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Así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes
sino los más sabrosos,
tampoco ambiciona la vida más prolongada,
sino la más intensa.
- Epicur

Castelló d’Empúries, 18 de desembre del 2017
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Resum
En aquest treball es busca donar resposta a la pregunta sobre si els aliments ecològics són millors
que els convencional. Per a fer-ho es fan servir diferents metodologies: recerca bibliogràfica,
participació en esdeveniments del sector de l’agricultura ecològica, entrevistes a professionals de
diferents sectors relacionats amb l’alimentació, pràctica de laboratori comparant llet ecològica i
convencional i un tast de diferents aliments ecològics a alumnes de les escoles del municipi de
Castelló d’Empúries.
S’arriba a la conclusió de que hi ha aspectes on està clar que els aliments ecològics són millors: el
respecte pel medi ambient en la seva producció, una menor presència de residus de pesticides i
una major qualitat organolèptica especialment si són de proximitat i temporada. En altres
aspectes no hi ha consens. El més destacat és el contingut de nutrients ja que els diferents estudis
donen resultats diversos. El major preu dels aliments ecològics no sembla un factor limitant si
l’aposta és una alimentació de més qualitat.
Paraules clau: Aliments ecològics, aliments convencionals, comparativa, qualitat, agricultura
ecològica, metodologia

Castellà

En este trabajo se busca dar respuesta a la pregunta sobre si los alimentos ecológicos son mejores
que los convencionales. Para ello se utilizan diferentes metodologías: búsqueda bibliográfica,
participación en eventos del sector de la agricultura ecológica, entrevistas a profesionales de
diferentes sectores relacionados con la alimentación, práctica de laboratorio comparando leche
ecológica y convencional y una cata de diferentes alimentos ecológicos a alumnos de las escuelas
del municipio de Castelló d'Empúries.
Se llega a la conclusión de que hay aspectos donde está claro que los alimentos ecológicos son
mejores: el respeto por el medio ambiente en su producción, una menor presencia de residuos de
pesticidas y una mayor calidad organoléptica especialmente si son de proximidad y temporada. En
otros aspectos no hay consenso. Lo más destacado es el contenido de nutrientes ya que los
diferentes estudios dan resultados diversos. El mayor precio de los alimentos ecológicos no
parece un factor limitante si la apuesta es una alimentación de mayor calidad.
Palabras clave: Alimentos ecológicos, alimentos convencionales, comparativa, calidad, agricultura
ecològica, metodología.

Anglès

This paper seeks to answer the question of whether organic food is better than conventional
food. Different methodologies are applied: bibliographic search, participation in events in the
organic farming sector, interviews with professionals from different sectors related to food,
laboratory practice comparing organic and conventional milk and a tasting of different organic
foods with students of the schools of the municipality of Castelló d'Empúries.
It is concluded that there are aspects where it is clear that organic foods are better:
environmental friendly production, less presence of pesticide residues and a higher organoleptic
quality especially if they are local and season. In other aspects there is no consensus. The highlight
is the nutrient content since the different studies give different results. The higher price of organic
food does not seem a limiting factor if a higher quality diet is desired.

Keywords: organic food, conventional food, organic farming, quality, methodology.
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0. Justificació
Per què he de menjar aliments ecològics? Des de ben petita porto intentant donar
resposta a aquesta pregunta.
A casa meva sempre he vist la nevera i els
armaris plens de productes amb l’etiqueta
eco. Imagino que en un primer moment no en
feia cas i m’era igual que fossin eco o no. No
era conscient del que menjava ni què volia dir
un aliment ecològic. Però aquesta suposada
“moda” de menjar productes eco no ha
passat i continua a casa més viva que mai.

Figura 1: A l’hort amb el padrí quan era petita.

Fins i tot els meus pares intenten seguir la
tradició dels padrins produint-los a casa. Val a dir que no tenen tant d’èxit!
Però en tota aquesta història va haver-hi un punt de vergonya que passava quan les
meves amigues venien a casa i la meva mare els hi donava algun aliment Eco “estrany”
per berenar o dinar. Tenia la sensació que totes em miraven amb cares rares. Quina
Vergonya!! Em sentia molt malament perquè no sabia que fer o dir.

