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EMOCIONS AGRÀRIES

María Luisa Álvarez Blanco

Directora de FEDEPESCA, directora general d’ADEPESCA i presidenta de
PTEPA

“LA PEIXATERIA ARTESANAL, UN
VALOR EN ALÇA”
Professionals, properes, flexibles,
amables, locals, sostenibles,
ofereixen un enorme servei i una
gran varietat d’espècies, sempre
al servei del client.
Aquestes qualitats sempre han
estat la nostra senya d’identitat,
però la desgraciada pandèmia
que ens ha tocat viure ha tornat
a posar en valor aquestes
característiques úniques.
Essencials, han demostrat
des del primer minut de la
declaració de l’estat d’alarma
la vocació de servei. Sense
tancar, van acudir als centres
d’abastament, mercats i llotges,
on s’agrupen moltes persones,
i van tenir les botigues obertes
en un moment en què no teníem
informació, ni mascaretes, ni
gels hidroalcohòlics… Moltes
preguntes i poques respostes.
Xifres terrorífiques, de 1.000
persones mortes al dia. Però
hi van ser. Van combinar
a la perfecció el servei als
consumidors amb la protecció
de la salut. Van reduir l’horari
d’obertura al públic, però van
arribar a un 80 % de servei a
domicili.
Van portar la compra d’altres
productes als més vulnerables.

Van alegrar el WhatsApp dels
clients amb un vídeo diari del
taulell de productes pesquers,
tan viu, variat, alegre i fresc com
sempre, gràcies a l’extraordinària
tasca de tota la cadena pesquera.
Van oferir normalitat en un
moment en què res era normal.
Per primera vegada després
d’anys de caiguda de la quota
de mercat de les peixateries
tradicionals, hem remuntat. El
comerç local de proximitat s’ha
redescobert.
I els seus valors. Com més comerç
tradicional de productes frescos,
més bona dieta, més salut per
als habitants i menys envasos
i malbaratament alimentari. La
visita a la peixateria comporta,
de mitjana, la compra d’un 25 %
més de quantitat respecte a altres
formats comercials, segons Kantar
Worldpanel. Per assessorament,
per varietat de producte, per
qualitat i professionalitat, per
varietat d’espècies. Una manera
de comprar que ens vincula amb
el producte i tot el que hi ha
darrere. Una manera de comprar
que construeix barri, convivència,
solidaritat i coneixement. Si
sabem comprar productes
pesquers, cuinarem més, i viurem
més i millor. El consum de tres
o quatre racions a la setmana és

garantia de gaudi gastronòmic i de
dieta saludable. I també de defensa
de les regions altament dependents
de la pesca i de l’aqüicultura.
Tradicionals, sí, artesanals, també.
Però altament innovadores.
Es transformen en espais
gastronòmics que ofereixen
experiències de compra sublims.
Cada vegada ofereixen més
elaboracions artesanals, fins i tot
plats de cinquena gamma, i aporten
comoditat, però sense perdre
l’essència. Plats sense additius, ni
conservants, artesanals.
Milloren en disseny, en serveis, en
formació i en comunicació. I, com
no podria ser d’una altra manera,
aposten per la sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental.
La xarxa de peixateries tradicionals
espanyoles és única al món. Els
seus professionals, artesans del
peix, cada vegada més difícils de
trobar i altament valorats en el
mercat laboral. 10.000 peixateries
que no fa tants anys eren el doble.
Cuidem aquest patrimoni cultural
i gastronòmic marca Espanya.
Serà bo per a la nostra salut, per al
nostre gaudi, per al nostre entorn i
per valorar totes i cadascuna de les
baules que formen la nostra cadena
pesquera.
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L’exportació espanyola de fruites i hortalisses
fresques supera els 14.500 M€
L’exportació espanyola de
fruites i hortalisses fresques
el 2020 va experimentar un
creixement del 7,7 % respecte
al 2019 i va ascendir a 14.594
M€ en valor. En volum, va
registrar un descens interanual
del 2,8 % i es va situar en 13
milions de tones, segons dades
processades per la patronal
FEPEX.
L’exportació d’hortalisses va
créixer un 4,6 % i es va situar
en 6.022 M€, i el volum va ser
el mateix que el 2019, amb
5,6 milions de tones. El pebrot
va ser la primera hortalissa
exportada per Espanya, amb
845.359 tones (+2 %) i 1.158
M€ (+4 %), seguit per l’enciam,
amb 766.384 tones (+0,7 %) i
644 M€ (+7 %).

El tomàquet, que històricament
ha estat la primera hortalissa
exportada per Espanya, va
ocupar la tercera posició en
volum, amb 728.809 tones (-5
%) i 934 M€ (+1 %).
D’altra banda, l’exportació de
fruites es va situar en 8.572 M€,
un 10 % més que el 2019, i el
volum va recular un 5 %, amb
7,4 milions de tones. Va créixer
el valor dels grups de productes
més exportats com els cítrics o

la fruita de pinyol, i en el cas de
la fruita vermella s’observa una
estabilització.
Per destinacions, la UE va ser la
receptora del 93,5 % del total
que es va vendre a l’exterior, la
qual cosa mostra la dependència
del mercat comunitari, mentre
que les exportacions fora
d’Europa continuen reflectint
uns percentatges molt baixos,
amb només el 3,7 % del total
exportat.

La campanya “Mira a l’Origen” reconnectarà el món
rural i l’urbà
Amb un pressupost de 4,1 M€, la Xarxa Rural
Nacional, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, ha llançat la campanya “Mira a
l’Origen” amb l’objectiu últim de reconnectar
la població urbana amb el món rural. Segons
va destacar el ministre Luis Planas en la seva

presentació: “Aquesta campanya proporciona
l’ocasió de combatre els tòpics sobre el món rural
i deixar-nos veure la capacitat que té per ser un
medi viu, dinàmic i ple d’oportunitats.”
En aquesta campanya es convida a dirigir la
mirada a l’origen amb la intenció de posar l’accent
en el que és positiu i en tot allò que l’activitat
agrària i el medi rural aporten a la societat en
general.
Així, la conscienciació protagonitzarà el primer
missatge, mentre que, en una segona part
(dotada amb 2,7 M€ més), s’introduiran missatges
específics sobre la importància dels programes de
desenvolupament rural (PDR) i altres instruments
de la PAC.
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L’AICA va imposar 580 sancions
l’any passat
L’Agència d’Informació i
Control Alimentaris (AICA)
va fer 320 inspeccions d’ofici
al llarg del 2020, fet que va
comportar controlar 734
relacions comercials entre
operadors de la cadena
alimentària i la imposició, per
part del Ministeri d’Agricultura,
de 580 sancions per 879.000
euros.
Del total d’inspeccions, 168 es
van fer en el sector lacti, 100 en
el vitivinícola, 24 en l’àmbit de
les fruites i les hortalisses i 16
en el de l’oli d’oliva.

