novembre, que van ser els primers dies disponibles. 

Tot i que el tast es va haver de dividir en dues sessions degut a la falta de temps (tenia

només una hora a la setmana i més de 100 alumnes per a fer el tast), explicaré tot el

procediment un sol cop ja que va ser el mateix per als dos dies. Tot i això, faré menció

d’aquells aspectes que es considerin necessaris i que hagin estat propis de cada sessió.

4.3.1 Material 

El material que es va utilitzar i les quantitats corresponents van ser les següents:  

* Cal especificar que els tomàquets ecològics certificats que em van proporcionar no eren

tots de la varietat anairis. Els exemplars que no ho eren es van desestimar pel tast i pels

càlculs anteriorment mostrats. A més, durant el tast es van tallar i  preparar tomàquets

ecològics  certificats  i  no  certificats  que  posteriorment  es  van  haver  de  llençar  a

conseqüència  de  la  falta  de  temps  (per  aquest  motiu  no  quadren  els  números  de

tomàquets utilitzats i tomàquets restants).

◌ Tomàquets ecològics certificats; anairis. →  ≈ 49 unitats. 24 el 1r dia i 25 el 2n

dia. Se’n van utilitzar aproximadament 15 unitats. 
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◌ Tomàquets ecològics no certificats; Original One.  →  ≈ 47 unitats. 25 el 1r dia i

22 el 2n dia. Se’n van utilitzar aproximadament 20 unitats. De la 1a setmana no en

van quedar degut a que es van utilitzar quan ja havien madurat bastant. 

◌ Tomàquets no ecològics; canari. →  ≈ 33 unitats. Totes comprades pel 1r dia ja

que  es  van  conservar  perfectament  durant  una  setmana.  Se’n  van  utilitzar

aproximadament 14 unitats. 

◌ Plats →  ≈ 110 unitats.

◌ Coberts →  2 ganivets i  ≈ 100 forquilles.

◌ Tovallons →  ≈ 125 unitats.

◌ Gots →  ≈ 125 unitats.

4.3.2 Preparació del tast

La primera sessió fou el 15 de novembre, dimecres. Per tant, dimarts 14 vaig haver de

deixar totes les coses necessàries al laboratori de l’escola. Els tomàquets també van ser

obtinguts el dimarts 14, quan vaig comprar els no ecològics al Mercadona i vaig recollir els

ecològics certificats i no certificats amb una capsa a la nau de Fructusweb. El procediment

va ser el mateix per a la segona setmana.  

Per a realitzar el tast, tant el del dia 15 com el del dia 22, vaig necessitar l’ajuda d’alguns

companys i professors, que es van dedicar a organitzar les taules, preparar els tomàquets

i servir-los. Al laboratori hi cabien fins a 16 persones fent el tast. El primer dia vam fer

pujar la gent en grups de 16, però veient les dificultats que presentava dirigir i organitzar

tanta gent a la vegada, el segon dia vaig decidir fer el tast en rondes de 8 persones, de

manera que mentre uns estaven fent el tast en una taula (les taules eren de 8 persones),

els meus companys preparaven l’altra per agilitzar el tast.

Cada persona disposava d’un got ple d’aigua, un tovalló, un bolígraf, un cobert i tres plats.

A cada plat hi havia dos trossos petits d’un tipus de tomàquet i, al costat, un tomàquet del

mateix tipus sencer. La disposició era com es mostra a la següent imatge.
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A més,  cada persona tenia una papereta com la de la l’anterior imatge.  En ella cada

persona havia de respondre les quatre preguntes que es proposaven amb números de l’1

al 3, cada número per a una casella en funció de com havien percebut la característica

que es preguntava a cada tomàquet  (1 per al que consideraven millor i 3 per al pitjor). Si

no apreciaven cap diferència entre els tomàquets havien de marcar el mateix número a

totes les caselles. Si no apreciaven cap diferència només entre dos tomàquets, aleshores

havien de marcar aquells dos tomàquet amb el mateix número, de manera que podien

sorgir les següents combinacions: 

• 1,2,2 → un tomàquet és millor que els altres dos, entre els quals no

aprecio diferència.

• 1,1,2 → un tomàquet és pitjor que els altres dos, entre els quals no

 aprecio diferència.

El tast també es va presentar amb dos variants; a cada tipus de tomàquet se li va donar

una lletra identificativa (A pels ecològics certificats, B pels ecològics no certificats i C pels

no  ecològics).  Amb  això,  hi  havia  grups

coneixedors  del  tipus  de tomàquet  per  a  cada

lletra però hi havia d’altres que no sabien quina

lletra  corresponia  a  cada  tomàquet.  Aquesta

separació  es  va  fer  amb l’objectiu  de  veure  si

realment el fet de saber quin tipus de tomàquet

era  cadascun  condicionava  les  respostes  dels

participants.
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Ilustración 43: disposició del tast per a cada persona Ilustración 44: fitxa de resposta de cada

participant

Ilustración 45: preparació dels tomàquets del

tast
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Les quatre preguntes  formulades eren les següents:  Textura  en boca més agradable;

major  intensitat  d’olor;  aspecte  físic  més  atractiu  i  preferència  de  gust.  Com  podem

observar, totes les preguntes són subjectives i cadascú tindrà la seva opinió personal.

Anteriorment ja hem vist com és cada tomàquet de manera objectiva analitzant-lo i ara el

que busquem és saber quina acceptació real té o tindria cada tipus de tomàquet dins la

societat. Aquest col·lectiu, però, no és del tot representatiu, ja que ha estat format només

per joves d’entre 15 i 18 anys (amb alguna excepció d’algú de més de 40 anys). Tot i això

la  mostra sí  és bastant  representativa (100 persones)  i  les respostes,  malgrat  l’escàs

ventall d’edats presents a la mostra, són molt diverses. 

El procediment del tast que van haver de seguir tots els participants va ser el següent: 

1. Primer de tot havien de contestar les qüestions 2 i 3, que corresponien a la

intensitat d’olor i aspecte físic, respectivament. Per a respondre havien de fixar-

se en el tomàquet sencer que tenien al costat de cada plat, olorar-lo i anotar-ne

els resultats que consideressin

oportuns a la papereta.

2. Després,  per  respondre  les

dues  qüestions  restants,  ja

havien  de  provar  els

tomàquets.  Tenint  dos  trossos

petits  de  cada  tipus  de

tomàquet  a  cada  plat;  els

participants  havien de menjar-

se un tros de cada plat i, després de cada tros menjat, fer un glop d’aigua per

eliminar  el  sabor  del  tomàquet  anterior  i  evitar  barrejar  sabors.  Un  cop

s’haguessin menjat un tros de cada tomàquet havien de contestar les preguntes

1 i 4 (textura en boca més agradable i millor gust, respectivament) i, si encara

es trobessin indecisos, tenien un tros més de cada tomàquet al plat per tornar a

provar-los. 
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Ilustración 46: participants del tast provant els

tomàquets
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4.3.3 Anàlisi dels resultats del tast

Ja hem dit que el tast es va dividir en dos formats entre gent que tenia el producte distingit

i  gent  que  no  el  tenia.  Tot  i  això,  va  haver  gent  que  per  diferents  motius  (al·lèrgia,

intolerància o  no els  agradava el  tomàquet)  no van tastar  els  tomàquets  i  van poder

respondre només les preguntes 2 i 3 referents a l’olor i l’aspecte físic. Aquesta ha estat la

participació del tast i els gràfics corresponents: 

◊  De  les  99  persones  que  finalment  van

realitzar  el  tast,  52  d’aquestes  ho  van  fer

sense saber quin tomàquet era cadascun i 47

sabent-ho.
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◊  8 persones de les 47 amb el producte 

distingit no van provar els tomàquets; 6 

amb el producte sense distingir tampoc els 

van tastar. Aquetes dades unides sense fer 

distinció de grups dona aquests resultats 

globals: 14 persones no van menjar 

tomàquets de les 99 del tast. 
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Els  resultats  del  tast,  dividits  entre  els  dos grups,  han estat  els  següents  (els  gràfics

circulars representen el nombre de persones que van atorgar el número 1 a cada classe

de tomàquet, corresponen al primer bloc del diagrama de barres):
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◊   Aquest gràfic mostra que van 

haver dues persones (una per 

cada grup) que van realitzar vots 

nuls i que, conseqüentment, no 

s’han tingut en compte pel 

recompte. Tanmateix, una d’elles 

només va realitzar vots nuls en 

les preguntes 1 i 4

Comparativa de resultats: textura més agradable en boca

◊   Per a la gent que tenia el producte distingit, la textura més agradable en boca ha estat 

clarament la de l’ecològic certificat (17 vots). La segona posició és per l’ecològic no certificat 

(12 vots) i la tercera pel no ecològic (8 vots). Malgrat tot, cal destacar que l’ecològic no 

certificat també ha estat el que ha tret més vots negatius (18 vots).
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◊   Per a la gent que no tenia el producte distingit, la textura més agradable en boca 

continua essent la de l’ecològic certificat (22 vots). Per a aquets grup, però, la segona 

millor és la del no ecològic (18 vots) i la tercera la de l’ecològic no certificat (5 vots). 

Igual que l’anterior, la textura que més vots negatius reb continua sent la de l’ecològic 

no certificat (21 vots). 

Comparativa de resultats: intensitat i preferència de gust

◊   Per a la gent que tenia el producte distingit la preferència de gust va ser majoritària 

per la mínima pel tomàquet ecològic no certificat (14 vots). La segona posició l’ocupa 

l’ecològic certificat (13 vots) i la tercera el no ecològic (10 vots). A destacar els 18 vots 

pel no ecològic com a tomàquet amb pitjor gust i els únicament 5 vots per l’ecològic 

certificat. 

◊   Per a la gent que no tenia el producte distingit el tomàquet amb major preferència de 

gust és l’ecològic certificat (19 vots). Aquesta vegada l’ecològic sense certificar baixa 

fins la tercera posició (12 vots) i el no ecològic es col·loca segon (14 vots). Per a aquest 

conjunt l’ecològic no certificat ha estat el pitjor valorat (18 vots).
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Comparativa de resultats: intensitat de l’olor

◊   Per a la gent que tenia el producte distingit sobtadament el tomàquet millor valorat a 

estat el no ecològic (24 vots). En segona posició trobem l’ecològic no certificat (11 vots) 

i a la cua es troba l’ecològic certificat (9 vots). El pitjor valorat ha estat l’ecològic 

certificat (21 vots).

◊   Per a la gent que no tenia el producte distingit els resultats són encara més 

descarats. El no ecològic és el millor valorat en quant a l’olor (30 vots), després trobem 

l’ecològic no certificat (13 vots) i l’últim és l’ecològic certificat (5 vots). Pel cantó negatiu, 

l’ecològic certificat continua essent el pitjor valorat (26 vots).



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

Aquests han estat els resultats del tast representats en diferents gràfics. Els dos gràfics

que  veureu  a  continuació  són  un  recull  general  de  les  dades  extretes  del  tast,

corresponents als millors i pitjors valorats de totes les característiques avaluades. Aquests

diagrames  han  estat  dissenyats  de  manera  que  cada  color  correspon  a  un  tipus

determinat de tomàquet especificat a la llegenda. Cada volta o anell representa una de les

característiques avaluades, de manera que cada gràfic recull les dades del primer o tercer
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Comparativa de resultats: aspecte físic

◊   Per a la gent que tenia el producte distingit el tomàquet amb millor aspecte físic és, 

com era d’esperar el no ecològic (24 vots). El segon més ben valorat és l’ecològic no 

certificat (16 vots), mentre que l’ecològic certificat queda tercer (8 vots). A destacar el 

gran nombre de persones que opina que físicament el tomàquet menys atractiu és 

l’ecològic certificat (29 vots). 

◊   Per a la gent que no tenia el producte distingit les diferències encara s’amplien més. 

El no ecològic es col·loca com el millor valorat (35 vots) mentre l’ecològic no certificat (8 

vots) i l’ecològic certificat (7 vots) queden segon i tercer, respectivament. L’ecològic 

certificat continua essent el pitjor valorat (25 vots).  
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bloc dels  gràfics  mostrats  anteriorment (en  aquest  diagrama s’han unit  les  respostes,

siguin provinents d’una persona amb el producte distingit o sense distingir). 