Quan va arribar el moment de pensar sobre quin tema volia escollir per fer el treball de
recerca de batxillerat, no sabia cap a on tirar. Només tenia clar que havia de ser de
ciències. Però quin tema escollir? Després de donar-hi moltes voltes, vaig veure que seria
una bona oportunitat intentar respondre aquella pregunta que sempre m’havia fet,
aquest cop des de fora la meva família. Per què he de menjar aliments ecològics? I així
comprovar si realment el que m’havien estat ensenyant i dient a casa era cert o no.

També em serviria per comprovar si realment valia la pena totes les hores que els meus
avis i nosaltres passàvem a l’hort, plantant, collint i vigilant que cap insecte estigués
destruint la collita.
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Una altre avantatge per escollir aquest tema va ser la facilitat que tenia en localitzar
informació. D’aquesta manera quan vaig començar a llegir articles introductoris per veure
com podia enfocar-ho, van sortir moltes més preguntes, com ara: Per què els grans
cuiners utilitzen productes ecològics? 1 Per què ho fan personatges famosos com: Michelle
Obama2, Leo Messi 3, Gwyneth Paltrow, Leonardo DiCaprio4, Príncep Carles d’Anglaterra 5,
Reina Letícia 6, etc. Per què en el moment de màxima crisis econòmica mundial augmenta
el consum d’aliments ecològics, si es diu que aquests són més cars? Per què es dupliquen
les fires i botigues especialitzades en aquest sector? Per què hi ha més pagesos que
cultiven aliments ecològics i els exporten fora? 7

Intentar donar resposta a aquestes preguntes van fer que m’interessés encara més pel
tema, llegint cada cop més articles i començant a planificar la recerca.

1
2
3
4
5
6
7

http://www.rtve.es/noticias/20130224/cada-vez-mas-productos-ecologicos-cocinas-restaurantes/610280.shtml
http://www.abc.es/20090321/internacional-estados-unidos/michelle-planta-huerto-remolacha-200903201852.html
http://www.mamabio.es/la-dieta-ecologica-de-messi/
https://www.ecologiaverde.com/cinco-famosos-comen-ecologico/
http://www.elmundo.es/cronica/2014/04/27/535b9fe4e2704eed118b4572.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/casas-reales/2016-12-08/visita-secreta-reina-letizia-feria-ecologica_1300992/
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=196&lang=es
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1 Introducció
Amb aquest treball intento donar resposta a una pregunta que porto molt de temps
formulant-me i d’aquesta manera originar la hipòtesi de l’estudi.

Pregunta: Per què he de menjar aliments ecològics ?

Hipòtesi: Sembla ser que per una part de la població la producció i el consum d’aliments
ecològics es percebuda com una millor opció davant el consum d’aliments convencionals.
Es creu que aquest interès va lligat a la qualitat dels aliments, salut, ètica, ecologia i
sostenibilitat.

En aquest treball de recerca intentaré esbrinar si aquest plantejament és o no encertat.

Un cop definida la hipòtesi van sorgir altres incògnites com ara: Quin enfoc donava al
treball? Com podia donar resposta a la pregunta? Quina era la metodologia més
encertada ? Com fer el buidatge bibliogràfic ? Necessitaré elaborar enquestes? Hauré de
fer entrevistes? Podré realitzar experiments en un laboratori? Totes aquestes estratègies
o metodologies em semblaven interessants i la veritat les havia utilitzat molt poc durant
la meva etapa escolar. Per això vaig optar per utilitzar-ne de diferents.

Un com desvetllades les incògnites de quin tema fer i amb quines eines metodològiques
volia treballar, he establert els objectius que em permetin donar resposta a la hipòtesi
plantejada.
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Objectius:
. Aprofundir en el coneixement de l’agricultura ecològica i els aliments ecològics
. Estudiar mitjançant diferents metodologies la percepció sobre els aliments ecològics que
tenen diferents persones.
. Veure les principals diferències entre aliments ecològics i convencionals.
. Comprovar si els aliments ecològics són més saludables que els convencionals.

Em va semblar que per poder definir quina eina utilitzaria per donar resposta a la
pregunta havia de tenir present quins estudis posteriors voldria fer, doncs la meva
pregunta es podia respondre des de molts àmbits diferents.

Com que tampoc tinc clar quina carrera universitària vull fer, finalment he optat per
intentar resoldre la incògnita plantejada utilitzant diferents metodologies: enquestes,
entrevistes, anàlisi estadístic, laboratori, etc. que estic segura hauré d’utilitzar al llarg dels
meus estudis posteriors de grau.