En aquest sentit, de les 580
sancions, 342 van tenir com
a causa l’incompliment dels
terminis de pagament; 129
es van imposar pel fet de no
incloure als contractes tota la
informació preceptiva, i 89,
perquè no hi havia contracte.
En els tres casos, el comerç
majorista (en origen i destinació)
va ser el més sancionat, per
davant de la indústria i a molta
distància del comerç detallista i
dels productors.
L’AICA disposarà enguany de 8,3
M€ (un 32 % més) per reforçar

les tasques de control perquè
es compleixi la Llei de la cadena
alimentària.

El sector ramader, preocupat per una protecció
més gran al llop ibèric
Deu comunitats autònomes
(Castella i Lleó, Galícia,
Astúries, Cantàbria, el País
Basc, Andalusia, l’Aragó, Madrid,
Múrcia i la Ciutat Autònoma
de Ceuta) i tres organitzacions
agràries (ASAJA, COAG i UPA)
han presentat una carta oberta
a tota la ciutadania i, en

concret, a la ministra per a la
Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, Teresa Ribera,
en què demanen suport per
a la gestió del llop ibèric des
del respecte al món rural,
el consens i la coexistència
d’aquesta raça amb la ramaderia
extensiva.

En aquesta missiva reiteren la
petició a la vicepresidenta del
Govern perquè no continuï
amb el procediment d’aprovar i
publicar l’ordre ministerial que
inclou el llop al Llistat d’espècies
silvestres en règim de protecció
especial (LESRPE) i s’iniciï un
procés d’anàlisi per renovar de
manera consensuada l’estratègia
de conservació i gestió del llop,
vigent des del 2005, i adaptar-la
a la realitat del país.
Segons les organitzacions
agràries, incloure el llop al
LESRPE implicarà, en la pràctica,
deixar de gestionar i controlar
aquesta espècie al nord del
Duero, que causa pèrdues de
més de 6 M€ i devora més de
10.500 caps de bestiar a l’any.
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Un total de 8.393
màquines per a ús agrari
es van inscriure als
registres oficials entre el
gener i el març del 2021,
xifra que representa
un 35 % més que en
el mateix període de
l’any passat. Destaca la
inscripció de tractors
nous, amb 2.633 unitats,
un 37 % més.

Els ajuts per renovar maquinària també inclouran
tractors elèctrics i equips de precisió
El Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació ha sotmès
a consulta pública el projecte
de reial decret amb les noves
bases que han de regular la
concessió d’ajuts per renovar
el parc nacional de maquinària
agrària. Els objectius continuen
sent substituir les màquines
antigues per unes altres que
estiguin equipades amb noves
tecnologies que permetin
unes tècniques agrícoles
més respectuoses amb el
medi ambient i ofereixin més
seguretat.
La nova disposició amplia
el ventall de màquines que
poden accedir a aquestes
subvencions. Aquests ajuts
s’havien de destinar, en un
principi, a renovar el parc de
tractors i màquines automotrius,
arrossegades i suspeses, però ara
també s’hi inclouen els tractors
elèctrics, perquè puguin optar
a subvenció quan es comencin
a comercialitzar a Espanya. Així
mateix, per primera vegada

s’introdueix la possibilitat
de finançar l’adquisició
de dispositius i màquines
d’agricultura de precisió.

finançament d’aquests avals uns
3 M€ el 2021, i el termini per
presentar les sol·licituds conclou
l’1 de setembre que ve.

Quant a l’import dels ajuts, en
el cas dels tractors la quantia
base es fixarà en 115 euros
per quilowatt de la potència
d’inscripció del tractor que s’ha
de retirar que consti al Registre
oficial de maquinària agrícola
(ROMA). Aquesta quantia
base s’incrementarà segons
la classificació energètica del
tractor nou i les seves emissions.
L’ajut també serà més elevat si
es tracta d’un tractor elèctric
(4.000 euros més).

En concret, es recullen les
subvencions destinades a
obtenir avals de la Societat
Anònima Estatal de Caució
Agrària (SAECA) per part
dels titulars d’explotacions o
empreses de serveis agraris que
garanteixin préstecs per adquirir
maquinària agrícola nova. Se
subvencionarà el cost de l’aval
a crèdits destinats a comprar
maquinària per un import de fins
a 100.000 euros, durant els 10
primers anys del crèdit avalat,
amb la possibilitat d’un any de
carència.

SUBVENCIÓ D’AVALS
D’altra banda, el 29 d’abril es
va publicar al BOE la normativa
que regula la convocatòria per
sol·licitar les subvencions de
finançament d’avals de garantia
destinats a comprar maquinària
agrícola. El MAPA destina al

Els costos de l’aval subvencionat
corresponen a la comissió de
l’aval (1,15 % del saldo viu del
crèdit durant tots els anys de
vigència) i a la comissió d’estudi
(0,5 % de l’import sol·licitat, que
es paga una única vegada a l’inici
del crèdit).
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Més de 10.000 M€ d’inversió per a actuacions
davant del repte demogràfic
La Comissió Delegada per al Repte Demogràfic va
aprovar el mes de març passat el Pla de mesures
davant del repte demogràfic, que comptarà amb una
inversió superior a 10.000 M€ en un total de 130
actuacions, ordenades en 10 eixos d’acció, orientades
a lluitar contra la despoblació i garantir la cohesió
social i territorial.

El programa de regeneració per millorar l’eficiència
energètica, el desenvolupament de projectes de
generació d’energies renovables o la conservació
i la restauració d’ecosistemes són algunes de les
actuacions amb més pes en el paquet de mesures
destinat a garantir una transició ecològica justa i
inclusiva.