Qüestió associada a cada anell, de més exterior a més interior:

• Textura més agradable – Preferència i intensitat de gust – Intensitat de l’olor –

Aspecte físic

◊ Globalment, la textura més

agradable  pertany  a

l’ecològic  certificat  (48%

vots);  la preferència de gust

també  a  l’ecològic  certificat

(39%  vots);  la  intensitat

d’olor  correspon  al  no

ecològic  (54%  vots)  i

l’aspecte  físic  també  al

convencional (59% vots).

◊Globalment,  la  textura

menys agradable correspon a

l’ecològic  no  certificat  (48%

vots);  el  pitjor  gust  al  no

ecològic (41% vots); la menor

intensitat de l’olor a l’ecològic

certificat  (55%  vots)  i

l’aspecte físic menys atractiu

també  a  l’ecològic  certificat

(54% vots).

Si heu comprovat les respostes i el número de vots per a cada característica segurament

no us hagin quadrat els números. Això és degut a que al tast, com ja he dit abans, es

podien donar  casos en els  que la  persona no apreciés  diferència.  En aquests  casos

s’havia de marcar el mateix número en els tomàquets on s’estigués indecís, de manera

que  aquest  vot  doble  no  ha  comptabilitzat  en  els  gràfics  anteriors.  Aquestes  són  les

gràfiques que representen les indecisions i les preguntes on s’han donat, així com els
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valors  que  s’ha  donat  a  cada  tomàquet  (no  es  diferencia  entre  participants  amb  el

producte distingit o sense distingir).

Primeres conclusions extretes del tast

Amb el tast vaig voler obtenir informació directa sobre com la gent valora els tomàquets

ecològics en comparació amb els no ecològics i quines característiques són preferibles

per  a  cada  classe  de  tomàquet.  En  aquest  apartat,  doncs,  sintetitzaré  la  informació

mostrada als gràfics i n’extraurem les conclusions pertinents.

La intensitat de l’olor en els tomàquets ecològics és normalment més potent, amb una olor

que recorda la pròpia que tenen els camps de cultiu. Abans de realitzar el tast jo ja havia

experimentat i provat personalment diversos tomàquets ecològics i aquests sempre tenien

una olor més intensa i més forta que la dels convencionals, una olor molt característica

d’aquest  tipus  de  tomàquets.  Al  tast,  però,  de  manera  sorprenent  i  inesperada,  el

tomàquet que registra una major intensitat de l’olor és el tomàquet convencional. Aquests

resultats poden estar relacionats amb moltes causes. Una d’elles és que realment els

tomàquets no ecològics presentessin una intensitat d’olor major que la que presentaven

71



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

els altres. També, tot i no poder-ho assegurar, el més probable és que els no ecològics

hagin estat tractats per a mantenir l’olor durant més temps i impedir que aquest es dissipi.

Tot i això, aquests resultats poden ser conseqüència de l’estat de conservació en el que

es van trobar els tomàquets el dia anterior. Mentre els tomàquets ecològics estaven sobre

una capsa de cartró exposats al medi del laboratori, els tomàquets no ecològics van estar

guardats tots junts en una petita bossa mig tancada, on l’olor es concentra més fàcilment.

Siguin quines siguin les causes dels resultats, la intensitat de l’olor és la pregunta menys

important  i  que  menys  rellevància  tindrà  en  el  nostre  treball,  a  més,  és  la  que  més

indecisions ha presentat, i amb diferència. 

La qüestió referent a l’aspecte físic era la que d’entrada presentava unes respostes més

clares. S’esperava una clara tendència guanyadora cap al tomàquet no ecològic i així va

ser. El tomàquet no ecològic busca, mitjançant l’aplicació de productes de síntesi química i

altres, aconseguir el tomàquet d’aspecte perfecte. Els altres dos, en canvi, no busquen la

perfecció física i, per tant, presenten un aspecte menys atractiu. Entre els ecològics cal

esmentar que els no certificats presenten una major acceptació que els certificats. De fet,

aquests últims representen el 56% dels vots pel pitjor aspecte físic (gran part d’aquests

vots provenen del que tenien el producte distingit).  Aquest fet està lligat a la forma que

presentaven  aquests  últims,  ja  que  es  tracta  d’un  tomàquet  més  gran  i  amb

protuberàncies a la superfície (no presenten una forma rodona llisa). Entre els diferents

grups,  cal  destacar  que  en  aquells  que  tenien  els  tomàquets  distingits  el  tomàquet

ecològic no certificat, que presenta una forma més llisa, ha obtingut un 17% més de vots

més, uns vots que en la seva majoria ha perdut el no ecològic (baixa un 20% de vots).

Evidentment,  aquesta  diferència  pot  ser  fruit  d’una casualitat  (el  no  ecològic  continua

mantenint el 50% dels vots), però tot i això és molt possible que el fet de saber quin era

cada tipus de tomàquet hagués influenciat en alguns participants per a decantar-se per

l’ecològic. 

En relació  amb la  textura  més agradable  dins  la  boca,  aquests  resultats  són bastant

curiosos i significatius pel treball.  L’acceptació de la textura ha estat majoritària en els

tomàquets ecològic certificat i no ecològic, que reuneixen el 48% i el 32% dels vots com a

millors textures, respectivament; l’ecològic no certificat només en rep el 21%, que són 17

vots, 12 dels quals provenen de participants amb el tomàquet distingit. De fet, en aquesta

categoria l’ecològic certificat rep 4 vots més que el no ecològic, que en rep només 8.

Aquest podria ser un altre exemple de participants que s’han vist influenciats a l’hora de
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respondre per saber quin tipus de tomàquet era cadascun (dels que no tenien el producte

distingit només 5 van votar com a millor textura l’ecològic no certificat i 18 i 22 van votar el

no ecològic i  l’ecològic certificat, respectivament). L’altra conclusió d’aquestes dades la

relacionem amb les característiques que abans hem esmentat del diferents tomàquets.

Tant l’ecològic certificat com el no ecològic tenen una textura interior més dura i consistent

(buscada amb l’encreuament de races pures en l’ecològic) que diferencia molt de la que

presenta  el  tomàquet  ecològic  no  certificat,  la  qual  és  més  tova.  Aquesta  poca

consistència  dels  ecològics  no  certificats  fa  que,  un  cop  menjat,  la  textura  sigui  més

pastosa  i,  en  conseqüència,  més  desagradable  per  a  molta  gent  que  no  es  troba

acostumada a aquestes textures i prefereix un tomàquet més consistent. 

Les valoracions pel millor gust estan bastant equilibrades entre elles. L’ecològic certificat

és el millor valorat, però només pel 39% dels vots. L’ecològic no certificat amb el 32% i no

ecològic amb el 29% també han tingut bona acceptació. De fet, si fem un cop d’ull als

diagrames  de  barres  veurem  com  gairebé  tots  els  tipus  de  tomàquets  tenen

aproximadament  el  mateix  nombre  de  vots.  Aquesta  regularitat  i  repartició  bastant

equitativa dels vots ens porta  a una conclusió  bastant  important  que posteriorment,  a

l’apartat de conclusions finals, tornarem a destacar. Seguint les dades proporcionades pel

tast, no podem assegurar que els tomàquets ecològics tinguin un millor gust que els no

ecològics.  Malgrat  veure  com  l’ecològic  certificat  està  per  sobre  del  no  ecològic,  la

diferència és realment petita i, a sobre, l’ecològic no certificat, que també és ecològic,

recordem, ha presentat aproximadament una acceptació molt semblant a la presentada

pels no ecològics. Per tant, el caràcter ecològic d’un tomàquet no representa haver de

tenir millor gust. 
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4.4 Enquesta 

Finalitzada  ja  la  part  pràctica  explicativa  i  analítica  del  tast,  ara  passarem a exposar

l’enquesta que vaig realitzar via els Formularis Google; una enquesta que va ser resposta

per 139 persones. Aquests van ser els percentatge que l’enquesta em va donar sobre les

preguntes formulades, les quals es van dividir en tres seccions diferents.

1. En quina franja d’edat se situa?

♦ La mostra de l’enquesta ja he esmentat

que va ser de 139 persones, entre les quals

el  48,2%  pertanyien  a  la  franja  de  10-20

anys (companys de l’escola que també van

realitzar  el  tast),  el  22,3  % a la  de 51-60

anys i l’11,5% a la de 41-50 anys. La resta

de  franges  no  superen  el  10%.  A  partir

d’aquestes  dades  podríem  desglossar  les

respostes  de  manera  separada  per  grups

d’edats (esperava diferències entre les respostes dels joves i les dels adults o gent gran). Revisant-les, però,

aproximadament es mantenen els mateixos percentatges per a gent jove (menors de 30 anys) i gent adulta

o gran (majors de 31 anys). Per aquest motiu precís he desestimat aquesta opció i he decidit agafar la

mostra al complet en totes les preguntes, sense distinció d’edat. 

Secció 1: Sabem diferenciar els dos tipus de conreu? 

* Preguntes enfocades a saber el grau de coneixement dels enquestats sobre les diferències entre els dos

conreus.

1.1 Sap, més o menys, quines diferències hi ha entre un producte ecològic i un de

convencional? 

♦ El 86,3% assegura conèixer les diferències principals entre els

dos tipus de productes. Aquesta dada ens serà molt significativa

per  poder  verificar  amb  les  properes  qüestions  si  de  veritat

aquest 86,3% de la societat coneix les diferències correctament. 
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1.2 Me’n podria dir alguna? (en aquesta pregunta es van demanar diferències entre els

ecològics i no ecològics per començar a saber quines diferències contempla la gent)

Algunes de les respostes van ser les següents: (citades textualment)

No ho sé (es va repetir unes 10 vegades).

Utilització de pesticides o no.

Ecològic més naturals.

Més bo i cara.

L’ecològic respecta i cuida la natura.

L'ecològic segueix una producció respectant els seus temps sense tenir que alterar ni la

seva forma,ni gust mentre que el convencional està fet més de cara a que el consumidor el

vegi bé d'aspecte i no es valora el gust el convencional és més artificial.

L’adob.

La genètica.

Diferent manera de conrear.

L’ús de químics.

Com podem veure les respostes han estat molt diverses; hi ha gent que va més ben encaminada i

encerta en les respostes i gent que està bastant desviada de la realitat. 

1.3 Creu que fent ús d’una agricultura exclusivament ecològica s’està protegint el

medi ambient?

♦ El  73,4%  de  la  mostra  creu  que  amb  l’agricultura

ecològica estem protegint el medi, mentre un 10,1% no

ho creu així i el 16,5% no ha sabut decantar-se. Com ja

hem vist a la part conceptual l’agricultura ecològica està

dissenyada  principalment  per  protegir  el  medi  i,

evidentment, fent ús d’aquesta l’estem protegint com a

mínim més del que ho fa l’agricultura convencional. 
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1.4 Creu que aplicant  una agricultura convencional  estem provocant  un dany al

medi ambient?

♦ Seguint la línia de l’anterior pregunta, la gent considera

que l’agricultura convencional perjudica el medi ambient

(68,3%). Un 13,7% no ho estima així i un 18% no sabia

què  respondre.  D’aquestes  dues  últimes  preguntes

extraiem que la major part de la gent creu, i de manera

correcta, que una agricultura ecològica respecta el medi

més que una convencional.

1.5  Considera que la producció de l’agricultura ecològica pot sostenir i alimentar la

població mundial sencera, acabant així amb la fam al món?

♦ En  aquesta  qüestió  un  61,2%  majoritari  opina  que  una

agricultura  ecològica  no  acabaria  amb  la  fam  al  món;  el

38,8%,  en  canvi,  es  considera  optimista  i  sí  ho  creu.

Realment el problema d’aquesta pregunta recau més en el

model de societat que segueixi el món i l’equitatiu repartiment

d’aliments, ja que avui en dia ni l’agricultura convencional ha

estat  capaç  d’eradicar  la  fam.  Si  se  seguís  un  sistema

correcte, aleshores ambdues produccions podrien ser capaces d’acabar amb la fam.

Secció 2: Gust? Salut? 

* Preguntes enfocades a saber el grau de coneixement dels enquestats sobre els productes ecològics i la

seva vinculació amb la salut humana i el gust. 

2.1 En base al seu coneixement, creu que un aliment ecològic és més sa que el

mateix aliment però de producció convencional pel fet de ser ecològic?