Un altre punt interessant ha estat l’organització i calendari de treball. Això m’ha permès
poder arribar a realitzar totes les propostes que volia fer.

En referència a la bibliografia vaig fer el propòsit de llegir un article, capítol de llibre,
documental televisiu, etc. a la setmana. Així des del dia que ens ho van dir fins el 31
d’octubre tenia 24 setmanes per endavant. Això volia dir llegir 24 documents relacionats
amb el meu treball. No ho vaig aconseguir, però en total he llegit 16 documents que
suposa el 85% de l’objectiu.
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2. Què és l’agricultura ecològica?
2.1 Definició
Normalment no hi ha una única definició per les coses, per tant, s’aporten aquelles que
semblen més significatives i a partir d’elles s’intenta elaborar una definició.

El Codex Alimentarius 8 recull la següent definició sobre l’agricultura ecològica:
“L’agricultura orgànica forma part d’una àmplia gama de metodologies que recolzen la
protecció del medi ambient. Els sistemes de producció orgànica es basen en normes de
producció específiques i precises la finalitat de les quals és assolir agroecosistemes òptims,
que siguin sostenibles des del punt de vista social, ecològic i econòmic. En l’intent de
descriure més clarament el sistema orgànic s’utilitzen també termes com ara -ecològic- i biològic-. Els requisits per als aliments produïts orgànicament difereixen respecte altres
productes agrícoles en el fet de que els procediments de producció són part intrínseca de
la identificació i l’etiquetatge d’aquests productes, així com de les declaracions de
propietats que els hi són atribuïdes.”

La pàgina sobre agricultura ecològica de la Comissió Europea 9 defineix l’agricultura
ecològica com: “L’agricultura ecològica es basa en una sèrie d’objectius i principis, així
com pràctiques comunes dissenyades per minimitzar l’impacte humà al medi ambient,
metre assegura que els sistemes agrícoles actuïn de la manera més natural possible”
Aquests principis serien:
•

Rotacions de cultiu com una manera eficient de fer servir els recursos locals.

•

Límits molt estrictes en l’ús de pesticides, antibiòtics, additius alimentaris i altres
productes.

8

És una col·lecció internacional de codis, pràctiques, guies, estàndards i altres recomanacions relatives als aliments, la
seva producció i la seguretat alimentària. http://www.fao.org/docrep/010/a1385s/a1385s00.htm

9

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming_es
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•

Prohibició de l’ús de organismes modificats genèticament.

•

Aprofitar els recursos locals com els fems com a fertilitzants o la producció
d’aliments pels animals de granja.

•

Triar plantes i animals resistents a malalties i adaptats a condicions locals.

•

Cria d’animals a l’aire lliure respectant el seu comportament natural.

El Ministerio de Agricultura 10 ho defineix de la següent manera: ”La producció ecològica,
també anomenada biològica o orgànica, és un sistema de gestió i producció
agroalimentària que combina les millors practiques ambientals junt amb un elevat nivell
de biodiversitat i de preservació dels recursos natural, així com l’aplicació de normes
exigents sobre benestar animal, amb la finalitat d’obtenir una producció conforme a las
preferències de determinats consumidors pels productes obtinguts a partir de substàncies
i processos naturals.”

I per últim la Generalitat de Catalunya 11 dona aquesta definició: ”La Producció Agrària
Ecològica (PAE) és un mètode d'obtenció de productes agraris i alimentaris que posa un
especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles,
excloent totes aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o
el medi ambient en que es realitza aquesta obtenció”.

Vistes aquestes quatre definicions les idees clau que crec que millor defineixen
l’agricultura ecològica són les següents:

10
11

•

Biològic i orgànic són sinònims d’ecològic.

•

Cultiu de diferents productes de manera no perjudicial per al medi ambient.

•

Seguir un llistat de regles i principis.

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/principis-objectius/
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•

Es vetlla per el benestar animal en ramaderia.

•

Limitació en l’ús de productes químics.

•

Visió de la producció agrària des del punt de vista dels ecosistemes.

Per tant, al llarg del treball apareixeran els termes ecològic, biològic i orgànic
indistintament.