Aquest pla de mesures és el resultat de l’acció
transversal del Govern en matèria de repte
demogràfic i s’alinea amb el marc de l’Estratègia
nacional davant del repte demogràfic i amb el Pla
de recuperació, transformació i resiliència. Els seus
objectius passen per millorar la vertebració territorial
d’Espanya, eliminar la bretxa urbanorural i impulsar
actuacions sobre el territori per reactivar les zones
més afectades per les urgències del repte
demogràfic.

El pla de mesures marca com a objectiu prioritari la
plena connectivitat del territori i orienta mesures
concretes a universalitzar la cobertura de banda
ampla en mobilitat de 30 Mbps i intensificar
l’extensió de la banda ampla ultraràpida de 100
Mbps per garantir la digitalització del medi rural.

La transició ecològica i la digitalització i la plena
connectivitat del territori componen dos dels eixos
d’actuació prioritaris, amb gairebé 30 polítiques
actives destinades a incorporar els petits municipis al
full de ruta del model de transició verda i digital.
Així mateix, el pla identifica la igualtat de drets com
una altra de les línies d’acció i comptarà amb una
àmplia bateria de mesures efectives orientades a
reforçar els serveis públics, millorar el benestar social,
impulsar l’economia de les cures i posar en marxa
una agenda social que situï les dones i els joves en el
centre de les polítiques d’igualtat.

Així mateix, el pla preveu el desenvolupament de
projectes destinats a crear territoris intel·ligents
(smart cities) i una xarxa de centres d’innovació
territorial per generar processos de transformació
social que impulsin la recerca i l’emprenedoria sobre
el territori.
Com a reformes normatives i institucionals per
abordar el repte demogràfic es planteja la redacció
de l’estatut bàsic dels petits municipis, la reforma
del sistema de finançament autonòmic i local,
l’aprovació de la llei de treball a distància o la
inversió en recerca demogràfica.
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La UE presenta UN pla d’acció per desenvolupar la
producció ecològica
La Comissió Europea va presentar el 25 de març passat
un pla d’acció per desenvolupar l’agricultura ecològica
amb l’objectiu general d’impulsar la producció i el
consum d’aquesta mena de productes i d’assolir que
el 25 % del sòl agrícola es dediqui a aquesta mena de
pràctiques ecològiques d’aquí al 2030, per ajustarse d’aquesta manera al Pacte Verd europeu i a les
estratègies “De la granja a la taula” i “Biodiversitat”.
Aquest pla presenta un llistat de 23 accions
estructurades entorn de tres eixos (impulsar el
consum, augmentar la producció i continuar millorant
la sostenibilitat del sector) per vetllar per un creixement
equilibrat.
En aquest sentit, la CE anima els Estats membres
a formular plans d’acció ecològics nacionals per
incrementar el percentatge nacional de l’agricultura
ecològica. En l’actualitat, hi ha grans diferències entre
els estats quant a la proporció de sòl agrícola que
actualment es dedica a l’agricultura ecològica, que
oscil·len entre el 0,5 % i més del 25 %.
Així mateix, els plans d’acció nacionals d’agricultura
ecològica han de complementar els plans estratègics
nacionals de la PAC, mitjançant l’establiment de
mesures que vagin més enllà de l’agricultura i del que
s’ofereix en el marc d’aquesta política.
PROMOCIÓ DEL CONSUM
Segons la CE, l’augment del consum de productes
ecològics serà crucial per animar els agricultors a

adoptar l’agricultura ecològica i incrementar-ne així
la rendibilitat i la resiliència. Amb aquesta finalitat, el
pla d’acció proposa diverses mesures concretes, entre
les quals hi ha les següents: informar i comunicar
sobre la producció ecològica, promoure el consum
de productes ecològics, estimular un ús més gran
d’aquesta agricultura als menjadors públics a través
de la contractació pública i augmentar la distribució
d’aquests productes en el marc del programa escolar
de la UE.
Les mesures també tenen per objecte, per exemple,
prevenir el frau, augmentar la confiança dels
consumidors i millorar la traçabilitat dels productes bio.
AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ
Segons les dades de la CE, en l’actualitat, al voltant
del 8,5 % de la superfície agrícola de la UE es dedica a
cultius ecològics, i les tendències indiquen que, amb la
taxa de creixement actual, s’assolirà el 15-18 % d’aquí
al 2030. Aquest pla d’acció aportaria una sèrie d’eines
per donar un nou impuls i assolir el 25 %.
Encara que el pla se centra en gran mesura en l’“efecte
crida” de la demanda, la PAC continuarà sent un
instrument clau per donar suport a la reconversió cap
a l’agricultura ecològica. Actualment, al voltant de l’1,8
% (7.500 M€) de la PAC es destina a donar suport a
l’agricultura ecològica, i la futura PAC inclourà uns
règims ecològics amb un pressupost d’entre 38.000 i
58.000 M€ per al període 2023-2027.
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A més de la PAC, altres instruments primordials són
l’organització d’activitats d’informació i la creació de
xarxes per intercanviar millors pràctiques, la certificació
d’agrupacions d’agricultors en lloc d’únicament individus,
la recerca i la innovació, l’ús de la cadena de blocs i altres
tecnologies per millorar la traçabilitat, una transparència més
gran del mercat, el reforç de la transformació local i a petita
escala, el suport a l’organització de la cadena alimentària i la
millora de la nutrició animal.
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT
Per acabar, el pla també pretén continuar millorant el
comportament de l’agricultura ecològica des del punt de
vista de la sostenibilitat.
Amb aquesta finalitat, les mesures se centraran a millorar el
benestar dels animals, vetllar per la disponibilitat de llavors
ecològiques, reduir la petjada de carboni del sector i reduir
al mínim l’ús de plàstics, aigua i energia.
A més, la CE té la intenció d’augmentar el percentatge de
recerca i innovació i dedicar almenys el 30 % del pressupost
de mesures de recerca i innovació en l’àmbit agrari i rural a
temes relatius al sector ecològic.