♦  El  79,1%  considera  correctament  que  un

producte serà més sa si és ecològic; el 9,4% no

ho considera  així  i  l’11,5% no creu  que  hi  hagi

diferències per a la salut. Aquesta torna a ser una

qüestió  controvertida,  però  cenyint-nos  als

productes  que  s’utilitzen  a  la  producció

convencional i que estan prohibits en la producció

ecològica,  és més probable  que aquests acabin

repercutint negativament, o si més no sense afavorir, la nostra salut. Cal recordar, també, que la producció
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convencional també es regeix per unes normes i limitacions que intenten garantir la salut humana, prohibint

qualsevol producte que clarament afecti l’ésser humà.

2.2 Seguint amb la dinàmica de la pregunta anterior, creu que un aliment ecològic té

més bon gust que el mateix aliment però de producció convencional pel fet de ser

ecològic?

♦ En aquest cas els percentatges disminueixen.

Tot i  això el 61,2% considera que l’ecològic té

més bon gust per aquest motiu mentre el 25,2%

ho considera al revés i el 13,7% considera que

el sabor haurà de ser el mateix indiferentment

de si és ecològic o no. Si seguim els resultats

abans mostrats al tast amb tomàquets, podem

afirmar que els productes ecològics no presentaran millor sabor que els no ecològics per aquesta condició,

conclusió que es desmarca molt del pensament majoritari de molta gent. 

2.3  Si  no  hagués  provat  mai  cap  tomàquet  ecològic,  quina  concepció  tindria

d’aquests?  (Si  ja  n’ha  provat,  respongui  en  funció  de  la  idea  que  tenia  abans

d’haver-los provat).

♦ L’opció majoritària amb un 54,7% és

la que considera l’ecològic millor en tots

els aspectes. Un 17,3% considera que

l’ecològic serà millor només en el gust i

un  18,7%  pensa  tot  el  contrari,  que

l’ecològic serà millor en tot excepte en

el gust. Un 8,6% opina que no hi haurà

diferències en cap aspecte i només una

persona creu que l’ecològic és pitjor en

tot (0,7%). Aquesta ha estat una pregunta molt oberta que realment no té una resposta única i correcta, ja

que ni l’ecològic ha de tenir més bon gust ni serà millor en la resta de propietat sempre pel fet de ser

ecològic (ho hem vist amb els resultats del tast).

77



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

2.4 Quan va a comprar, en què es fixa del producte? Que anteposa per davant?

(respongui el que fa, no el que creu que hauria de fer).

♦  El  58,4%  ha  confirmat  que  es  fixa

principalment  en  l’aspecte  físic  quan  va

comprar un producte; el 21,9% es fixa en el

preu  i  el  19,7% en  el  gust.  Com veiem,  el

preu   dels  productes  ecològics  acaba sent,

per a moltes persones (el 21,9%),  un factor

determinant per a consumir-los o no. 

Secció 3: Ecològic dins la societat.

* Preguntes enfocades a saber el pensament i el coneixement dels enquestats sobre el producte ecològic i

la presència d’aquest dins la societat.

3.1 Quin producte creu que es ven més car al mercat?

♦  El  87,8%  encerta  en  pensar  que  el

producte ecològic tendeix a vendre’s més

car  al  mercat.  Un  10,1%  pensa,  pel

contrari,  que  el  convencional  serà  més

car i el 2,2% opina que tenen el mateix

preu.

3.2 En relació amb l’anterior qüestió; podria donar un breu motiu que justifiqui la

seva creença? (motius pels qual un cregui que un és més car o més barat).

Algunes de les respostes van ser les següents: (citades textualment)

El procés de fabricació és més car (ecològics).

Més bona qualitat (ecològic).

Ho he mirat a les botigues (ecològics).

Requereix més temps per obtenir aquest producte (ecològic).

Es degut a que una producció ecològica es mes costosa. Tant pel manteniment com pel

temps. Crec que els productes eco no són els cars sinó els convencionals massa barats.

Es normal que siguin més cars 

Tenen menor producció (ecològics)

Molta més oferta (convencional).
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3.3  Sabria  trobar  i  diferenciar  en un supermercat  un producte  ecològic  d’un no

ecològic?

♦  El  67,6% creu  ser  capaç de trobar  un producte

ecològic  entre  molts  dins  d’un  supermercat  pel

32,4% que creu que no seria capaç d’aconseguir-ho.

Aquesta  pregunta  ens  servirà  més  endavant  per

comprovar  si  de  veritat  la  gent  sap  diferenciar

aquests productes en un supermercat.

3.4 Quins dels següents mots creu que es poden fer servir legalment per etiquetar

un producte ecològic? (pregunta de resposta múltiple)

♦ La gent hem vist que creu saber diferenciar un producte ecològic en un supermercat. Aquestes respostes,

però, mostren tot el contrari. Dins la Comunitat Europea el únics termes acceptats per etiquetar un producte

ecològic són: Ecològic (Eco), Biològic (Bio) i Orgànic. Ecològic ha estat, com era d’esperar, la resposta més

votada amb un 87,8% de vots. Biològic és la segona més votada amb un 35,5% de vots i orgànic és la

cinquena amb el 27,3%. A Espanya, el terme orgànic no s’empra en l’etiquetatge (a nivell europeu sí), per

tant, és normal aquest baix percentatge de vots. En oposició, però, al que abans assegurava el 67,6% dels

enquestats,  un 33,8% pensen que «sostenible» pot  ser una denominació pels productes ecològics i  un

30,9%, per exemple, pensa que «natural» també ho pot ser.  La resta de respostes oscil·len al voltant del

15% - 25%, uns percentatge inferiors però també bastant preocupants i significatius de que la gent no sap

quins productes són els realment ecològics dins d’un mercat. 
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3.5  Considera  imprescindible  haver  d’etiquetar  quins  productes  són ecològics  i

quins no? 

♦  El  96,4%  considera,  correctament,

que  els  productes  ecològics  han

d’estar etiquetats. 

3.6 En quina franja se situaria vostè en relació al consum de menjar ecològic?

♦  De  manera  bastant  inesperada,  el

48,2% afirma que el 25% de la seva dieta

és  de  caràcter  ecològic  (dada  la  qual

dubto molt que sigui vertadera). El més

esperat era que la gent no mengés res

ecològic  (16,5%  dels  vots)  o  que  no

sabessin si el que mengen és ecològic o

no  (21,6%  dels  vots).  És  sorprenent

veure com molta gent assegura incorporar ecològic a la seva dieta però després trobar que aquesta gent no

sap quines nomenclatures poden fer-se servir en l’etiquetatge. Això em porta a pensar que la gent creu estar

menjant ecològic quan realment no ho estan fent i no n’és conscient. 

3.7  Creieu  que  podríeu  arribar  a  trobar  un  organisme  modificat  genèticament  i

etiquetat com a ecològic? 

♦ En contra pronòstic, el 63,3% de la gent creu que podem

trobar un OGM etiquetat com a ecològic. D’acord amb la

legislació,  això  està  totalment  prohibit  i  és  impossible.

Aquesta és una mostra més de que molta gent creu saber

d’ecològic  i  creu  menjar-ne però realment  no en  saben

tant  com es pensen i  no són conscients  del  que estan

menjant. A més, aquesta dada em fa sospitar de que molta

gent no coneix el concepte d’OGM, però aquest ja és un altre tema.
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3.8 Si es trobés ara mateix en un mercat i tingués un producte ecològic i un de no

ecològic per escollir, amb quin es quedaria? Tingui en compte les diferències entre

cadascun i que l’ecològic pot arribar a tenir un preu més elevat.

♦  Un  53,2%  de  la  gent  es  quedaria  amb

l’ecològic  abans  que  amb el  convencional.

Tot i això, dubto molt que d’aquest 53,2% hi

hagi molta gent capaç de trobar i reconèixer

un  producte  ecològic  realment  sense

confondre’l  amb  algun  producte  etiquetat

com a «sostenible» o «natural».   Aquestes

dades també sorprenen si  mirem que a la

pregunta 2.4 només un 19% es fixa en el gust, mentre la resta es fixa en el preu o en l’aspecte físic. Sobta,

doncs, veure que més del 50% de la gent es quedaria amb l’ecològic ja que aquest és més car (la gent

també ho pensa així a la pregunta 3.1) i a sobre  normalment  presenta pitjor aspecte físic (ho hem vist al

tast).

3.9  En  cas  que  hagi  escollit  el  convencional  a  la  pregunta  anterior,  el  motiu

d’aquesta elecció ha estat el preu?

♦ El 81,5% de la gent escolleix el convencional pel preu

mentre que la resta l’escolleix per altres motius. També

destaca  que  la  gent  es  fixi  més  en  l’aspecte  físic  al

comprar  (el  58,4%  a  la  pregunta  2.4)  però  aquí

respongui que s’han decantat pel convencional pel preu,

i  a  sobre  de  manera  clara  amb  el  81,5%  (només  el

21,9% deia fixar-se principalment en el preu a la qüestió

2.4).

3.10 Últimes dues qüestions i ja finalitzem. Veient aquestes dues imatges, amb quin

dels dos tomàquets es quedaria?

♦  La  gent  ha  sabut  diferenciar  els  dos  tipus  de

tomàquet i, després d’haver-los vist, les proporcions

es mantenen com a la  pregunta 3.8.  El  52,5% es

quedaria amb l’opció dos, corresponent al tomàquet

ecològic  i  el  47,5%  preferiria  optar  per  l’opció  1,

corresponent al tomàquet convencional. En aquesta

qüestió sí  que veiem semblances amb la pregunta

2.4.  Obviant  el  preu  en  aquesta  pregunta,

81



Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

aproximadament la meitat de la gent s’ha decantat pel convencional per l’aspecte físic (a la pregunta 3.11

apareixen els motius de l’elecció de la gent), un percentatge que concorda més o menys amb el 58,4% dels

enquestats que a la pregunta 2.4 han votat  «l’aspecte  físic».  La diferència del  10% entre els resultats

d’aquesta pregunta (47,5%) i els de la 2.4 (58,4%) deu correspondre a gent que considera que l’ecològic té

millor aspecte físic. També, però, a la qüestió 2.4 apareix el factor «preu», el qual és motiu de decantar-se

pel convencional per a molta gent (el 81,5% a la pregunta 3.9). Per tant, tot i no poder-ho assegurar, gran

part de la gent que compra convencional pel preu, si s’eliminés el factor preu, escollirien l’ecològic tot i tenir

pitjor aspecte físic, ja que, com hem vist a la pregunta 3.9, només  el 18,5% de la gent es decanta pel

convencional per altres motius no relacionats amb el preu. Aquestes dues raons serien l’explicació d’aquesta

diferència del 10% abans esmentada. 

3.11 Doni’m algun motiu que justifiqui la resposta anterior. 

Algunes de les respostes van ser les següents: (citades textualment)

L’aspecte (convencional) (repetit més de 10 vegades).

Té pinta de ser més natural (ecològic).

Sembla més vermell i brillant (convencional).

El primer es veu massa uniforme (a favor de l’ecològic).

Pot  ser  ecològic  i  no  tenir  mal  aspecte  (a  favor  del  convencional  confonent-lo  amb

l’ecològic).

Se sap que l’opció dos és l’ecològic.

Sé que l’aspecte no té res a veure amb el gust que tindrà (ecològic).

Veig la segona opció més real, vull dir que el primer tomàquet sembla molt perfecte, com si

hagués estat modificat genèticament

El primer tomàquet no dóna la impressió de ser saborós.

Aquestes  han estat  les  preguntes  de l’enquesta  realitzada i  els  corresponents  gràfics

representatius  de  les  respostes.  També  s’ha  fet  referència,  en  algunes  preguntes,  a

aspectes que tractarem i respondrem a l’apartat de conclusions finals. A continuació, i per

finalitzar ja amb la part pràctica, veurem l’entrevista que vaig realitzar a en Miquel, de

l’empresa Fructusweb, tot fent referència només a aquella informació que ens serà vàlida

per respondre la nostra hipòtesi. 
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4.5 Entrevista a en Miquel Torres: pagès i responsable

de la producció agrària a l’empresa Fructusweb

En Miquel és la persona que dins l’empresa controla i dirigeix totes les feines referents al

camp i a la producció agrícola. És un pagès que coneix a la perfecció el producte ja que

ha estat  treballant  amb ell  des de fa  dècades i  prové també d’una família  pagesa.  A

continuació es mostrarà la informació extreta de l’entrevista dividida per temes. 