2.2 Breu història de l’agricultura ecològica
L’agricultura ecològica és el resultat d’una sèrie de moviments que surten com a resposta
als problemes originats per la Revolució Industrial al camp. La mecanització i la
descoberta dels adobs químics i els pesticides van començar a provocar diferents
problemes com la contaminació i l’erosió.

Un d’aquests moviments és el que es coneix com a agricultura orgànica. Sir Albert
Howard era un agrònom i militar anglès destinat a la Índia a principis del segle XX. Va
observar com els camperols indis que mantenien els seus estils de conreu tradicionals
obtenien millors collites que aquells que adaptaven les tècniques més modernes.
Investigant es va adonar que la base de l’èxit era l’ús de substàncies orgàniques i animals
compostades. Howard va redescobrir el compost i va promoure un moviment per a
tornar-lo a fer servir en els països més desenvolupats. L’any 1940 va publicar Un
testament agrícola12, llibre on exposava les seves teories i que és considerat l’inici de
l’agricultura orgànica.

L’altre és el que es coneix com a agricultura biodinàmica. Parteix d’unes conferències que
va fer al 1924 Rudolf Steiner, filòsof austriac fundador de l’antroposofia. En aquestes
conferències dirigides a agricultors va explicar com conrear la terra respectant les forces
de la natura.

12

http://www.frutossecosalcaniz.com/pub/libros/UnTestamentoAgricola.pdf
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Al Japó, el biòleg Fukuoka predicava al 1950 un tipus d’agricultura basada en no fer res:
no llaurar mai el sòl, no fertilitzar i no treure les males herbes. És el que es coneix com a
agricultura natural que després va ser adoptada pel moviment de la permacultura.

A Europa diferents científics com el biòleg alemany Hans Müller, el bacteriòleg suís HansPeter Rush, l’edafòleg francès Jaen Boucher i l’agrònom Raul Lemaire van contribuir a
difondre els principis de l’agricultura ecològica des de dos eixos fonamentals: la qualitat
dels aliments i la necessitat que hi hagués un sòl viu perquè les plantes creixessin bé
sense la necessitat de adobs químics.

A l’Estat Espanyol, a través de Catalunya, l’agricultura ecològica va arribar als anys 70 amb
el moviment naturista. Molts naturistes eren vegetarians i buscaven aliments de gran
qualitat i van conèixer els aliments ecològics que ja es venien a França.

Als anys vuitanta, van començar els primers conreus ecològics a l’Estat espanyol. El 1989,
es creà la Denominació Genèrica ”Agricultura Ecològica”, amb un consell regulador
depenent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que controlava que els
agricultors seguissin l’establert dins del reglament on s’indica quines tasques s’han
d’aplicar en la producció.

Paral·lelament, l’any 1991, s’aprova per primera vegada a Europa un reglament que recull
les bases de la producció agrària ecològica que, poc després substituirà el reglament
espanyol.

Avui en dia, l’agricultura ecològica és àmpliament coneguda arreu del món. La Unió
Europea reconeix els avantatges ambientals que suposa en un territori amb problemes
greus associats a l’agricultura convencional. També els països més pobres, la FAO
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reconeix el paper tan important que l’agricultura ecològica pot tenir en la seguretat
alimentària de moltes famílies camperoles.

2.3 Certificació d’Aliments Ecològics
Per poder assegurar la tranquil·litat de la producció ecològica, aquesta està regulada per
una autoritat de control que depèn del govern i controlada per organismes de certificació.
Aquests controlen que no es cometi cap frau i que ningú pugui vendre com “ecològic”
algun aliment que no ho sigui.

El sistema de producció ecològica agrària a la Unió Europea està regulat per un
Reglament que defineix com han de treballar els agricultors, els ramaders i les indústries
que elaboren aquest tipus d’aliments.

Els pagesos, ramaders i empresaris que es dediquen a la producció i comercialització
d’aliments ecològic reben controls cada cert temps (com a mínim una a l’any) per
controlar que tot estigui en regla segons la normativa.

A Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat
encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics del país, i té un
segell propi, però a Espanya i a la resta de països Europeus trobarem altres segells
d’autoritats públiques o d’organismes privats.
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Figura 2 : Imatges de diferents segells d’aliments ecològics de les comunitats espanyoles.