ACCIONS DESTACADES QUE PREVEU
EL PLA D’ACCIÓ
· Crear plans d’acció nacionals: cada Estat membre haurà
de desenvolupar una estratègia nacional amb accions
relacionades, terminis clars i objectius.
· Dotar d’un pressupost específic i augmentat l’R+D per a
productes ecològics.
· Crear un dia ecològic anual arreu de la UE per conscienciar
sobre l’agricultura ecològica.
· Integrar els productes orgànics en els criteris mínims
obligatoris per a la contractació pública sostenible.
· Fer un estudi sobre el preu real dels aliments, inclòs el
paper de la fiscalitat, per tal de desenvolupar
recomanacions.
· Enfortir els serveis d’assessorament agrícola com a part dels
sistemes de coneixement i innovació agrícoles.
· Animar els Estats membres a donar suport a la implementació
de biodistrictes.
· Crear un pressupost específic per promoure els productes
orgànics el 2021 i els anys següents.

MÉS DE 72 MILIONS
D’HECTÀREES AL MÓN
Més de 72 milions d’hectàrees es dedicaven
al món, l’any 2019, a la producció ecològica,
un 1,6 % més que l’any anterior. Espanya
entra en el podi com a tercer país del món
amb més superfície d’aquesta producció:
2,35 Mha, només per sota d’Austràlia (35,6
Mha) i l’Argentina (3,6 Mha), i també ocupa
el primer lloc a Europa en superfície bio (el
10,2 % de la nostra superfície agrària útil,
SAU, és ecològica), seguida de França (2,2
Mha) i Itàlia (1,9 Mha).
Així mateix, al món el mercat bio va créixer
un 9,2 % el 2019, que es va situar en els
108.000 M€, amb Espanya a l’últim lloc del
top ten, amb una facturació de 2.133 M€
(en el total d’Europa, 45.046 M€, ocupa
el setè lloc per valor econòmic), i avui
comptem amb més de 50.000 operadors
ecològics, amb uns increments en un 20
% dels exportadors i els comercialitzadors,
respectivament. En consum d’aquesta
mena d’aliments, Espanya ja gairebé situa
la seva despesa en 50 euros per capita a
l’any, xifra que creix un 17 % respecte a
l’any anterior.
Quant al total nacional de la SAU, el
rànquing de comunitats autònomes amb
un percentatge més gran de superfície
destinada a la producció ecològica es
modifica, i és Catalunya qui ocupa la
primera posició, amb un 22 %, seguida
d’Andalusia, amb un 21 %, i Navarra, amb
un 19 %.
Aquestes són les dades principals que
posa de manifest l’Informe Anual de la
Producción Ecológica en España, que ha
presentat recentment a Sevilla l’Associació
Professional Espanyola de la Producció
Ecològica (Ecovalia), referent de la
producció bio al país i que enguany celebra
el 30 aniversari.

FONT: Associació Professional Espanyola de la Producció Ecològica (Ecovalia).
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“DAVANT DE LA RECUPERACIÓ DEMOGRÀFICA PODEM
PARLAR D’UN TRIANGLE VIRTUÓS ON SE SITUEN LES
INFRAESTRUCTURES, ELS SERVEIS I L’OCUPACIÓ”
Ha estat vicepresident de l’Associació Europea de Zones de Muntanya i president de la Comissió de
Despoblació i Repte Demogràfic de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, senador, diputat
al Parlament de Catalunya i síndic del Conselh Generau d’Aran. El secretari general per al Repte
Demogràfic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Francés Boya Alós, defensa
que la recuperació demogràfica a l’Espanya buidada requereix transversalitat i una mirada holística,
i que cada territori té necessitats i reptes concrets que es poden relacionar amb la transformació
agrària, l’energia, el turisme o l’activitat forestal.
Conclòs el termini perquè
les empreses interessades
poguessin presentar una
manifestació d’interès
orientada a identificar i
localitzar projectes solvents
amb impacte per al repte
demogràfic i la lluita
contra la despoblació dins
del Pla de recuperació,
transformació i resiliència,
quin és el balanç d’aquesta
convocatòria del Ministeri
per a la Transició Ecològica i
el Repte Demogràfic i quines
actuacions principals han
proposat els actors interessats
en els seus projectes?
En fem un balanç molt positiu.
Hem rebut 4.200 projectes
en què els ajuntaments i
les empreses han posat en
valor les seves prioritats en
el desenvolupament local.
Aquesta informació serà
molt útil per dissenyar les
convocatòries i conèixer les
necessitats reals d’aquests
municipis.
El pes dels projectes ha estat
molt elevat, i també és notable
la procedència dels projectes
que tenen un origen municipal.
Però és obvi que en la majoria
dels casos són projectes que
estan vinculats a les activitats
pròpies d’aquests territoris i, per
tant, relacionats amb el turisme,

l’activitat forestal, l’accés a
l’habitatge o la connectivitat
telemàtica.
L’estatut dels petits municipis
és una de les seves grans
apostes per dotar de capacitat
els municipis i les agrupacions
locals per gestionar els recursos
i els serveis. Quina és la seva
idea sobre aquest estatut?
La proposta és modificar la Llei
reguladora de les bases del règim
local i generar un marc normatiu

específic per a aquests ajuntaments
amb l’objectiu de simplificar-ne la
gestió, alhora que es garanteix la
prestació dels serveis bàsics a la
població.
El paper dels petits municipis és
fonamental per retenir població
al territori, i per això hem de
facilitar la feina dels alcaldes i de
les alcaldesses i empoderar-ne
l’acció davant de la lluita contra la
despoblació.
Vostè ha manifestat moltes
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“La política de
repte demogràfic
té un model de
multigovernança
que ens permet
consensuar les
estratègies i valorar
les mesures juntament
amb les comunitats
autònomes”
vegades que les ciutats han
d’entendre que sense el món
rural no seran sostenibles.
Considera que s’ha avançat en
aquest enteniment en àrees
urbanes o què creu que s’ha de
fer perquè s’avanci en aquest
sentit?
La veritat és que no hem
avançat, però encara ens
trobem en un moment molt
incipient d’aquest procés, que
inevitablement serà llarg. Per
tant, hem d’establir els fòrums
de diàleg i fer molta pedagogia
sobre els reptes comuns que
comparteixen el medi rural i
l’urbà.
Sens dubte, sí que hem avançat
en la difusió del debat i en el
coneixement del conjunt de
la societat dels problemes
associats amb la cohesió
territorial. La resta anirà arribant
progressivament.