Sobre  la  certificació  ecològica  dels  productes  i  les  institucions

pertinents (CCPAE)...

En Miquel ens assegura que són necessàries aquestes institucions per poder controlar la

producció ecològica. A més, afirma que aquestes fan un control boníssim dels productes

en totes les fases de producció per corroborar que se segueixen les normes i que s’està

cultivant un bon producte de qualitat. Per contra, opina que que els tràmits burocràtics per

certificar haurien de ser més pràctics i, sobretot, no valdre tants diners, ja que a molts

empresaris no els acaba sent rentable certificar el producte si han de perdre diners.

Sobre la producció ecològica a la societat...

En Miquel no dubta en assegurar que l’agricultura ecològica és el futur del món i és la

direcció que aquest ha de prendre, sobretot si volem salvar el món (espera que la gent

entengui com són els tomàquets realment i que deixin de pensar que els tomàquets tots

perfectes físicament són els bons). Tot i que al món li convindria una agricultura únicament

ecològica,  creu  que  les  grans  empreses  sempre  dificultaran  el  creixement  d’aquesta

agricultura malgrat que els governs (al menys el català segons ell) estiguin evocant els

pagesos a produir ecològicament (també creu que a moltes parts del món els governs no

estan fent encara aquest enfocament cap a l’agricultura ecològica i que això pot significar

també un impediment a nivell  mundial  per l’agricultura ecològica). Fent referència a la

venta del producte, diu que la societat (no tota però si la majoria) busca un tomàquet rodó,

verd i dur (ens fica com a exemple el tomàquet emprat al tast i ens comenta que no el va

poder introduir al mercat). També ens diu que si en un conjunt de tomàquets tots són verd,

rodons perfectes i durs i consistent, aquells tomàquets no podran mai ser tan bons com la

resta.  
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Sobre les qualitats del producte ecològic...

En Miquel  considera que l’ecològic és un producte més sa que el  convencional  i  que

aquest és la mostra d’una agricultura ben feta i com cal. Tot i això defensa que, com el

convencional també segueix unes normes de producció, aquest també pot arribar a ser

igual i, fins i tot, més bo que un producte ecològic mal fet. Això ens ho diu ja que no hi ha

cap estudi que demostri que l’ecològic és sempre més bo. Referent únicament al gust, ell

es  basa  en  la  seva  experiència  amb  diferents  productes  (utilitza  les  cireres  com  a

exemple)  i  considera que un producte ecològic sí  és més bo.  Tanmateix,  creu que la

diferència  no  és  realment  apreciable  d’un  dia  a  l’altre  i  cal  acostumar-se  al  producte

ecològic  amb  el  temps.  Aquesta  diferència  en  el  gust  en  Miquel  no  la  basa  tant  en

l’aplicació o no de determinats producte químics, sinó que creu que la principal diferència

es troba en les varietats utilitzades en una agricultura i les utilitzades en una altra (serà

molt complicat diferenciar el gust entre dos tomàquets de la mateixa varietat tot i que un

d’ells hagi estat cultivat ecològicament i l’altre no).

Entrevista complerta i transcrita a l’annex 4 de l’apartat d’Annexos.
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5. Conclusions finals del Treball de Recerca

Un cop finalitzat el treball, puc assegurar que aquest m’ha aportat coneixements i proves,

no només per afirmar o rebutjar la hipòtesi proposada a la introducció, sinó que també per

afirmar altres qüestions que no ens havíem plantejat des d’un principi. El treball, a part, ha

estat també una bona manera d’ensenyar-me a dur a terme un estudi i extreure’n uns

resultats vàlids que, analitzant-los, em portin a l’elaboració d’unes conclusions.  

Als propers paràgrafs donarem totes aquestes respostes i els arguments corresponents.

Abans, però, vull deixar constància de que els resultats obtinguts no són exactament els

que  en  un  principi,  quan  vaig  agafar  el  tema al  juny,  m’esperava  que  sortissin.  Això

demostra, doncs, que moltes vegades estem convençuts de certes coses que realment no

són com les apreciem. En certa manera, adonar-se d’aquestes petites coses et fa també

obrir més els ulls en altres aspectes de la vida. No tot és sempre com ens hem pensat que

és i, si ens parem a pensar-ho, potser veiem com estàvem equivocats. Aquesta ha estat

precisament una de les conclusions personals que he extret de la realització del treball,

més enllà dels resultats propis de l’estudi. 

En definitiva, estic bastant orgullós del  treball  que finalment ha acabat sortint,  malgrat

totes les dificultats  exposades ja  a la  introducció i  la  quantitat  d’hores i  de feina que

comporta  realitzar  un  treball  d’aquestes  característiques.  Ara  sí,  doncs,  focalitzem les

conclusions en la investigació que hem desenvolupat. 

Primer  de  tot  començarem  responent  la  hipòtesi  principal,  «Els  tomàquets  ecològics

presenten unes propietats gustatives, físiques i sensorials més acceptades dins la nostra

societat  que  les  presentades  pels  tomàquets  convencionals  pel  fet  de  ser  ecològics»

dividint-la en les quatre propietats que vam analitzar al tast.

Referent a la textura, clarament l’ecològic no certificat ha estat el pitjor valorat. En canvi, el

més ben votat ha estat l’ecològic certificat.

Referent a la intensitat i  preferència de gust, tot i  haver obtingut uns resultats bastant

semblants en els  tres tomàquets,  l’ecològic certificat  és el  més ben valorat,  seguit  de

l’ecològic no certificat.
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Referent a la intensitat de l’olor, el no ecològic és clarament el més ben valorat i distanciat

dels altres dos, dels quals l’ecològic certificat és el pitjor valorat.

Referent a l’aspecte físic, trobem les mateixes conclusions que amb l’olor; el no ecològic

és el que té millor aspecte físic i l’ecològic certificat és el que presenta pitjor aspecte.

Aquestes  haurien  estat  les  conclusions  senzilles  i  fàcils  d’elaborar,  unes  conclusions

sense fer un bon anàlisi global del treball. Si ens parem a pensar un moment veurem que

en moltes  preguntes,  com la  referent  a  la  textura,  els  dos productes  ecològics  tenen

valoracions molt diferents. Aleshores, i fent cas al que s’explica a la part conceptual i a

l’explicat a l’entrevista pel Miquel, hi ha d’haver una explicació lògica d’aquest succés que

no sigui recórrer a afirmar que la diferència recau en el fet d’haver estat certificat (ja hem

vist que tant certificat com no certificat, tots dos han seguit el mateix procés de producció).

Si anem més enllà i recordem les propietats que tenia cada tomàquet, així com l’origen

d’aquests, arribarem a unes conclusions molt més reals i que, a més, concorden amb el

que en Miquel ens va afirmar a l’entrevista.

El tomàquet ecològic no certificat és l’únic que és una raça pura, mentre que els altres dos

són  varietats  híbrides buscades per  agradar  més al  client  d’una manera  o  una altra.

Seguint aquest argument, també trobem que les característiques que ens fan decantar per

un tomàquet o un altre en la categoria referent a la millor  textura també varien de la

mateix manera; l’ecològic no certificat és més tou i els altres dos són més consistents. És

d’aquí, doncs, d’on extraiem la vertadera conclusió. Referent a la textura, un producte

ecològic no serà millor que un de convencional pel fet de ser ecològic, sinó que serà la

varietat  de  tomàquet  utilitzada  la  que  definirà  aquesta  característica.  D’aquí  també

extraiem una segona conclusió, i és que la gent prefereix els tomàquets durs i consistents,

una característica  que,  per  dir-ho  d’una manera,  no  és  pròpia  dels  tomàquets  reals  i

naturals al 100%.

La  producció  convencional  busca,  a  diferència  de  l’ecològica,  atraure  el  client  per

l’aspecte  físic.  Cada  varietat  presenta  una  forma  física  determinada,  és  cert,  però

l’aplicació de productes de síntesi química millora sempre aquesta característica. Per tant,

podem afirmar que el producte ecològic té pitjor aspecte físic de cara al client pel fet de

ser ecològic i no haver fet ús dels químics.
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En referència al gust, aquesta qüestió ha estat valorada de forma similar per tothom; per

tant,  se’ns  fa  difícil  elaborar  unes  conclusions  prou  sòlides.  Tot  i  això,  pel  fet  de  no

apreciar una clara tendència al tast per a cap dels tomàquets, podem concloure que ser

ecològic no atorgarà millor sabor al tomàquet, ja que aleshores els tomàquets ecològics

haguessin estat millor valorats. Per tant, i a més tenint en ment les respostes d’en Miquel

referents al gust, podem afirmar que el gust d’un tomàquet estarà determinat més per la

varietat que s’utilitzi que no pas pel caràcter ecològic o no ecològic del tomàquet, tot i que

aquest també podrà influir afavorint el gust dels ecològics.

Per finalitzar amb les conclusions referents al tast, l’olor, a part de ser la característica

menys important, és teòricament millor en els no ecològics. Tanmateix, això va en contra

de  la  meva  pròpia  experiència  i  de  la  d’altra  gent  que  constantment  treballa  amb

productes ecològics. A més, recordem que no tots els tomàquets van ser guardats de la

mateixa manera i això va poder fer dissipar l’olor dels ecològics. Per tant, no em veig amb

els arguments necessaris com per poder elaborar una conclusió sòlida referent a aquest

aspecte.

Deixant ja de banda el tast i centrant-nos en l’enquesta, d’aquí també podem extreure

unes bones conclusions. Aquestes són les següents:

➢ La gent, en una gran majoria, és sabedora de les diferències entre una agricultura

ecològica i una convencional i les conseqüències que aquestes aboquen al medi

ambient.

➢ Una àmplia part de la societat considera, també de manera correcta, que producció

ecològica és més sana pels éssers humans. 

➢ Molta gent pensa de la mateixa manera en referència al gust. En aquest cas, però,

no podem afirmar que pensen erròniament ja que,  com hem conclòs al  tast,  el

caràcter ecològic pot afavorir el gust del tomàquet.

➢ L’altre gran conclusió que se n’extreu de l’enquesta és que gran part de la població

no sap diferenciar  un  producte  ecològic  d’un  de no ecològic.  Conseqüentment,

molta gent creu estar consumint ecològic quan realment no és així. Recordem que

l’alimentació ecològica representa només l’1,51% de l’alimentació total,  en canvi

molts enquestats afirmen amb seguretat que la seva dieta inclou un 25% d’aliments

ecològics o més. 

➢ Una altra conclusió, que era bastant previsible, és que la gent tendeix a comprar

pels ulls  i,  quan no,  pel  preu escrit  a l’etiqueta.  Malgrat  actuar  així,  molta  gent
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afirma preferir un producte ecològic per davant d’un convencional, tot i que després

actuïn al revés. 

Si unim l’enquesta amb el tast, obtenim que molta gent, igual que jo al començar el treball,

té  la  concepció  de  que  el  producte  ecològic  serà  més  bo  pel  fet  de  ser  ecològic.

L’enquesta així ho reflexa; en canvi, el tast assenyala que això no és realment així i que,

és la varietat del tomàquet, la que més influència té tant en el gust com en la textura.

Per tant, i ja per acabar l’apartat de conclusions, podem rebutjar la nostra hipòtesi «Els

tomàquets  ecològics  presenten  unes  propietats  gustatives,  físiques  i  sensorials  més

acceptades dins la nostra societat que les presentades pels tomàquets convencionals pel

fet  de ser ecològics» per a l’aspecte físic  i  per a la textura (dependrà de la varietat).

Podem arribar a afirmar-la pel gust (tot i que les varietat influiran majoritàriament) i deixar-

la sense resposta sòlida per a l’olor. 

Aquest treball en concret, amb les conclusions que acabem de veure, pot ser de gran

utilitat per a tothom; tant per a la gent per a conèixer més sobre el món ecològic, com pels

productors,  que poden buscar  varietats  diferents  entre  els  tomàquets  ecològics  per  a

buscar el millor gust.

