PROJECTE DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL
PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA
Objectiu i línies de treball

INTRODUCCIÓ
Des dels seus inicis, el sector de la producció agrària ecològica no ha deixat de créixer a casa nostra.
Malgrat tot, la producció agrària ecològica segueix lluny d’estar consolidada, ja que aquest sector
encara compta amb poques estructures de suport, associatives i/o tècniques.
En aquest sentit, tant el 1er Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, realitzat a
Mollerussa el 2005, com també el Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica de 2006, ja
havien identificat la necessitat d’organitzar un sistema de dinamització, suport i estructuració del sector,
per tal d’afavorir la conversió de noves empreses i enfortir les ja reconvertides al sistema ecològic. Per
aquest motiu, el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008 – 2012 va crear la figura
del tècnic-dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica, actuació que va ser una de
les més destacades i ben valorades d’aquest Pla d’Acció. Justament per aquest motiu, el nou Programa
de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012 – 2014 ha inclòs, entre els seus objectius,
consolidar el projecte de dinamització territorial.
En aquesta publicació es presenta la tasca que desenvolupen els dinamitzadors territorials.

OBJECTIU I LÍNIES DE TREBALL DEL PROJECTE DE
DINAMITZACIÓ
Fins avui, els tècnics-dinamitzadors han estat molt
importants per donar suport a empreses que volen engegar
una activitat productiva i empresarial en el sector de la
producció agrària ecològica. També han estat importants a
l’hora de facilitar el desenvolupament territorial d’altres
actuacions de promoció i suport a la producció agrària
ecològica, com la gestió de l’exposició itinerant, la promoció
dels mercats de productors ecològics o l’organització de
jornades tècniques de forma coordinada.

OBJECTIU:
Desenvolupar,
estructurar
i
consolidar la producció agroalimentària
ecològica a tot el territori català.

INFORMAR ALS EMPRESARIS AGRARIS
Aquesta tasca és especialment important per tal que els
productors interessats en iniciar produccions agràries
ecològiques puguin estudiar la viabilitat econòmica i
productiva de convertir la seva finca, o part d’ella, a aquest
sistema de producció. Per facilitar-ho, cada dinamitzador
disposa d’un manual d’introducció a la producció ecològica
adaptat al seu territori, amb les referències normatives i amb
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tots els contactes que puguin ser d’interès en cadascun
d’ells. A més, els dinamitzadors també informen
periòdicament als operadors que ja són ecològics, explicantlos les darreres modificacions normatives i difonent totes les
jornades i estudis que es realitzen i que poden ser del seu
interès. Cal tenir present que aquests tècnics, per la seva
posició, estan en contacte directe amb els empresaris
agraris i representen un punt d’informació independent,
permanent i de gran qualitat per a les necessitats d’aquests.

DONAR SUPORT ALS OPERADORS ECOLÒGICS
Donar suport directe als empresaris agraris ecològics,
sobretot en aquells llocs i moments on no hi ha iniciativa
privada alternativa. Aquest suport resulta indispensable per
tal de millorar la rendibilitat i productivitat de les explotacions,
i afavorir la consolidació de les empeses agràries
ecològiques al territori. Les necessitats de suport varien
força en funció de les circumstàncies i tipus de problemes
presents en cada territori i moment, i en aquestes condicions
esdevé imprescindible poder comptar amb un servei de
proximitat, com el que poden donar els dinamitzadors.

dades també són indispensables per al disseny de línies
d’ajuts públics, com els ajuts agroambientals a l’agricultura i
els ajuts al foment de la ramaderia ecològica, que es
calculen a partir del lucre cessant que es genera degut a
l’increment de costos associats a la producció pel fet
d’aplicar pràctiques respectuoses amb el medi ambient.
RECOPILAR
MATERIAL
ECOLÒGIQUES

GRÀFIC

DE

FINQUES

Aquest material s’utilitza en múltiples actuacions, com per
exemple, per futures publicacions tècniques i divulgatives, o
per a la realització de campanyes de promoció dels aliments
ecològics.
PARTICIPAR EN ALTRES ACTIVITATS DEL PROGRAMA
DE FOMENT
El fet de disposar d’una xarxa territorial de tècnics
especialitzats en producció agrària ecològica permet
difondre amb molta facilitat i eficàcia tota la resta
d’actuacions incloses en el nou Programa de Foment de la
producció agrària ecològica. A més, els dinamitzadors
territorials són una doble via de canalització de propostes,
actuacions i informació, tan des de l’administració al sector,
com del sector a l’administració.