arribar a implementar disset
polítiques diferents per a la gestió
del món rural?
Tot el que siguin polítiques per
millorar els contextos i la gestió
és molt positiu. València ha
posat en marxa el pla Avant i
Castella-la Manxa desenvolupa
una ambiciosa llei contra la
despoblació… Per tant, totes les
iniciatives poden i han de sumar
en l’estratègia comuna. Encara
més, hem d’aprendre els uns dels
altres i veure quines polítiques han
donat resultat i quines no.
En tot cas, per respondre a la
pregunta, la política de repte
demogràfic té un model de
multigovernança que ens permet
consensuar les estratègies i
valorar les mesures juntament
amb les comunitats autònomes
i el conjunt de l’Administració
General de l’Estat, de manera que
la coherència de les iniciatives està
garantida.
El sector financer,
fonamentalment els grans bancs,
s’ha anat deslocalitzant des de
fa uns anys del medi rural, que
avui afronta unes carències
importants en aquest servei
bàsic i fins i tot arriba a no tenir
disponibilitat d’efectiu per falta
de caixers automàtics. Quina
és l’anàlisi que fa la Direcció

General sobre aquesta realitat?
Efectivament, hi ha una cara
i una creu d’aquests temps.
El tancament i la pèrdua de
determinats serveis és una
evidència i, per sort, tenim una
empresa pública com Correus
que ja desenvolupa projectes en
algunes províncies per pal·liar
aquests dèficits.
La cara és la tecnologia i l’impuls
que pot donar al món rural en tots
els àmbits i, molt especialment,
en la prestació de determinats
serveis. Per això, ara el que és
transcendent és preparar els
territoris per a l’ús d’aquestes
tecnologies i adaptar-les a les
necessitats de la població
rural.
En una de les seves intervencions
en una comissió al Congrés
dels Diputats va afirmar que
la lluita contra la caiguda de la
demografia i contra els problemes
de cohesió territorial no era
qüestió d’un xàfec de milions
d’euros, sinó més aviat d’una pluja
fina que amarés el territori de
manera permanent. Per a aquest
canvi “climàtic” al món rural creu
que cal un pacte d’Estat entre els
partits polítics?
Els pactes d’Estat sempre són
positius perquè impliquen

Quina opinió té sobre el
fet que algunes comunitats
autònomes, com Navarra,
hagin posat en marxa
iniciatives com el projecte
denominat Mecanisme Rural
de Garantia per identificar i
proposar modificacions en la
legislació actual amb la finalitat
d’impulsar el desenvolupament
de les zones rurals? Es podrien
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un consens bàsic en una
determinada matèria. El repte
demogràfic requereix aquests
consensos. Ara bé, des de
l’àmbit executiu del Govern,
tant si hi ha consens com si no
n’hi ha, hem d’avançar i mirar de
facilitar aquestes condicions de
millora objectiva dels problemes.
Si alhora les geometries
polítiques permeten assolir
aquest consens, millor, perquè
el que és evident és que les
polítiques de les quals parlem
requereixen un llarg abast i
transcendeixen un govern o una
legislatura.
La plataforma de joves Talent
per al Futur li ha plantejat,
entre altres reivindicacions,
la necessitat que la banda
ampla arribi a tots els racons,
fiscalitat diferenciada, cohesió
social i habitatge i també el
que anomenen impuls del
talent rural. Quines respostes
té per a aquest col·lectiu la
Secretaria General per al Repte
Demogràfic del Ministeri?

“Sense la dona
el medi rural
no té futur, i
precisament en
aquest moment les
que se’n van dels
pobles són elles”

Les respostes són les 130 mesures
que ha aprovat recentment
(consulteu-ne la informació
a les pàgines Sabies que...) la
Comissió Delegada per al Repte
Demogràfic, on es recullen la
majoria d’aquestes reivindicacions.
Per tant, en aquest sentit som en
el camí de fer realitat aquestes
demandes.
En què pot consistir aquesta
fiscalitat diferenciada, que ara
plantegen diverses plataformes
i que vostè reclamava en la
seva etapa com a president
de l’Associació Espanyola
de Municipis de Muntanya,

esMontañas?
La fiscalitat és un debat recurrent
i que cal tenir en compte. De
fet, Castella-la Manxa ho preveu
en la nova llei, que encara està
en tràmit. En aquest cas, per a
la deducció del tram autonòmic
de l’IRPF, una cosa que pot tenir
resultats positius com a al·licient
per retenir i atreure població.
La fiscalitat empresarial és un
aspecte més complex que cal
abordar amb cautela. Així i tot, ens
sembla que en primera instància
hem d’assegurar les condicions
estructurals i funcionals dels
territoris, i ho farem amb el pla
de mesures esmentat, a la qual
cosa dedicarem tota l’energia.
Com aborda el repte demogràfic
des de la perspectiva de
gènere?
Doncs, amb una convicció total.
Sense la dona el medi rural no
té futur, i precisament en aquest
moment les que se’n van dels
pobles són elles. Per tant, cal
millorar els serveis, l’atenció a
la infància i a la gent gran i, en
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definitiva, facilitar els contextos
vitals per evitar la pèrdua de
població femenina.
Vostè s’ha plantejat
deslocalitzar alguns centres
estatals de grans capitals per
traslladar-los a municipis petits.
Posi un parell d’exemples
d’aquests canvis.
Efectivament, és un procés
complex però ja iniciat: els
servidors de la Seguretat Social
van a Sòria i un departament de
digitalització de RENFE, a Terol.
Quins sectors són per a vostè
els més estratègics en la
recuperació demogràfica?
La recuperació demogràfica
requereix transversalitat, de
manera que hem de tenir una
mirada holística sobre la realitat.
Però és cert que perquè millori
la situació dels municipis amb
caiguda demogràfica podem
parlar d’un triangle virtuós on se
situen les infraestructures, els
serveis i l’ocupació.