Aquest Treball de Recerca obra la porta a un camp d’investigació molt més ampli. A partir

de l’exposat en aquest treball, es poden encetar nous projectes i noves vies d’investigació

focalitzades  a  estudiar  cada  varietat  de  tomàquet  ecològic,  així  com  comparar  una

mateixa varietat en el seu estat ecològic i convencional.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A0quet

Grup  Wikimedia.  Solanum  lycopersicum.  Consultada  el  5/9/2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum#cite_note-29

Dietas.net.  Calorías  en  tomate,  verduras  frescas.  Consultada  el  5/9/2017
http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-
alimentos/verduras-y-hortalizas/verduras-frescas/tomate.html

Tomate.  Información  general  acerca  del  tomate.  Consultada  el  5/9/2017
https://alimentos.org.es/tomate

Wordpresss.  Un  tomate  con  crisis  de  identidad.  Consultat  el  5/9/2017
https://marketdietas.wordpress.com/2014/09/11/un-tomate-con-crisis-de-identidad-
marketdietas/

Fatsecret Chile. Consultada el 5/9/2017  https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-
nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/tomates?
portionid=54818&portionamount=100,000

Ets  el  que  menges.  El  tomàquet.  Consultada  el  5/9/2017
https://etselquemenges.cat/rebost/el-tomaquet

Enllaços d’il·lustracions i gràfics

Tots els gràfics que pertanyen a l’apartat d’enquesta i de tast han estat realitzats

per mi i no tenen un enllaç corresponent.

Il·lustració 1: https://careers.talentclue.com/co/group-fructusweb 
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Il·lustració 2: https://www.pinterest.es/hortetdelbaix/ 

Il·lustració 3: https://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat  

Il·lustració 4: https://www.gonutrio.com/community/organic-food-a-costly-effort-with-

high-benefits/ 

Il·lustració 5: 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010/02/18/191230.php 

Il·lustració 6: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex

%3A32010R0271 

Il·lustració 7: http://www.ccpae.org/index.php?

option=com_content&task=view&id=35;lang=ca_ES  

Il·lustració 8: https://www.hsnstore.com/blog/alimentos-eco-bio-organicos-existen-

diferencias/  

Il·lustració 9: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-no-ogm-logo-

icon-symbol-image96014804 

Il·lustració 10: http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/30/la-triplicacio-del-genoma-va-

lliurar-al-tomaquet-de-lextincio/ 

Il·lustració 11: http://canigivemydog.com/tomatoes 

Il·lustració 12: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize 

Il·lustració 13: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize 

Il·lustració 14: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize 

Il·lustració 15: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 16: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 17: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 18: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 19: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

93

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-443642_tcm7-449801.pdf
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
http://canigivemydog.com/tomatoes
http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/30/la-triplicacio-del-genoma-va-lliurar-al-tomaquet-de-lextincio/
http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/30/la-triplicacio-del-genoma-va-lliurar-al-tomaquet-de-lextincio/
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-no-ogm-logo-icon-symbol-image96014804
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-no-ogm-logo-icon-symbol-image96014804
https://www.hsnstore.com/blog/alimentos-eco-bio-organicos-existen-diferencias/
https://www.hsnstore.com/blog/alimentos-eco-bio-organicos-existen-diferencias/
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35;lang=ca_ES
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35;lang=ca_ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010R0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010R0271
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010/02/18/191230.php
https://www.gonutrio.com/community/organic-food-a-costly-effort-with-high-benefits/
https://www.gonutrio.com/community/organic-food-a-costly-effort-with-high-benefits/
https://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat
https://www.pinterest.es/hortetdelbaix/


Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

Il·lustració 20: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 21: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 22: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Il·lustració 23: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/estadisticas_ae_2016_connipo-web_tcm7-471191.pdf 

Il·lustració 24: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/estadisticas_ae_2016_connipo-web_tcm7-471191.pdf 

Il·lustració 25: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/estadisticas_ae_2016_connipo-web_tcm7-471191.pdf 

Il·lustració 26: Imatge pròpia

Il·lustració 27: Imatge pròpia

Il·lustració 28: Imatge pròpia

Il·lustració 29: Imatge pròpia

Il·lustració 30: Imatge pròpia

Il·lustració 31: Imatge pròpia

Il·lustració 32: Imatge pròpia

Il·lustració 33: Imatge pròpia

Il·lustració 34: Imatge pròpia

Il·lustració 35: Imatge pròpia

Il·lustració 36: Imatge pròpia

Il·lustració 37: Imatge pròpia

Il·lustració 38: Imatge pròpia

Il·lustració 39: Imatge pròpia

Il·lustració 40: Imatge pròpia

Il·lustració 41: Imatge pròpia

Il·lustració 42: Imatge pròpia

Il·lustració 43: Imatge pròpia

Il·lustració 44: Imatge pròpia

Il·lustració 45: Imatge pròpia
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Il·lustració 46: Imatge pròpia

Enllaços de Reglaments, Normatives, Documents oficials etc. 

Legislació Europea

Reglament (CE) 834/2007. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/Reg834_07.pdf 

Reglament (CE) 889/2008. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/Reg889-08.pdf 

Legislació Catalana

Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de 

producció i etiquetatge dels productes ecològics. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/QNT_GI.pdf 

Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/QNT.pdf 

Decret 181/2001. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/decret_180_ccpae.pdf 

Lei 2/2014. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/llei_2_2014_pae.pdf 

Ordre de l’11 d’octubre. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/ordre_rri_ccpae.pdf 

Llei 14/2003. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

documentId=320971&language=ca_ES&action=fitxa 
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Legislació Espanyola

Orden ECC /1936/2014. http://www.mapama.gob.es/ca/alimentacion/temas/la-

agricultura-ecologica/OE141936_tcm8-349716.pdf 

Real Decreto 833/2014. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es

tatics/RD_883-2014_RGOE.pdf 

Autoritats Competents. http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-

agricultura-ecologica/listadeautoridadescompetentes_tcm7-449790.pdf 

Autoritats i organismes de control. 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/autoridadesyorganismoscontrolseptiembre2017nuevo_tcm7-449600.pdf 

MAPAMA. Caracterización de la producción ecológica agrícola 2015. 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-

ecologica/informecaracterizacionpecologica2015-definitivo-271216_tcm7-

443642_tcm7-449801.pdf 

Base de dades de les llavors. 

http://www.mapama.gob.es/app/EcoSem/consultasemillas.aspx 
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http://www.mapama.gob.es/ca/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/OE141936_tcm8-349716.pdf
http://www.mapama.gob.es/ca/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/OE141936_tcm8-349716.pdf
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Durant el treball a vegades es fa esment a alguns annexos escrits amb números romans. 

Aquests annexos corresponen als annexos que es poden trobar dins les legislacions i 

Reglament. En aquest apartat presentem uns altres annexos.

Annex 1: Reglaments europeus

Al Reglament (CE) 834/2007, a l’inici i abans d’entrar en termes de la nova normativa, es

fa una exposició de 40 punts justificant el  canvi de reglament,  tot tenint en compte la

proposta de la Comissió, el dictamen del Parlament Europeu i el Tractat constitutiu de la

Comunitat Europea. Alguns dels motius esmenats són els següents: 

➢ El  creixement  del  sector  agrícola  ecològic  va  en  augment,  així  com  la  seva

demanda. Per a garantir l’evolució d’aquest mercat cal una legislació que reguli la

Política Agrícola Comuna.

➢ Assegurar una competència lleial  i  un funcionament apropiat del mercat interior,

garantint  la  veracitat  dels  productes  ecològics  per  a  mantenir  la  confiança  del

consumidor.

➢ Definir amb més precisió les normes per a mostrar-se més transparents de cara al

consumidor.

➢ Fomentar  l’ús  de  noves tècniques  i  substàncies  adequades  per  a  la  producció

ecològica.

➢ Crear  una política  comuna europea  en  sectors  com el  vi,  el  pinso,  els  llevats,

productes processats, collita de plantes silvestres i algues.

➢ Fes ús de recursos renovables integrats en sistemes locals.

➢ En quant a ramaderia, el bestiar ha de disposar de les necessitats pròpies de cada

espècie per garantir-ne el benestar. 

➢ Els  productes  processats  han  de  mantenir  la  condició  d’ecològic  al  llarg  de  la

cadena productora.

➢ L’aplicació de les excepcions en els processos de producció ha d’estar totalment

justificada per a cada cas.

➢ Necessitat de poder utilitzar el logotip obligatori propi de la UE conjuntament amb

els logotips nacionals i privats.

➢ Esmentar l’origen de les matèries primeres agràries quan es faci ús del logotip de

la UE.
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➢ Les activitats dels operadors seran controlades per a garantir que se segueix la

normativa en totes les fases.

➢ Els Estats poden permetre que no es facin controls ni  requisits de notificació a

aquells  operadors  que  venen  al  detall  directament  al  consumidor  final.  S’ha

d’excloure  d’aquest  permís  aquells  operadors  minoristes  que  treballen  amb

productes que no tenen relació amb el punt de venta. 

➢ Els productes importats  hauran de complir  les normes internacionals del  Codex

Alimentarius de la FAO.

Reglament (CE) 834/2007

Títol I: Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació

El Reglament té l’objectiu de possibilitar un desenvolupament sostenible de la producció

ecològica, velar pels interessos del consumidor i crear una competència lleial. Aquestes

normes seran aplicables als processos de producció, preparació i distribució de productes

ecològics, així com el seu correcte i legal etiquetatge. Tot operador que treballi en aquests

processos i amb aquests productes estarà supeditat als dos Reglaments. Els Estats que

pertanyen a la Comissió poden aplicar normatives nacionals en etiquetatge i control de

productes, sempre que aquestes no vagin en contra de la legislació europea. Aquesta

darrera concessió és la que ha permès l’Estat espanyol i Catalunya crear també les seves

pròpies normatives (les veurem més endavant).

Article 2: Definicions

En matèria de definicions esmentarem aquelles que siguin d’importància per a l’entesa

correcta  del  treball  i  dels  Reglaments  i  que  puguin  presentar  certa  dificultat  de

comprensió. Les definicions, per tant, ens serviran tant en aquest document com els que

veurem a posterior. A més, ens podem basar en que aquestes definicions són de caire

oficial i tenen gran validesa.
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"producció ecològica": l’ús de mètodes de producció que siguin conformes a les normes

establertes  al  present  Reglament  en  totes  les  etapes  de  la  producció,  preparació  i

distribució. 

"etapes  de  producció,  preparació  i  distribució":  qualsevol  etapa,  des  de  la  producció

primària d’un producte ecològic fins al seu emmagatzemament, transformació, transport,

venda  i  subministrament  al  consumidor  final  i,  quan  correspongui,  les  activitats

d’etiquetatge, publicitat, importació, exportació i subcontractació.

"ecològic":  procedent  de  o  relatiu  a  la  producció  ecològica;  seguint  un  sistema  de

producció adient a aquesta corrent.

"operador  ":  la  persona  física  o  jurídica  responsable  d’assegurar  el  compliment  dels

requisits del present Reglament en l’empresa ecològica que dirigeix. 

"conversió":  transició  de  l’agricultura  no  ecològica  a  l’agricultura  ecològica  durant  un

període de temps determinat  en  què s’aplicaran les  mesures relatives  a la  producció

ecològica. 

"autoritat  competent":  l’autoritat  central  d’un  Estat  competent  per  a  l’organització  dels

controls oficials en l’àmbit de la producció ecològica de conformitat amb les disposicions

establertes al present Reglament, o qualsevol altra autoritat a què s’hagi atribuït aquesta

competència.

"autoritat de control": una organització pública administrativa d’un Estat a què l’autoritat

competent  li  hagi  conferit,  de  manera  total  o  parcialment,  les  seves  competències

d’inspecció  i  certificació  en  l’àmbit  de  la  producció  ecològica  de  conformitat  amb  les

disposicions establertes al present Reglament

"organisme de control":  una entitat tercera privada i independent que dugui a terme la

inspecció  i  la  certificació  en l’àmbit  de la  producció  ecològica de conformitat  amb les

disposicions establertes al present Reglament
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"productes  obtinguts  mitjançant  OMG":  derivats  en  els  quals  s’ha  utilitzat  organismes

modificats genèticament com a últim organisme viu del procés de producció, però sense

contenir o estar compost d'OMG.

"coadjuvant  tecnològic":  tota  substància  no  consumida  com  a  ingredient  alimentari,

utilitzada de forma deliberada en la transformació de les matèries primeres, aliments o els

seus  ingredients,  per  assolir  determinat  objectiu  tecnològic  durant  el  tractament  o  la

transformació i el resultat del qual pot ser la presència no intencionada però tècnicament

inevitable de residus de la substància o els seus derivats al producte acabat, sempre que

els esmentats residus no representin un risc per a la salut ni tinguin un efecte tecnològic al

producte acabat ;

Títol II: Objectius i principis de la producció ecològica.