ESTRUCTURAR I PROFESSIONALITZAR EL SECTOR
ECOLÒGIC
En un sector tan atomitzat com el de la producció agrària
ecològica, la creació d’estructures associatives és un factor
indispensable per a la professionalització sectorial. En
aquesta línia, els dinamitzadors, com a agents de connexió
entre productors i com a punt de contacte directe i constant
entre tots els agents que intervenen en un territori concret,
estimulen i faciliten la creació de xarxes, associacions i/o
cooperatives de productors.
POTENCIAR L’EXPERIMENTACIÓ PARTICIPATIVA I LA
TRANSFERÈNCIA
Els dinamitzadors promouen l’experimentació participativa,
involucrant centres de recerca i productors, i participen en la
identificació
de
possibles
finques
experimentals
col•laboradores. A Catalunya, tot i la importància que està
adquirint el sector ecològic, encara hi ha molts pocs equips
de recerca especialitzats en aquest sector, a diferència del
que passa a altres països europeus.
RECOLLIR INFORMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
Les dades tècniques i econòmiques de les explotacions
ecològiques són indispensables pel coneixement del sector i
poden ser una font d’informació valuosíssima pels propis
productors i per als objectius de l’Observatori de
l’alimentació i l’agricultura ecològiques. Així mateix, aquestes
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ESPECIALITZACIÓ DELS DINAMITZADORS
Els dinamitzadors, a banda de desenvolupar les tasques
generals a nivell del seu territori de referència, també poden
oferir informació específica de sectors i matèries concretes
del seu coneixement a tot el territori català. Aquest línia de
treball és de gran importància a l’hora de poder avaluar les
possibilitats tècniques i econòmiques de sectors concrets,
així com poder detectar noves oportunitats per als
productors catalans, tan ecològics com convencionals. En
aquest sentit, es vol potenciar el treball en grup dels
dinamitzadors en certs àmbits estratègics i en funció del
seus coneixements específics, com una forma d’ampliar la
repercussió de la seva actuació.

SETMANA BIO
La promoció dels aliments ecològics s’ha de realitzar de
manera transversal, amb la col·laboració de tot el sector
ecològic. En aquest sentit, la "Setmana Bio per l’alimentació
ecològica" és una iniciativa del sector ecològic català per tal
d’agrupar actuacions amb l’objectiu comú de promocionar i
donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques, i
difondre-les i promocionar-les conjuntament entre la
ciutadania. Atès que aquesta actuació està coordinada pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, els dinamitzadors territorials de la producció
agroalimentària ecològica actuen com a catalitzadors
d’actuacions en els respectius territoris, i realitzen reunions
territorials amb els agents, entitats i empreses que tenen
interès en participar a la Setmana Bio.

els dinamitzadors donen suport tècnic als equips de gestió
dels parcs, per tal de definir els sectors ecològics estratègics
de cada espai natural protegit, així com les mesures de
foment més adequades per desenvolupar-los.