A partir d’aquí, cada territori té
necessitats i reptes concrets
que es poden relacionar amb la
transformació agrària, l’energia, el
turisme o l’activitat forestal, per
citar-ne alguns exemples.
Què està fent Espanya per donar
més força al repte demogràfic en
l’agenda europea?
Una feina molt intensa, tant des
del Govern com des del Parlament
Europeu. I és lògic que sigui
així, perquè som els qui tenim
els problemes més urgents. Per
citar-ne un exemple, la política de
fronteres que hem desenvolupat
amb Portugal i pròximament amb
França és un model per seguir a
Europa.
En què ha canviat la pandèmia
de la COVID-19 l’Espanya
buidada?
Ha estat un impacte duríssim, igual
que per a la resta del país. I tot i
que és cert que el teletreball ha
generat un moviment de persones
cap al medi rural, persones
que busquen qualitat de vida i

La vicepresidenta i ministra per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa
Ribera, va anunciar el 29 de març passat,
durant la clausura de l’acte al Senat pel segon
aniversari de la manifestació de l’Espanya
buidada, que en breu convocarà el Fòrum
Permanent per al Repte Demogràfic.
Amb aquest fòrum, amb el qual es pretén
donar veu als actors locals, els acadèmics i
els experts per avançar en cohesió territorial,
“juntament amb les 130 mesures del pla de

contacte amb la natura, és aviat
per saber si serà una tendència en
el futur.
És possible que de la pandèmia
en surtin algunes conclusions
que siguin assumides pel conjunt
de la societat i que comportin
canvis en les maneres de viure i
més especialment en la manera
d’entendre la vida.
Destaqui només quatre de les
130 mesures que es van aprovar
fa unes setmanes dotades amb
10.000 milions per fer front al
repte demogràfic i garantir la
igualtat a tot el territori.
La connectivitat i el procés
de digitalització. La millora de
l’habitatge i l’impacte sobre l’accés
a aquest bé imprescindible. La
digitalització de serveis bàsics com
la salut o l’economia de les cures.
L’impuls a una nova economia,
sense oblidar sectors bàsics com
l’agricultura o el turisme.

mesures, fem un salt qualitatiu en l’atenció
als nostres petits municipis i en la convicció,
per part de la societat, que aquest assumpte
no és només de l’interès d’uns pocs”, va
subratllar Ribera.
En l’acte es va presentar l’Estudio de
percepción de los avances en la España
despoblada desde el 31 de marzo de 2019,
impulsat per Next Educación, que reforça
el canvi positiu cap a l’acció del Govern en
matèria de repte demogràfic.
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Dcoop inverteix en renovables per fer
autosuficients les seves instal·lacions industrials
Dcoop, el grup productor mundial més gran d’oli
d’oliva verge extra i oliva de taula, amb seu a
Antequera (Màlaga), amb 923 M€ de facturació el
2020 i 180 cooperatives associades, acompanya
totes les inversions amb energies renovables, solar,
principalment. Els cinc últims anys ha destinat
tres milions a convertir en autosuficients les seves
instal·lacions industrials.
El president de Dcoop, Antonio Luque, reclama
polítiques hídriques més eficients i globals per
aprofitar millor el reciclatge de l’aigua i assegura
que la companyia té contactes a Israel amb
l’objectiu d’aplicar la seva avançada tecnologia.
Luque considera que en el sector agroalimentari
del sud d’Espanya i en general a tota la península
Ibèrica hi ha un paràmetre clau, limitant, que és
l’aigua. “Si hi hagués una bona gestió de l’aigua
a escala de la península Ibèrica, probablement
podríem frenar el creixement del desert,
generar microclimes molt més beneficiosos
mediambientalment i ser molt més competitius en
els cultius.”

Amb presència a Andalusia, Castella-la Manxa,
Castella i Lleó, el País Basc i Extremadura, Dcoop
també és el productor cooperatiu vitivinícola més
gran, el productor nacional més important de llet
de cabra i amb una creixent activitat en el sector
porcí. Representa 70.000 famílies d’agricultors i
ramaders associats, i continua creixent.
“Creixem perquè cada vegada tenim més socis
–fins ara la part més important del nostre
creixement ha estat de manera orgànica, encara
que és veritat que hi ha hagut algunes accions
corporatives−, hem fet inversions en oliva de taula
i hem comprat el 50 % d’una companyia als EUA,
Pompeian, de comercialització d’oli d’oliva. És la
marca líder en verge extra en aquell país”, precisa el
president.
BOTIGA PRÒPIA A AMAZON
La companyia acaba d’obrir la seva pròpia botiga/
plataforma a Amazon. Luque sosté que la pandèmia
del coronavirus ha accelerat molts processos en la
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“Aquest projecte −assenyala Antonio Luque− ha
permès millorar l’alimentació i la salut del bestiar
porcí en la fase final de l’engreix i durant la gestació
de truges ibèriques i ha valoritzat un subproducte
com a matèria primera per a l’alimentació animal”.
Internet of Food and Farm 2020 és un altre dels
seus programes de recerca. Cofinançat per la
Comissió Europea, aquest projecte ha permès
a Dcoop ser pioner en la implantació de la
tecnologia internet de les coses (IdC) en les etapes
productives de l’oliverar.

Antonio Luque, president de Dcoop.

societat, entre els quals hi ha el comerç electrònic, i
volen aprofitar l’oportunitat.
“Als EUA, Pompeian és la marca líder a Amazon.
Fa tres anys, Amazon era el client número 13 o 15
de la nostra companyia als EUA i avui és el client
número 5 o 6, amb tendència a ser el primer o el
segon. Estem comprovant com aquesta pandèmia
ens ha portat a tenir uns consumidors que cada
vegada pensen més en producte d’alimentació
basat a tenir una garantia de l’origen, en definitiva,
una garantia de qualitat i salut. Anem una mica
endarrerits respecte a la situació dels EUA, encara
hem de créixer molt o fer créixer molt on-line,
però està clar que aquest mercat es potenciarà
cada vegada més i cal ser-hi si volem vendre bé els
nostres productes”, afirma el president.
Antonio Luque considera que l’R+D inclou tots
els aspectes de la companyia, des de la millora en
processos productius fins a la inversió en nous
mercats i la traçabilitat o la digitalització de tots
els sistemes de producció per garantir la seguretat,
la qual cosa implica “diversos milions d’euros”. “El
que és ideal és invertir un 2 % del volum de negoci
en R+D. A Espanya no s’hi arriba, nosaltres assolim
entre un 0,5 % i un 1 %”, precisa.
Una de les línies estratègiques d’innovació
de Dcoop és l’aprofitament i la valoració dels
subproductes agrícoles. Amb el projecte Olivalporc
ha desenvolupat nous pinsos que prenen com
a matèria primera principal subproductes de
l’oliverar.