Article 3: Objectius.

Al Reglament trobem els següents objectius i finalitats de la producció ecològica, que són

majoritàriament els següents:

• Preservar el medi; tot incloent el sòl, la fauna i la flora, l’aigua i els cicles i sistemes

naturals.

• Mantenir la biodiversitat del terreny.

• Fer ús de recursos naturals  (sòl,  aigua,  aire,  matèria  orgànica etc.)  de manera

responsable i acurada.

• Condicionament de cada territori adaptat al comportament de l’espècie.

• Aconseguir productes de qualitat.

• Poder complir les demandes del consumidor amb un producte que respecti el medi

ambient,  la  salut  dels  animals  i  plantes  i  que no perjudiqui  la  salut  del  éssers

humans.

Article 4: Principis generals

En aquest article trobem els principis que haurà de complir qualsevol tipus de producte

ecològic:
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a) Referents a la metodologia i a la gestió:

• Utilitzar organismes vius i processos mecànics.

• Exclusió de gairebé tots els tipus d’OMG o de derivats d’aquests, exceptuant els

medicaments veterinaris acceptats. 

• Avaluar riscos i aplicar mesures preventives.

b) Restricció d’ús d’elements externs a excepció de:

• Mitjans provinents de producció ecològica.

• Substàncies naturals o derivades d’aquestes.

• Fertilitzants  naturals  i  poc  solubles  (evitant  la  filtració  d’aigües  possiblement

contaminades).

c) Prohibició d’elements de síntesi i químics a excepció de: 

• Impossibilitat total d’aplicar mitjans de gestió de l’apartat a) o b)

• L’aplicació de mitjans de l’apartat b) pot provocar greus perjudicis al medi ambient.

Article 5: Principis específics aplicables en matèria agrària

L’article 5 fa referència a aquells principis que són exclusius de la producció agrícola, que

és la que analitzem en aquest treball. Aquest són: 

a) Protecció i manteniment del sòl en el marc de l’erosió i la compactació, l’estabilitat i

preservació de la biodiversitat i la fertilitat natural d’aquest. Els vegetals es nutriran dels

nutrients de l’ecosistema edàfic.

b) Ús mínim de recursos no renovables.

c) Reciclar les substàncies de rebuig i fer ús dels subproductes vegetals i animals per a la

producció agrícola i ramadera.

d) Mantenir l’equilibri ecològic local i regional a l’hora d’actuar en la producció. 
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f)  Garantir  la  salut  dels  vegetal  amb  prevencions  com ara  escollir  cultius  d’espècies

resistents per naturalesa a malalties, fer una acurada rotació de cultius i aplicar mètodes

mecànics i físics en la protecció de plagues.

Títol III: Normes de producció

Capítol I: Normes generals de producció

Article 9: Prohibició d’utilitzar organismes genèticament modificats

1.  Els  OMG  i  els  productes  derivats  d’aquests  com pinsos,  aliments,  llavors,  adobs,

fitosanitaris etc estan totalment prohibits en la pràctica de producció ecològica.

2.  Els  operadors hauran de fixar-se en l’etiquetatge o documentació dels  OMG per  a

garantir-ne la no utilització. Per tant, podran justificar que el seu producte no s’ha elaborat

mitjançant  OMG si  els  productes emprats no estan etiquetats/documentats  com a tal.

Aquest  etiquetatge  o  documentació  de  l’OMG  seguirà  la  Directiva  2001/18/(CE),  al

Reglament (CE) 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell.

3.  Els  operadors  que  obtinguin  productes  no  ecològics  de  terceres  persones  hauran

d’exigir a dites persones la confirmació del no ús d’OMG.

Article 10: Prohibició d’utilitzar radiacions ionitzants

• Està prohibida la utilització de radiacions ionitzants tant en aliments ecològics com

en les seves matèries primeres.

Capítol 2: Producció agrària

Article 11: Normes generals de producció en explotacions 
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• Referent  a  plantes,  quan  es  vulgui  dividir  el  terreny  en  diferents  conreus  (tots

ecològics  o  ecològics  combinats  amb  convencionals)  aquest  hauran  de  tenir

diferents varietats per a poder diferenciar correctament la divisió. 

• Si, a més, alguna de les divisions no es destina a producció ecològica, l’operador

haurà de mantenir tots els elements emprats en la producció ecològica separats

dels que s’empraran per a la producció convencional. Aquesta separació haurà de

quedar palesa al registre documental de l’explotació.

Article 12: Normes de producció vegetal

1.  La  producció  vegetal  engloba,  a  més  a  més  de  les  normes  anteriors,  unes

d’específiques en aquest àmbit:

a) Seran emprades aquelles pràctiques que mantinguin la matèria orgànica del sòl, la

biodiversitat edàfica i previngui l’erosió i compactació del sòl.

b) L’esmentat a l’apartat a) de l’article 12 s’haurà de complir a través de la rotació

plurianual de cultius i de l’ús de fems animals o matèria orgànica com a adobs de la

producció.

c) Seran acceptats els compostos biodinàmics.

d) Els únics fertilitzants i condicionadors de sòl vàlids seran aquells que hagin estat

autoritzats d’acord amb l’article 16.

e) Prohibició de fertilitzants minerals nitrogenats.

f) Les tècniques emprades tindran l’objectiu de minimitzar la contaminació del medi

ambient.

g) Per a evitar les conseqüències de plagues, malalties i males herbes s’utilitzaran

espècies  i  varietats  resistents  de  manera  natural,  la  rotació  de  cultius,  els

processos tèrmics i les tècniques adients de cultiu.

h) Els  productes  fitosanitaris  presents  a  l’article  16  només  s’aplicaran  en  cas

d’autorització i per protegir una collita amenaçada.

i) En termes de llavors i materials de producció vegetativa, aquests hauran d’haver

estat produïts  de manera ecològica durant  una generació per  a  autoritzar-ne la

utilització. En el cas de cultius perennes seran necessàries dues temporades.

j) De la mateixa manera que els fitosanitaris, els productes de neteja i desinfecció

presents a l’article 16 només seran aplicables després d’una autorització.
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Article 16: Productes i substàncies utilitzats en l’activitat agrària i criteris per a la

seva autorització

1. Només s’inclouran a la llista restringida de productes i substàncies autoritzades per a la

producció ecològica aquells que tinguin les següents finalitats:

a) Productes fitosanitaris.

b) Fertilitzants i condicionadors del sòl.

c) Additius per a l’alimentació del bestiar.

d) Productes de sanejament per a les instal·lacions d’animals i d’espais destinats a la

producció ecològica vegetal

Tot producte o substància present a la llista restringida es podrà aplicar sota autorització

de l’Estat  membre al  compliment  del  Reglament  en  qüestió.  És  a  dir,  cada legislació

comunitària podrà aplicar els barems propis per a l’ús d’aquests productes.

2. Aquests productes podrien ser aplicats en els casos específics següents i sempre que

els objectius siguin els citats a l’apartat 1) o al títol II:

a) Aplicació necessària per a garantir una producció sostenible.

b) Es privilegiarà l’ús de productes d’origen vegetal, animal, microbià o mineral per

davant de la resta a excepció d’una falta de disponibilitat o de qualitat d’aquests.

c) Per a casos de productes fitosanitaris esmentats a l’apartat 1 lletra a):

i. Es farà ús única i exclusivament per al control de plagues o malalties per a

les quals no hi hagi tractaments biològics, físics o de selecció o de gestió del

cultiu.

ii. Si  els  productes  fitosanitaris  no  són d’origen  vegetal,  animal,  microbià  o

mineral;  l’aplicació  d’aquests  quedarà  restringida  a  zones  del  cultiu  on

l’aplicació  de  dits  productes  no  puguin  contactar  amb  parts  que

posteriorment seran consumides per la població.

d) Els  fertilitzants  i  condicionadors  de  sòl  esmentats  a  l’apartat  1  lletra  b)  seran

aplicats només per mantenir la fertilitat del sòl o aportar-hi els nutrients necessaris

per al cultiu.

3.
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a) Els marges d’utilització dels productes agrícoles amb les finalitats de l’apartat 1

seran regulats per la Comissió. Això inclou el mètode d’aplicació, els límits d’ús, les

dosis permeses, el contacte màxim permès amb el producte i fins i tot, la retirada

d’ús del producte en qüestió. 

b) Un Estat membre podrà demanar la incorporació o retirada d’un o més productes

de la llista, així com la modificació d’ús sempre i quan n’argumenti els motius a la

Comissió en un expedient. 

4. Respectant els marges esmentats al Títol II i a l’apartat  2), cada Estat membre podrà

reglamentar noves finalitats per a les quals poder emprar certs productes restringits.

Títol IV: Etiquetatge

Article 23: Ús de termes referits a la producció ecològica

1. Serà considerat ecològic un producte quan aquest inclogui els termes pertinents que el

puguin certificar com a ecològics. Aquesta distinció haurà de ser present a l’etiquetatge,

publicitat o documents comercials. Els termes i les seves abreviatures corresponents que

garanteixen un producte són, dins de tota la Comunitat, «biològic (bio)», «ecològic (eco)» i

«orgànic».  *A cada país  de  la  Comunitat  hi  haurà  la  corresponent  en  el  seu idioma.

D’aquesta manera, a França trobem el terme «biologique» i a Alemanya, per exemple,

«ökologisch». A cada país també sempre hi ha una denominació predominant. A Espanya

és majoritari l’us del terme «ecològic», mentre que a Gran Bretanya usen més la definició

«organic».

2. Els termes «ecològic», «biològic» i «orgànic» referents a l’apartat 1 són exclusius per a

la producció ecològica; de manera que no es podrà etiquetar cap producte convencional

amb denominacions d’aquest tipus o relacionades que puguin confondre el consumidor.

3. Un producte que, o bé sigui OMG, o bé estigui produït a partir d’OMG, no podrà seguir

les regles d’etiquetatge de l’apartat 1 i, per tant, no es podrà etiquetar amb els termes

esmentats anteriorment.
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4. En aliments transformats (s’exposen les condicions als capítol IV) on el 100 % no sigui

de producció ecològica;  caldrà que el  95 % del  pes sí  ho sigui  i  que s’especifiqui  en

l’etiquetatge quins ingredients són de producció ecològica i quins no.

Article 24: Indicacions obligatòries

1. Els termes esmentats a l’article 23, apartat  1,  hauran de seguir  obligatòriament les

següents indicacions:

a) A l’etiquetatge haurà de figurar el codi numèric pertanyent a l’autoritat de control

emprada per l’operador responsable de l’última operació del producte. 

b) Haurà d’aparèixer el logotip legal distintiu de la producció ecològica.

c) Les matèries primàries hauran de ser distingides en funció del lloc de procedència i

de  manera  visible  pel  consumidor.  D’aquesta  manera,  etiquetarem «Agricultura

UE» si totes provenen d’Europa; «Agricultura no UE» quan no provinguin d’Europa

i «Agricultura UE/ no UE» si algunes matèries provenen d’Europa i altres no. També

es podrà substituir «UE» pel nom del país de procedència en cas que totes les

matèries primeres provinguin del mateix. Un pes fins al 2% podrà ser ignorat per a

etiquetar «no UE» o «UE» quan hi hagi una matèria primera que no el superi .

2. Els termes esmentats a l’apartat  1 hauran de ser totalment distingible i  visibles pel

consumidor.

Article 25: Logotips de producció ecològica

1. Es permet l’ús de logotips privats i nacionals sempre que aquests no vagin en contra

dels marges establerts pel Reglament.

Títol V: Controls

Article 27: Règim de control

1.  Els  controls  hauran  de  ser,  com  a  mínim,  anuals.  La  freqüència  d’aquests,  però,

augmentarà si es considera que es poden estar cometent irregularitats.

2. Referent a les autoritats de control, aquestes:
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a) S’hauran de mostrar  totalment  imparcials  i  hauran de fer  una examen objectiu.