2.4 Agricultura ecològica, producció i comercialització
L’agricultura ecològica es cultiva a 50,9 milions d’hectàrees a 179 països de tot el món
amb 2,4 milions d’agricultors segons dades de 2015 i va moure 75.000 milions d’euros en
el mercat de l’alimentació. El principals països productors són Autràlia (22,7ha), Argentina
(3,1ha) i Estats Units (2ha). On hi ha més agricultors ecològics és a la Índia, Etiòpia i Mèxic.

Figura 3: Situació de l’agricultura ecològica al món al 2015. FONT: The World of Organic Agriculture 2017. FIBL.
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Espanya ocupa el quart lloc en superfície a nivell mundial. La seva superfície, tal com
veiem a la figura 5 ha anat creixent en els darrers anys i el 2016 tenia 2.018.800ha
dedicades a l’agricultura ecològica.

Figura 4: Espanya és el quart país del món en superfície dedicada a l’agricultura ecològica. FONT: The World of Organic
Agriculture 2017. FIBL.

Figura 5: Evolució de la superfície dedicada a la agricultura ecològica a Espanya. FONT: MAGRAMA 2017
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Andalusia és la Comunitat Autònoma amb més superfície, gairebé la meitat de tota
Espanya. Després segueix Castella-La manxa i Catalunya ocupa el tercer lloc amb un 8,5%
de la superfície.

Figura 6: Superfície dedicada a la agricultura ecològica per Comunitats Autònomes al 2016. FONT: MAGRAMA 2017

A la figura següent es poden observar el nombre d’operadors i la superfície de cultiu
ecològic a Catalunya. Com es pot comprovar aquestes xifres han anat augmentat a
mesura dels anys arribant al 2016 amb 172.000 ha i 3.238 operadors.
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Figura 7: Evolució del nº operadors i superfície dedicada a Catalunya. FONT: CCPAE 2017

La producció ecològica a Catalunya ha suposat 401.000 milions de volum de facturació
l’any 2015. Aquest creixement a suposat una diferència del 37,8% respecte el 2014.
La comercialització i distribució mou 96.23 milions i com es pot observar l’industria mou
molt més que la producció vegetal i ramadera.
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Figura 8: Evolució de la facturació de la producció ecològica catalana. FONT: CCPAE 2017

Segons el baròmetre 2015 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics, el lloc on es
solen comprar més aliments ecològics a Catalunya és a les botigues o supermercats
especialitzats i darrerament en els hipermercats i supermercats. I la principal raó per les
quals la gent compra productes ecològic és per raons de salut amb molta diferència
respecte als motius següents, tots ells relacionals amb la qualitat. Només un 14% ho
consumeixen per motius ambientals.
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Figura9: Lloc de compra dels aliments ecològics a Catalunya. FONT: Figura 10: Motivacions de compra dels aliments ecològics
Baròmetre 2015 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics

entre els compradors habituals a Catalunya. FONT: Baròmetre
2015 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics

2.5 Agricultura i pesticides
Els pesticides o fitosanitaris són substàncies que s’utilitzen per controlar les plagues que
afecten als cultius. Es van desenvolupar principalment a partir del que es coneix com a
Revolució Verda. La Revolució Verda es va produir després de la Segona Guerra Mundial i
va suposar una modernització de la producció agrària amb el desenvolupament de
varietats híbrides, fertilitzants químics, pesticides, herbicides, etc.

Malgrat que va suposar un augment important de la producció d’aliments a nivell
mundial, al cap dels anys s’han detectat problemes provocats per les pràctiques
utilitzades. Un d’aquests problemes és l’associat a l’abús dels pesticides. Entre els
principals problemes trobem:
●

Contaminació del medi ambient: aigua, aire, sòl.

●

Pèrdua de biodiversitat: els pesticides maten insectes, enverinen ocells,
desapareixen poblacions de plantes que creixen associades als conreus per l’ús
d’herbicides.

●

Problemes de salut dels agricultors que els fan servir i de la població general per
ingesta de residus de pesticides.

21

Per què he de menjar aliments ecològics?

A la figura 11 podem veure un estudi portat a terme a Estats Units en el que es va
alimentar a un grup de nens durant quinze dies en els quals els quatre primers van ser
alimentats amb productes convencionals, després cinc dies amb aliments ecològics i
finalment de nou amb aliments convencionals. Es va analitzar el contingut a la seva orina
de un metabòlit del pesticida malatió i es va veure que aquest estava present en major
quantitat quan la dieta era convencional.