La companyia també participa en Tecfood,
un projecte en consorci a escala nacional per
desenvolupar ingredients i productes perquè
formin part d’una dieta saludable aplicant la
tecnologia d’impressió 3D, i en un altre projecte
finançat per la Comissió Europea l’acrònim del
qual és MED-GOLD, que persegueix l’adaptació
al canvi climàtic i la mitigació dels efectes que té
en l’oliverar i inclou un programa de reducció de
fitosanitaris.

El pla d’innovació de Dcoop
centra els esforços en quatre
pilars estratègics

Antonio Luque insisteix que el pla d’innovació
de Dcoop centra els esforços en quatre pilars
estratègics: qualitat, traçabilitat i seguretat
alimentària; economia circular, sostenibilitat i
aprofitament de subproductes; indústria 4.0 per
modernitzar els processos productius del camp
a la taula, i desenvolupament de nous productes
saludables orientats a les noves necessitats de la
societat.
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Blanc o verd:
temporada
d’espàrrecs
En blanc o en verd, la primavera ens
porta al rebost un producte emblemàtic i
deliciós: l’espàrrec

El camp, totalment aliè al tancament de bars i
restaurants, ens regala, com cada any a la primavera,
un dels tresors més grans de la gastronomia
navarresa: l’espàrrec. Fruit de la generositat i el
saber fer de la seva gent, manté viu aquest llegat
gastronòmic d’una textura fina i extraordinària i
un sabor inconfusible que ens obre la porta a una
infinitat de receptes senzilles capaces de satisfer a
casa nostra fins i tot els paladars més exigents.
L’espàrrec de Navarra fresc és tan diferent del de
llauna que semblen productes diferents, encara
que tots dos provenen del mateix lloc: de les fèrtils
hortes regades pel cabalós Ebre al seu pas per les
comunitats de l’Aragó, la Rioja i Navarra.
Els espàrrecs de Navarra actualment disposen de la
protecció de la UE com a producte de qualitat. El
Consell Regulador de la IGP treballa des del 1986
en el seu control, defensa i promoció, i des d’aquells
primers anys han canviat moltes coses, sobretot en
l’àmbit normatiu, però l’essència continua sent la
mateixa.
La zona emparada inicialment per la IGP Espàrrec
de Navarra es limitava a alguns municipis de la vall
de l’Ebre situats a Navarra. Aquesta delimitació
es va modificar el 1993 i s’hi van incorporar altres
municipis de Navarra, però també alguns de l’Aragó
i la Rioja. Així s’arriba a la distribució geogràfica
que es manté avui, composta per 176 municipis
navarresos, 43 d’aragonesos i 38 de riojans.
La superfície inscrita dins de la IGP Espàrrec de
Navarra va disminuir uns anys, i va arribar al mínim

de 936 hectàrees l’any 2013. La causa principal
d’aquest descens va ser el preu tan baix que va
assolir l’espàrrec aquell any. També la forta pressió
de les importacions d’espàrrecs blancs provinents
de tercers països amb uns costos de producció molt
baixos en va fer disminuir el consum. No obstant això,
l’aposta de joves agricultors que van decidir conrear
aquesta hortalissa no només ha fet augmentar la
superfície inscrita, sinó que ha aconseguit rejovenir
el sector.
El cultiu de l’espàrrec és costós, ja que tarda a entrar
en producció completa tres anys, per la qual cosa
la inversió és important. S’ha de cuidar durant tot
l’any, i en el moment de la recol·lecció, que es fa
diàriament i de manera manual, requereix molta mà
d’obra. I és que, sota els cavallons perquè la llum del
sol no n’espatlli la blancor, creixen els espàrrecs fins
que l’hortolà, d’un en un, els treu a la superfície i els
talla després d’haver fet un petit forat, que torna a
tapar.
L’espàrrec provinent de les parcel·les inscrites en
aquesta IGP es recepciona a les empreses i es destina
a fresc o a conserva. El primer simplement es renta,
se selecciona i es classifica i s’envasa, per intentar
que arribi al més aviat possible als consumidors, ja
que es tracta d’una hortalissa que perd qualitats
quan es deshidrata.
Per elaborar la conserva, l’espàrrec també es renta i
se selecciona, ja que no tots es poden certificar com a
espàrrec de Navarra. S’escalda, es pela, s’envasa amb
líquid de govern i se sotmet a un tractament tèrmic
que permeti que la conserva romangui estable.
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ESPÀRREC D’HUÉTOR TÁJAR
Els espàrrecs de la IGP Huétor Tájar s’identifiquen
com a espàrrecs de marge perquè són originaris de les
esparregueres silvestres que des de fa segles creixen
als sotaboscs del riu. A escala organolèptica, aquests
espàrrecs es diferencien dels espàrrecs verds en el fet
que són més prims i tenen un port més recte, el color de
la tija té uns tons més foscos (verds, morats i bronzes) i
tenen un sabor amarg dolç intens, una aroma profunda
i una textura ferma i carnosa.
Als anys 30 del segle passat, l’espàrrec de marge és
recuperat pels agricultors d’Huétor Tájar, que el van
començar a conrear en petites parcel·les familiars
amb finalitats d’autoconsum, i als 70 es funden les
primeres societats cooperatives, que en van permetre
millorar les pràctiques d’elaboració i la comercialització.
L’any 1996, l’espàrrec d’Huétor Tájar és reconegut per
la Conselleria d’Agricultura i Pesca andalusa i s’aprova
el reglament del Consell Regulador i de la denominació
específica, i el 2000 la Comissió Europea el reconeix
com una indicació geogràfica protegida per les seves
característiques úniques al món.

Es comercialitzen frescos o en conserva, i la
zona de producció se situa a la part oest de la
província de Granada a l’horta baixa del riu Genil,
entre la serralada Subbètica al nord i la serralada
Penibètica al sud. Comprèn els termes municipals
d’Huétor Tájar, Íllora, Loja, Moraleda de Zafayona,
Salar i Villanueva Mesía.
Només es poden trobar espàrrecs de marge
d’Huétor Tájar frescos en temporada, durant els
mesos de març a juny. La resta de l’any se’n troben
en conserva, en llaunes o en pots de vidre, tots,
amb la contraetiqueta corresponent de la IGP.
L’ESPÀRREC D’ARANJUEZ
Ja des del segle d’or es parla dels espàrrecs
d’Aranjuez (Madrid), que, coneguts amb el curiós
sobrenom de pericos, es caracteritzen pel color
verd intens i la gemma terminal tancada, carnosa
i coberta de petites escates triangulars.
El sòl del Real Sitio d’Aranjuez és òptim per al
desenvolupament d’aquests espàrrecs, en ser
fèrtil, profund i ben drenat. La gran frescor, la
textura, la gran suavitat i el sabor persistent en
fan un producte deliciós que avui conreen amb
orgull els membres l’Associació de Productors de
l’Horta d’Aranjuez.