PROMOURE
ECOLÒGICS

EL

CULTIU

D’HERBACIS

EXTENSIUS

La ramaderia ecològica s’està desenvolupant molt a
Catalunya i aquest creixement no ha anat acompanyat d’un
augment equilibrat de la superfície destinada al cultiu
d’herbacis extensius ecològics i altres matèries primeres
necessàries per a l’alimentació animal. Per aquest motiu, la
promoció del cultiu d’herbacis extensius és una tasca
indispensable a realitzar en tot el territori català en aquests
moments. Dins d’aquest context, els dinamitzadors
identifiquen els productors que poden estar interessants en
aquest tipus de cultiu, amb l’objectiu de fer un
acompanyament i un treball més individualitzat amb aquest
col·lectiu. Paral·lelament, es busquen finques on assajar
rotacions de cultius extensius, tant en secà com en regadiu.
Aquests assajos es fan de forma coordinada a tot el territori
català i també tenen una finalitat demostrativa per altres
possibles interessats.
PARTICIPACIÓ DELS DINAMITZADORS EN EL PLA DE
LA BIODIVERSITAT CULTIVADA
PROMOURE
PROTEGITS

LA

PAE

ALS

ESPAIS

NATURALS

Atès que la producció agrària ecològica és un sistema de
producció que encaixa molt bé en un entorn natural protegit,
tant pel benefici ambiental que suposa aquest tipus de
producció com per la diferenciació comercial que pot oferir
als productors que viuen dins d’aquest entorn, el foment de
l’agricultura ecològica en els espais naturals protegits és una
línia de treball que s’aplica a totes les demarcacions. Així,
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El dinamitzadors territorials participen de forma activa en el
Pla de la Biodiversitat Cultivada, atesa l’estreta relació que
existeix en l’ús de varietats tradicionals i locals i els
operadors ecològics.

TÈCNICS-DINAMITZADORS TERRITORIALS EN PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA A CATALUNYA
Nom dinamitzador

Correu electrònic

Telèfon

Àmbit territorial

Carme Bolló

cbollo@gencat.cat

934092090

Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf,
Maresme, Vallès Occidental i Vallès

Mercè Gil (v)

merce.gil@gencat.cat

937540390

Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf,
Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental

Comarques de Barcelona

Comarques de Catalunya central
Arnau Ferrer

arnau.ferrer@gencat.cat

938724224

Anoia i Bages

Elsa Buenaventura (v)

ebuenaventura@gencat.cat

938828790

Osona, Bages i Anoia

Elisabet Brualla Pau

ebrualla@gencat.cat

973480489

Berguedà i Solsonès

Isabel Figueras de Palol

isabel.figueras@gencat.cat

938828790

Osona

Roser Santolaria (v)

rsantolaria@gencat.cat

938214470

Berguedà, Solsonès i Anoia

Jaume Heras

jaume.heras@gencat.cat

972260455

Garrotxa i Ripollès

Laura Ibiza (v)

libiza@gencat.cat

972640258

Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès,
Empordà, Baix Empordà i Ripollès

Lluís Vila

lluisvila@gencat.cat

972454310

Alt Empordà i Baix Empordà

Manel Carbó

manel.carbo@gencat.cat

872975248

Gironès i Selva

Maria Carme Juanola (v)

carme.juanola@gencat.cat

872975261

Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès,
Empordà, Baix Empordà i Ripollès

Antoni Pijuan

apijuan@gencat.cat

973246650

Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i
Urgell

Iolanda Ferran

iferran@gencat.cat

973691022

Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall
d'Aran

Núria Fontanet

nfontanet@gencat.cat

972884550

Alt Urgell i Cerdanya

Elisenda Serra

elisenda.serramacia@gencat.cat

972884550

Alt Urgell i Cerdanya

Albert Domingo

albert.domingo@gencat.cat

977250845

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès

José Antonio Gil

jgilsantos@gencat.cat

977250845

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès

Charo Perulán (v)

rperulan@gencat.cat

977326336

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès

Núria Roig (v)

nroig@gencat.cat

977326336

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès

Comarques de Girona

Selva,

Alt

Selva,

Alt

Comarques de Lleida

Comarques de Tarragona

Comarques de Terres de l'Ebre
Francesca Solà (v)

francesca.sola@gencat.cat

977495599

Baix Ebre i Montsià

Jesús Gómez

jesus.gomez@gencat.cat

977707320

Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta

Neus Gardell (v)

ngardell@gencat.cat

977420146

Ribera d'Ebre i Terra Alta

(v): veterinari/ria
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