Aquest  anàlisi  es  durà  a  terme  per  professionals  qualificats  i  amb  els  mitjans

adients. 

b) Poden delegar  el  control  a  diferents organismes de control  competents.  Aquest

organismes haurà de garantir: 

i. Possessió del material, infraestructures i tècnics aptes pera dur a terme els

controls. 

ii. Imparcialitat  envers totes les empreses;  desentenent-se així  de qualsevol

interès econòmic. 

iii. Constant traspàs de la informació dels controls a l’autoritat competent. De la

mateixa  manera,  qualsevol  tipus  d’irregularitat  detectada  haurà  de  ser

comunicada de immediat.

c) Podran fer inspeccions als organisme de control si es considera necessari i, si es

dona el cas de desobediència o mala praxis per part de l’organisme, aquest podrà

ser delegat. 

3. Les autoritats de control i els organisme de control podran aplicar certes mesures de

precaució de manera directa als operadors si se’n concep la necessitat.

4. Cada Estat membre ha de garantir que tots els processos de la producció ecològica

(producció, preparació i distribució) respectin i superin els controls aplicats pertinents. 

Article 28: Compliment del règim de control.

1. Tot operador que compleixi  la normativa del Reglament i  que pagui una contribució

equivalent a les despeses del control tindrà el dret d’estar cobert pel règim de control

Article 29: Documents justificatius (annex XII per a veure una mostra del document).

1. Les autoritats o organismes de control hauran d’atorgar als operadors un document en

el que es permeti identificar-se, esmentar el tipus de producte i indicar els terminis de

validesa d’aquest.

Article 30: Mesures en cas de infracció o irregularitats
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1. En cas d’infraccions greus l’autoritat o organisme de control té la potestat per prohibir la

comercialització del producte. Les referències a l’etiquetatge seran controlades en funció

de l’afectació de la infracció

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_es  

tatics/Reg834_07.pdf (Document del Reglament (CE) 834/2007)

Reglament (CE) 889/2008

Aquest reglament està, de la mateix manera que el Reglament (CE) 834/2007, dividit en

títols, capítols i articles, els quals contenen diversos punts d’informació.

 Títol  II:  Normes aplicables a la  producció,  conservació,  transformació,  envasat,

transport i emmagatzematge dels productes ecològics. 

Capítol I: Producció vegetal

Article 3: Gestió i fertilització del sòl. 

1. Només els fertilitzants i condicionadors del sòl de l’annex 1 podran ser usats en cas de

necessitats  nutricionals  de  les  plantes.  Se  n’haurà  de  justificar  l’ús  i  guardar  els

documents pertinents.

2. La quantitat màxima de fems ramaders està marcada en 170 kg/ ha anualment. La

mesura preveu evitar la contaminació d’aigües per l’escolament dels nitrats

3. S’accepta l’ús adequat de microorganisme amb la finalitat de millorar les condicions del

sòl i l’aportació de nutrients.

4. Els compost podran ser elaborats mitjançant plantes i microorganismes.

Article 5: Gestió de plagues, malalties i males herbes

1. De la mateixa manera que amb els fertilitzants, l’ús dels productes de l’annex II només

podrà ser justificat davant la falta total de mètodes ecològics.
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2. S’evitarà el contacte entre els productes emprats i el medi ambient, així com també

amb la pròpia planta.

Capítol 4: Recollida, envasat, transport i emmagatzematge dels productes

Article 31: Envasat i transport de productes a altres operadors o unitats

1. Els productes ecològics s’envasaran i es transportaran dins de recipients i vehicles que

garanteixin la impossibilitat de manipulació del producte. El lot haurà d’estar acompanyat

d’una etiqueta amb les indicacions pertinents (origen, nom del proveïdor etc.).

Article 35: Emmagatzematge dels productes

1. Les zones d’emmagatzematge es distribuiran de manera que no es pugui  donar la

barreja  de  lots  ecològics  i  no  ecològics.  D’aquesta  manera  també  evitarem  la

contaminació dels productes ecològics amb productes agrícoles no ecològics.

Capítol 6: Normes excepcionals de producció 

Secció  I:  Normes  excepcionals  de  producció  relacionades  amb  limitacions

climàtiques, geogràfiques o estructurals.

Article 40: Producció paral·lela. 

1. Un productor podrà tenir parcel·les ecològiques i no ecològiques si:

a) Es prenen les mesures pertinents per assegurar la distinció i no barreja dels

productes procedents de cada cultiu.

b) Es comunica la collita de cada parcel·la amb 48 hores d’antelació a l’autoritat de

control o organisme. 

c) L’operador  informa  de  les  mesures  empleades  a  la  collita  i  la  quantitat

d’aquestes a l’organisme o autoritat de control. 
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Secció 2:  Normes excepcionals de producció relacionades amb la no disponibilitat

d’insums agraris ecològics.

Article 45: Utilització de llavors o material de producció vegetativa que no s’hagin

obtingut pel mètode de producció ecològic.

1.  Serà  possible  l’ús  de  llavors  no  ecològiques  sempre  que  aquestes  no  hagin  estat

tractades amb productes fitosanitaris no autoritzats.

2. Les llavors no ecològiques es concediran si:

a) La llavor necessitada no es troba a la base de dades de llavors ecològiques

disponibles i no hi ha cap altra que la pugui substituir.

b) No  hi  ha  la  possibilitat  de  que  cap  proveïdor  proporcioni  les  llavors

desitjables dins d’un període de temps marcat.

3. Les llavors seran entregades, en la quantitat justa, després de l’autorització pertinent i

aquesta serà vigent només durant un cultiu.

Capítol 7: Base de dades de llavors.

Article 48: Base de dades.

1. Tot Estat membre tindrà una base de dades informatitzada on es reculli  les llavors

disponibles  per  a  la  pràctica ecològica.  Aquesta  base podrà  estar  controlada per  una

autoritat competent o per un organisme privat.

Article 50: Condicions d’inscripció.

1. Aquest organisme tindrà la legitimitat de denegar la cessió de llavors a un proveïdor si

es considera que aquest no compleix els paràmetres fixats (ús justificat de les llavors i

inscripció en regla). 

Article 53: Taxa de registre.
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1. S’imposarà una taxa per a cada inscripció feta; de manera que es cobreixin els costos

de manteniment de la base.

• http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/semillas-  

de-produccion-ecologica/ (Base de dades de llavors per producció ecològica)

Títol III: Etiquetatge.

Article 58: Condicions aplicables a la utilització del codi numèric i el lloc d’origen

(annex XI per veure les condicions d’etiquetatge).

1. Referent al codi numèric:

a) S’escriurà primerament l’acrònim de l’Estat membre amb dues lletres.

b) Inclourà  un  terme  que  faci  referència  a  la  producció  ecològica  (bio,  eco,

orgànic).

c) S’especificarà  un  codi  numèric  determinat  per  la  Comissió  que  se  situarà

juntament amb el logotip.

2.  Referent  al  lloc  d’origen de les  matèries,  aquesta  indicació  se  situarà  sota  el  codi

numèric.

Títol IV: Controls.

Capítol I: Requisits mínims de control.

Article 63: Disposicions de control i compromís de l’operador.

1. L’operador haurà de tenir en la seva possessió i elaborar una declaració on:

a) Aparegui la descripció del producte, les instal·lacions i les actuacions.

b) S’esmentin les activitats aplicades per garantir la producció ecològica.

c) Es mencionin les mesures de reducció del risc de contaminació i mesures de

neteja de les instal·lacions.

d) Es notifiqui de l’últim ús de productes no aptes per a producció ecològica.

e) S’informi de qualsevol factor que atempti contra la condició d’ecològic.

f) Accepti les decisions legals preses per la Comissió o Estat membre.

112

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/semillas-de-produccion-ecologica/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/semillas-de-produccion-ecologica/


Adrià Blanch Garrido IES Sales Treball de Recerca

Article 65: Visites de control.

1.  S’analitzaran  mostres  d’aquells  conreus  que  puguin  presentar  risc  en  relació  al

compliment  de  la  normativa,  de  manera  que  es  puguin  detectar  possibles  restes  de

components  no  autoritzats,  així  com  un  excés  d’aquests.  També  s’avaluaran  les

pràctiques que s’apliquen i la seva conformitat d’acord amb les pautes establertes.

Capítol  2:  Requisits  de  control  específics  per  als  vegetals  i  producte  vegetals

procedents de la producció agrícola. 

Article 72: Registres de producció vegetals.

1. Les produccions agrícoles hauran d’especificar, en un registre:

a) Data, tipus i quantitat d’aplicació dels fertilitzants.

b) Data, motiu, tipus i mètode d’aplicació dels fitosanitaris emprats.

c) Data, tipus i quantitat d’insums agrícoles aplicats. 

d) Data, tipus i quantitat de producció ecològica collida. 

• http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitx  

ers_estatics/Reg889-08.pdf  (Document del Reglament (CE) 889/2008)
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ANNEX 2: Recull fotogràfic

Ecològic certificat
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Ecològic no certificat

Convencional
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ANNEX 3: Taula de valors

Configuració tomàquets emprats

Massa (grams) Volum (centímetres cúbics)

No

ecològics

1a i 2a

setmana

Ecològic

no

certificat

s 2a

setmana

Ecològics

certificats

1a

setmana 

Ecològics

certificats

2a

setmana

No

ecològics

1a i 2a

setmana

Ecològics

no

certificats

2a

setmana

Ecològics

certificats

1a

setmana

Ecològics

certificats

2a

setmana

138 g 151 g 153 g 99 g 115 cm3 115 cm3 160 cm3 185 cm3

130 g 151 g 103 g 160 g 140 cm3 150 cm3 220 cm3 135 cm3

113 g 121 g 225 g 143 g 125 cm3 145 cm3 225 cm3 180 cm3

118 g 177 g 213 g 155 g 125 cm3 175 cm3 95 cm3 200 cm3

145 g 134 g 237 g 185 g 130 cm3 130 cm3 210 cm3 100 cm3

118 g 179 g 198 g 237 g 115 cm3 175 cm3 175 cm3 230 cm3

137 g 141 g 99 g 145 g 115 cm3 115 cm3 250 cm3 155 cm3

151 g 151 g 169 g 122 g 125 cm3 160 cm3 90 cm3 140 cm3

143 g 278 g 209 g 105 cm3 275 cm3 205 cm3

143 g 202 g 130 cm3 115 cm3

140 g 110 cm3

131 g 135 cm3

145 g 130 cm3

125 g 120 cm3

132 g 130 cm3

122 g 125 cm3

116 g 135 cm3

134 g 110 cm3

132 g 145 cm³
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ANNEX 4: Entrevista transcrita

Entrevista Miquel Torras, de Group Frucutsweb

Adrià: Estem aquí amb en Miquel, del Group Fructusweb, bon dia Miquel

Miquel: Hola, bon dia.

Adrià: Aquesta és una entrevista sobre el TR. Primer m’agradaria saber què és aquesta

empresa de Fructusweb i quina funció hi tens aquí dins.

Miquel: Molt bé. Doncs mira, Fructusweb és una empresa que la vam crear del resultat de

ser pagesos i comercialment teníem el nostre producte que costava molt de vendre, no

ens pagaven els preus que nosaltres volíem. Aleshores, conjuntament amb el meu germà

vam  estar  pensant  i  vam  veure  la  possibilitat  de  començar  a  dedicar-nos  a  vendre

nosaltres directament el producte a diferents canals de comercialització. El primer canal

que vam agafar va ser el canal on-line, on vam fer l’Hortet del Baix, que l’Hortet del Baix

és una pàgina web on tenim les comandes per a clients finalistes com podria ser el teu

pare, la teva mare o tu o qui sigui, entens? I després al cap d’un temps vam veure que

teníem un volum de producció que ens superava i no el podíem comercialitzar a través de

l’Hortet  del  Baix  i  vam  fer  Fructusweb.  Que  Fructusweb  és  una  empresa  que  ara

actualment es dedica al comerç al major, al món de la restauració, col·legis, hospitals i

tota aquesta sèrie de llocs i aquí és on intentem vendre el nostre producte. I això ho vam

fer per ser una mica nosaltres els que anéssim a trobar el client finalista i poder-lis oferir el

nostre producte. 

Adrià: I dins aquesta empresa quina és la seva funció?

Miquel:  Bé l’empresa com gràcies a l’esforç de tots s’ha fet  gran, doncs ara la meva

funció actual aquí és portar tot el tema del camp. Des de que plantem una planta fins que

arriba aquí al magatzem, que aquí és com si jo ja em desatengués una mica del producte i

passa a mans de tota la part comercial, que és la que jo no toco; jo estic més a la secció

agrària.
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Adrià: I en aquesta secció agrària que és el que conreeu normalment?