INTERPROFESSIONAL DE L’ESPÀRREC VERD
La campanya de recol·lecció de l’espàrrec verd es troba a ple rendiment
a l’horta i el ponent granadí, un cultiu que centra l’activitat de quinze
cooperatives agràries, 5.600 agricultors i 7.200 hectàrees. “En un
context d’una gran competència de tercers països, la creació d’una
interprofessional de l’espàrrec verd que uneix el conjunt del sector
nacional ens ajudarà a enfortir la comercialització d’aquest producte
de qualitat i a defensar-ne la competitivitat al mercat”, ressalta Antonio
Zamora, representant del sector de Cooperatives Agroalimentàries
de Granada i president de la cooperativa Centro Sur, en referència al
projecte que ja fa els últims passos per aconseguir el reconeixement
oficial.
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Conveni amb ASAJA per fomentar la innovació i el
desenvolupament del sector agroalimentari
CaixaBank i l’Associació Agrària de Joves
Agricultors (ASAJA) van signar el mes de març
passat un conveni de col·laboració per fomentar la
innovació i el desenvolupament del sector
agrari.
L’acord, rubricat entre el director de Negoci de
CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i el president
nacional d’ASAJA, Pedro Barato, permet a l’entitat
financera participar en els diferents projectes
d’innovació que porta a terme ASAJA i donar suport
a iniciatives de grups operatius supraregionals que
ofereixin solucions innovadores.

D’altra banda, CaixaBank es converteix en soci
patrocinador d’ASAJA i col·laborarà en la creació
de living labs com a camps de proves per a nous
productes, sistemes i tecnologies agràries. També
serà objecte de col·laboració la creació d’una
plataforma digital orientada als productes del sector
primari que, gràcies a la integració de les formes
de pagament que ofereix CaixaBank, permetrà fer
compres i licitacions a mode de marketplace.

L’entitat, que materialitza el suport al sector a
través de la línia de negoci AgroBank, formarà
part de projectes com CARBOCET sobre captació
de carboni, que persegueix crear un mercat de
drets d’emissió, generats pel sector agrari, que es
posaran al mercat a través d’instruments financers;
d’aquí, la presència d’AgroBank.

AgroBank i la Federació d’Associacions de Dones
Rurals impulsen la igualtat al medi rural
CaixaBank consolida la línia de negoci AgroBank
al territori espanyol amb la signatura d’un acord
de col·laboració amb la Federació d’Associacions
de Dones Rurals (FADEMUR), pel qual, amb el
compromís ferm per mantenir la xarxa rural i
per fomentar la diversitat en el sector, l’entitat

financera posa a disposició de totes les associades
una àmplia oferta de productes i serveis financers
especialitzats per al sector agrari.
L’acord el van formalitzar Teresa López, presidenta
de FADEMUR, i, en representació de CaixaBank,
Ana Díez, directora executiva de Negocis i
Emprenedors, i Carlos Seara, director d’AgroBank.
Mitjançant aquest conveni, les dones rurals de
FADEMUR tindran accés a les línies específiques
de finançament destinades a adquirir i adaptar
finques, maquinàries o instal·lacions i a implementar
energies renovables amb finalitat d’autoconsum.
En aquest sentit, l’entitat financera acompanyarà
de manera integral les associades de FADEMUR, a
qui atorgarà no només suport financer, sinó també
assessorament, planificació conjunta i ajut a la
formació i l’especialització.
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La Càtedra AgroBank premia un projecte sobre
disminució de tractaments fitosanitaris en viticultura
La Càtedra AgroBank “Qualitat i Innovació
en el sector agroalimentari” de la Universitat
de Lleida (UdL) ha premiat un projecte sobre
noves composicions bioactives per a aplicacions
fitosanitàries en viticultura. L’investigador principal,
Pablo Martín, de la Universitat de Saragossa, s’ha
convertit en el guanyador de la quarta edició del
premi a la transferència del coneixement al sector
agroalimentari, dotat amb 15.000 euros.

Viñas del Vero, de José María Ayuso i Sergio Torres.

El premi el van lliurar el mes de febrer passat el
director de Càtedra AgroBank, Antonio J. Ramos, i el
director d’AgroBank, Carlos Seara, amb la presència
de la vicerectora de Recerca i Transferència de la
Universitat de Lleida, Olga Martín, i, per part del
celler amb DO Somontano situat a Barbastre,

La Càtedra AgroBank també va lliurar el guardó a
la millor Tesi Doctoral resolt el mes de juny passat,
un acte que es va haver de posposar a causa de la
situació de pandèmia. La investigadora cordovesa
Irina Torres en va ser la guanyadora per la tesi sobre
el control de qualitat de productes hortofructícoles.

En un context en què la incidència de les malalties
d’origen fúngic de la vinya augmenta com a
conseqüència del canvi climàtic, l’estudi fet per
Martín proposa un ús limitat i més eficaç de
fitosanitaris que substitueixi els antifúngics més
agressius per al medi ambient per uns altres de
preparats a partir de productes naturals.

ALMUDENA DE CARA, PREMI LA CIÈNCIA EN
FEMENÍ
Així mateix, Almudena de Cara Molina és la primera guanyadora
del I Premi Càtedra AgroBank al millor Treball Final de MàsterLa Ciència en femení, una iniciativa de CaixaBank juntament
amb la Universitat de Lleida l’objectiu de la qual és donar
visibilitat a les dones científiques i fomentar l’equitat i la
igualtat de gènere en les ciències. Almudena de Cara Molina
ha estat guardonada pel TFM Estudio comparativo del uso
de oleuropeína vs. vitamina E + selenio como antioxidante
natural en la dieta de cerdos blancos, després d’haver fet
el Màster en Producció i Salut Animal a la Universitat
Complutense de Madrid-Universitat Politècnica de Madrid.
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