Figura 11: Evolució del contingut del metabolit del pesticida malatió en l’orina d’infants (3-11 años) al llarg de 15 dies en
funció del tipus de dieta (convencional o ecològica). FONT: LU, C. (2006) Environ Health Perspect. 2006 February;
114(2): 260–263
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La UE a través del seva Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) analitza
anualment nombroses mostres d’aliments que es comercialitzen dins del seu territori. Tal
com es mostra a la figura 12 aquest anàlisis posen de manifest que podem trobar residus
de pesticides en un 46,8% dels aliments convencionals i en un 13,5% dels aliments
ecològics. En el 2,9% de les mostres convencionals la quantitat de residus està per
damunt de la LMR (Límit Màxim de Residus). En el cas del aliments ecològics aquest
residus corresponen a productes permesos en agricultura ecològica com el coure o el
sofre i també a contaminacions accidentals.

Figura 12: Comparació de residus de pesticides trobats als aliments convencionals i ecològics comercialitzats a la UE.
FONT: The 2015 European Union report on pesticide residues. EFSA.

2.6 Agricultura i canvi climàtic
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents
obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi
climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat
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dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la
humanitat.

L'Acord de París és un acord dins del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (CMNUCC) que estableix mesures per a la reducció de les emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle a partir de l'any 2020. L'Acord va ser negociat durant la XXI
Conferència sobre el Canvi Climàtic de París i adoptat per 195 països el 12 de desembre
de 2015 entre ells Espanya.

L’agricultura de la Unió Europea és la responsable del 10% de les emissions de gasos amb
efecte hivernacle (GEI). La major part d’aquest gasos són el metà procedent de la digestió
dels bovins i els ovins i l’òxid nitrós emès per l’ús de fertilitzants nitrogenats i el maneig
de fems. Aquest percentatge no inclou les emissions produïdes en la fabricació de
fertilitzants químics i pesticides, ni les pèrdues de carboni del sòl degut al seu maneig i
per tant, en realitat, és superior.

Un dels acords de París és augmentar la capacitat d'adaptació als efectes adversos del
canvi climàtic, fomentant l'adaptació al clima, i assolir un desenvolupament que sigui baix
en emissions de gasos amb efecte d' hivernacle, de manera que no amenaci la producció
d'aliments. Des de l’agricultura ecològica s’impulsen diferents tècniques que ajudarien a
afavorir aquest adaptació a la vegada que es disminueixen les emissions de GEIs a
l’atmosfera. Algunes d’aquestes tècniques són:
•

Les regles de l’agricultura ecològica exigeixen que els animals es mantinguin a
fora i que pasturin el màxim possible. I la carrega ramadera s’ha d’adaptar el
tipus de pastures sent menys intensiva.

•

El 60% dels pinsos han de ser de la granja o de la regió, per tant es redueix la
desforestació per produir-los i les emissions generades pel transport.

•

L’agricultura ecològica no permet l’ús de fertilitzants químics que consumeixen
molta energia I emeten gasos amb efecte hivernacle.
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•

El compostatge dels fems redueix la emissió del òxid nitrós en un 50% i les
emissions de metà en un 70%.

•

La gestió dels sòl afavoreix el segrest de carboni I l’augment de la matèria
orgànica que conté.

2.7 L’agricultura ecològica paradigma 13 d’un nou model social
Si revisem les definicions d’agricultura ecològica totes coincideixen en l’aplicació de
tècniques per la protecció del medi ambient i el benestar animal. Però només el Codex
Alimentarius parla de un model socialment sostenible. De fet el Reglament no inclou cap
referència al model social i per tant es pot fer agricultura ecològica sense tenir en compte
els drets dels treballadors o l’obtenció d’un preu just pels productes.

No obstant, quan es busca informació sobre agricultura ecològica sovint es fa referència a
aspectes que estan relacionats amb un nou model social especialment quan es parla
d’agroecologia.

Segons la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Orgànica (IFOAM) els
principis que caracteritzen a la producció agrícola ecològica són els següents:
●

Principi de la salut: Mantenir la salut del medi ambient i de les persones.

●

Principi de l’ecologia: Respecte pels ecosistemes i disseny de sistemes agraris
sostenibles.

●

Principi de l’equitat: Respecte i justícia per totes les persones i els éssers vius del
planeta.