Miquel: Bé nosaltres doncs conreem molts conreus perquè tenim tant horta com fruiters.

Parlarem de l’horta  perquè fruiters  és  un altre  món,  i  d’horta  fem tomàquets,  bledes,

espinacs, bròquil… Fem molts productes diferents.

Adrià: Tant ecològic com no eclògic?

Miquel: Mira en horta no fem ecològic, val? O fem ecològic però no ho tenim certificat. El

que són els fruiters, a l’any 2003 em sembla que era, el vam poder fer certificat en el

CCPAE amb tot inscrit. El que passa és que amb l’horta vam decidir de moment no fer-ho

per un tema de costos, de costos burocràtics, per a que ens entenguem. El que és la

paperassa val molts diners i al final estem fent el mateix sense pagar aquests diners, i és

un cost que no tenim en el producte final.

Adrià: Tenir producció ecològica avui en dia no és tan senzill com sembla, no? I aquestes

organitzacions com el CCPAE, els governs, les associacions…

Miquel: Bé aquestes organitzacions, perdona, ja està bé que hi siguin, és importantíssim

que hi siguin.

Adrià:  Però  donen  facilitats  perquè  es  pugui  fer  producte  ecològic  o  (més  aviat  ho

dificulten)…

Miquel: Sí sí. Facilitats et donen les que vulguis, però tu has de complir unes normes i

això és bo que ho tinguin. Perquè a veure, tot s’ha de fer bé.

Adrià: O sigui que fan un bon control?

Miquel: Sí, un control excel·lent, molt ben fet. És bo que hi sigui perquè si no això seria

una  cosa  que  no  tindria  cap  fonament.  Sort  que  es  van  fer  aquestes  organitzacions

perquè poguessin portar un control de tot, des de que plantes fins quan ho culls, i on ho

vens. Entens? Perquè aquests ho controlen tot, quan ho plantes, com ho culls, quan ho

culls i on ho vens. És un control molt bo.
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Adrià:  Aquests  tràmits  burocràtics  podrien  ser  més  senzills  per  a  afavorir  que  les

empreses certifiquessin?

Miquel:  Saps què passa? Els tràmits  no són complicats,  són bastant  senzills.  El  que

passa és que arriba un punt que la feina et supera, al camp el que passa és que hi ha

molta feina manual, feina física, moltes hores de treball; i aleshores hi ha tota una sèrie de

papers que a vegades s’han de fer, i valen diners. Jo el que podria dir que no trobo bé és

el tema econòmic, el que costa fer tot això i després el gran problema que hi ha és que el

mercat no te’l valora, m’entens? O sigui, l’organització és perfecte, el pagès està disposat

a fer-ho, però el  gran problema és el  canal de comercialització,  que no comprèn com

aquest producte pot ser una mica més car.

Adrià: Al món, li convindria que tota la producció fos ecològica?

Miquel:  Home és clar… I escolta, perdona, et diré una cosa ben ràpida. És que hem

d’anar cap aquí, perquè si no destruirem el món.

Adrià: Però això avui en dia no es possible…

Miquel: Bé hi ha les gran firmes, com tu ja saps, que saps més d’aquesta situació que jo,

que ens aboquen on volem anar, bé, on volen ells! Els interessos comercials, però aquí

nosaltres som molt petits per dominar això.

Adrià: I una agricultura ecològica podria arribar a solucionar problemes com la fam al món

o abastir  a  tothom? Perquè en la  producció ecològica normalment el  percentatge (de

producció és menor)…

Miquel:  La  fam al  món jo  crec que és  un altre  problema,  un  problema de gestió  de

l’alimentació…  No  sé  jo,  aquí  això  no  t’ho  podria  contestar  perquè  a  mi  això  ja  se

m’escapa. El que sí que et diré és que l’agricultura ecològica és el fonament de fer una

agricultura ben feta. L’agricultura ecològica és el fonament de treballar bé, de poder treure

un aliment correcte o un producte final correcte perquè qui el menja mengi una cosa que

és sana. Ara ja no se’n fan d’infraccions gairebé, perquè facis l’ecològic o el convencional,

un pagès ha d’estar en moltes coses de camp, en moltes coses ha d’estar al dia, perquè

estàs jugant amb menjar. No vol dir que un ecològic ho faci més bé que un convencional.
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Un convencional ho pot fer tant o més bé, perquè hi ha uns passos de seguretat, s’han de

respectar i a partir d’aquí aquell aliment pot ser igual de bo que l’altre. Qui ho diu això?

Això no ho diu ningú, mai ho ha analitzat ningú que un producte ecològic pugui ser més sa

que un producte convencional. Pot ser ho faràs tu ara…

Adrià: Això era una de les preguntes. Si tu, des de la teva experiència i tot el que has vist,

si creus que realment és més sa.

Miquel: Mira jo et dic una cosa. Jo l’únic que he notat, l’únic que he comprovat, i això sí

que t’ho puc dir; el producte ecològic, no sé perquè, però de gust, no sé si perquè es fan

servir altres varietats, si perquè també es maneja diferent la planta, o per quina situació;

doncs el gust final és millor. Jo el que menjo a casa, abans ho feia convencional, per

exemple les cireres; abans les feia en convencional i ara les faig en ecològic. Els primers

anys no vaig notar cap diferència, però després, sí. Al cap d’un temps, allò té una altra

textura.  Això és una opinió meva,  igual  ara vas a un altre  i  et  dirà  que no. La meva

experiència, diguem-ho així, he vist que sí.

Adrià: I aquestes diferències, són degudes als productes que s’utilitzen? Perquè aquest

és el canvi que hi ha entre una i l’altra.

Miquel: A veure, això és una bona pregunta. Jo, no ho sé, és una cosa que no sé. L’únic

que et diré és que jo crec que també en ecològic, segons quin tipus de varietat, gràcies a

l’ecològic s’han recuperat varietat antigues, varietats que ja no es conreaven. Nosaltres,

per exemple, ara hem conreat un tomàquet, que tu ara és amb el que faràs les proves,

que  és  una  varietat  de  tomàquet  que  no  és  híbrid,  és  un  tomàquet  diferent.  És  un

tomàquet, però, que aquest estiu, saps que m’ha passat? Que no l’he pogut vendre. Saps

per què? Perquè era tou. Imagina’t tu com anem i perdona que me’n vagi una mica del

tema. És un tomàquet que de gust, de menjar, és boníssim. Però ja és que la gent el toca i

diu: “ja és tou”, i pensen que està passat. I és així perquè és una varietat antiga que hem

recuperat, l’hem plantat dins de l’hivernacle però no hi ha hagut manera d’introduir-lo dins

del mercat.

Adrià: Perquè el mercat s’adapta al que la gent demana.
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Miquel: El mercat el que vol és un tomàquet fort, que sigui dur i verd. Això no pot ser mai

bo. Perquè saps, que com a totes les coses, els tomàquets tenen un procès de maduració

en  el  qual,  quan  va  acabant,  va  agafant  totes  les  coses  bones,  tot  el  bo,  sense  dir

paraules tècniques. Si el collim a mitja maduració,que passa? Doncs que tot allò no hi és.

Llavors que passa, el portem al mercat, maduren a la caixa i allò ja no ho pot agafar mai

de la planta.

Adrià: Els ecològics poden madurar també fora?

Miquel: Tots els tomàquets poden madurar fora, ecològics i no ecològics. Tu un tomàquet

que tingui una mica de color el deixes aquí i l’endemà el trobaràs amb més color i així fins

que es farà malbé. En això no hi ha una diferència, en el que hi ha una diferència és en el

gust, en la pell, en la consistència i en moltes més coses que tu quan facis aquest treball

ho  veuràs,  m’explico?  Però  el  que  és  diferenciar  un  tomàquet  convencional  amb  un

tomàquet ecològic, també el podríem diferenciar amb la varietat. Nosaltres podríem agafar

aquest tomàquet convencional, i potser no arribaríem a tenir les mateixes propietats,però

és que ja no ho podem fer perquè no ho vol el mercat, m’entens? Perquè el mercat què

vol? Tomàquet fort, gros, verd i que el tiris a terra i no es trenqui; això no pot ser mai bo.

Adrià:  I  creus  que  en  uns  anys  vista,  el  producte  ecològic  continuarà  amb  aquest

creixement o es quedarà com està ara?

Miquel: No, espera, ara anem a ser una mica futuristes. Jo espero que la gent, sobretot el

client  finalista  o el  que se’ls  menja,  entengui  que la  fruita  o  la  verdura,  doncs que a

vegades no pot ser tot rodó, quadrat… Això no és una fàbrica, el camp no és una fàbrica,

entens? Quan entenguem això canviarem la forma de menjar, menjarem productes molt

millors. Però fins que no entenguem això… És clar, nosaltres treballem per guanyar-nos la

vida, ja intentem fer coses per anar cap aquí, perquè el mercat ja ho està demanant en

certa manera, però encara no acaba de comprendre que això és així, m’entens? Que el

tomàquet bo es aquest tou.

Adrià: Que el convencional no és realment…

Miquel: No el convencional només, ja parlem més de varietats i aquest tema. Jo et dic

que no et vull separar l’ecològic del convencional ara. Després podem dir que l’ecològic és
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un producte més net ambientalment i això. Però, de gust, és molt complexe diferenciar si

és la mateixa varietat. 

Adrià: I per a aquest augment de la producció ecològica en el mercat que tu preveus que

succeirà, les institucions, governs i altres, ajuden a que això augmenti. Perquè jo com a

ciutadà  no  veig  realment  que  la  producció  ecològica  sigui  promoguda  per  aquestes

institucions. És a dir, no arriba a molta gent.

Miquel: Tu igual no ho veus; però et dic jo que en els pagesos, en els que ens dediquem

al món del camp, ens estan abocant cap aquí. El govern vol que fem ecològic i que fem

alta producció integrada, volen que fem un tipus d’estratègia per no utilitzar o mal utilitzar

productes fitosanitaris, entens? I això està molt bé perquè ja toca. Però a nivell mundial, si

vols que t’ho digui, em sembla que no. Perquè si tu mires una mica la tele i això, veuràs

que  encara  les  multinacionals  són  les  que  manen.  I  sí,  aquí  retiren  segons  quins

productes químics que no es poden tirar, però ves a saber si als Estats Units o a qualsevol

altre país del món no els estan tirant. I això és una cosa que si fa mal al medi ambient

aquí, fa mal al medi ambient a tot arreu. I jo això sí que ho desconec i no t’ho puc dir, però

jo el que sí que et dic és que aquí a Catalunya, aquí sí que ens estan abocant, i amb raó

de fonament. Hi ha gent aquí al Pirineu que han fet això de la poma aquesta del Pirineu,

que és una poma que la fan tota en ecològic, és una poma boníssima. Vull dir que aquí a

Catalunya s’estan fent les coses bé amb això. Tu anirà al mercat i no ho veuràs, però

cada dia veuràs més coses i aniràs veient a poc a poc, però això no és fàcil.

Adrià: Perquè les grans empreses estan amb el convencional i és molt difícil tombar-les,

no?

Miquel: No les grans empreses, només, tot en general, fins el petit pagès. Abans era molt

fàcil anar a comprar... Però ara això ja no és així, ara hi ha una sèrie de normes que, si no

les  compleixes…  Vull  dir  ara  ja  no  pots  ser  pagès  allò...,  ara  has  de  ser  pagès

professional, m’entens? Has de ser empresari, diguem-ho així ja. I has de ser correcte, i

has de seguir unes normes, i si no segueixes aquestes normes un dia et ve una inspecció

i t’arregla, tu mateix. I això abans no existia. Abans era una mica més, que venien les gran

firmes aquí a vendre’t i… Ara ja no és així. Ara has de tenir un tècnic, has de tenir un

llibre, has de tenir moltes coses on hi ha un control, m’explico? I això finalment doncs, és

bo. 
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Adrià: Molt bé doncs, fins aquí era l’entrevista. Si vols afegir alguna cosa així o…

Miquel: Bé jo el que vull afegir és que et dono les gràcies per haver fet aquest treball i

també em sento bé de poder-te atendre perquè m’agrada doncs que us impliqueu en

aquestes coses, perquè el món agrari està molt abandonat per desgràcia. I quan veig gent

jove que es preocupa i que vol interessar-se per aquest tema, doncs això m’alegra molt,

res més.

Adrià: Bé doncs, moltes gràcies.

Miquel: A tu, adéu. 
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