●

Principi de preocupació: Responsabilitat en la gestió del sistemes agrícoles per
garantir la millora actual i per les generacions futures.

13

Definició de paradigma segons apunts 1r. de batxillerat. http://blocs.xtec.cat/filosofiaperecalders/laveritat/veritat-com-a-consens/

25

Per què he de menjar aliments ecològics?

L’agricultura ecològica promou en el seu principis aspectes que volen arribar a un canvi
social basat en la cooperació i la justícia social i ambiental. Això ho podem veure en:
●

Busca un canvi en el model de consum promovent un més saludable i sostenible

●

Proposa nous models de comercialització amb preus més justos pel productor i
consum de temporada i proximitat.

●

Impulsa nous models de consum on s’afavoreix la connexió entre productors i
consumidors a través de cooperatives i associacions de consum.

Figura 13: Contribucions de l’agricultura ecològica al medi ambient, la salut i a nivell socioeconòmic. FONT: Cruz
Cardona, G. (2017)
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3 Aproximació als aliments ecològics. La recerca mitjançant
diferents tècniques d’estudi
3.1 Tipus de metodologies utilitzades
Tal com s’apuntava a la introducció, un dels objectius a tenir present en aquest treball de
recerca és el fet de poder conèixer i experimentar diferents estratègies i metodologies
d’investigació. Aquest punt ha esdevingut al llarg del treball fonamental per tal de poder
comprovar i utilitzar diferents eines d’investigació i veure les avantatges i inconvenients
de cadascuna. Així com sistematitzar-ho al llarg dels 6 mesos que ha durat el treball.

En total s’han utilitzat 9 metodologies o estratègies d’investigació diferents pel treball de
recerca. A l’annex 11 hi ha una valoració de les diferents metodologies emprades.
Metodologies/estratègies
1.Buidat bibliogràfic
.Biblioteca familiar
.Biblioteques especialitzades

Observacions
Els documents de consulta han estat clau per poder centrar
el treball. Val a dir que disposava de molta informació. El
més complicat ha estat limitar els documents a llegir. En
total he llegit 16 articles (CAT,CAST,ANG). 4 capítols de llibre

.Webgrafia

i visionats 5 documentals. Tot ressenyat en el darrer apartat

.Documentals TV

del TR.

.Revistes, diaris, llibres
2. Visita centres especialitzats

* Universitat de Barcelona (UB) XVIII Màster d’agricultura
ecològica
* Universitat Politècnica de València (UPV)
* Fira Biocultura. Barcelona

3. Diari de Camp

Aquesta tècnica consisteix en descriure d’una manera més
personal i propera les sensacions viscudes al llarg de la
recerca en diferents moments.
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4. Entrevistes:
.Presencials
.Telefòniques

Les entrevistes han estat realitzades fent servir diferents
mitjans en funció de la disponibilitat de les persones
entrevistades.

.Mitjançant correu electrònic
.Per Skype
5. Pràctiques de laboratori

Realitzades

A l’Institut de Conservació i Millora de la

Agrodiversitat Valenciana de la Universitat Politècnica de
València amb la doctora Dolores Raigón. El resultat de
l’experiment ha estat presentat a les XXVI Jornadas Técnicas
SEAE “Innovación Agroecológica y Cambio Climático”
celebrades a Orihuela el 19 i 20 d’octubre de 2017.
6. Enquesta supermercat ALDI

Amb aquesta tècnica es pretenia aconseguir l’opinió del
ciutadà adult.
L’ALDI és el supermercat de la zona amb un major equilibri
entre productes ecològics i convencionals
Aquesta enquesta no es va poder realitzar perquè el
supermercat no va donar permís per a fer-ho, seguint la
política de l’empresa. Veure resposta a la petició ( annex 3)

7. Enquesta alumnes
*Amb preguntes obertes
*Amb preguntes tancades
8. Tast organolèptic

Realitzada a les tres escoles de primària del municipi.
S’ha treballat amb el 100% de la mostra dels alumnes de 6è
de primària que realitzen els estudis al municipi entre 11 i
12 anys.
Realitzat a les tres escoles mitjançant el tast de diferents
aliments

9. Xarxes socials

Es va obrir un canal de Twitter per recollir informació i
interactuar amb diferents usuaris del sector.

Taula 1: Resum de les diferents metodologies d’estudi utilitzades en el treball de recerca. FONT: Elaboració
pròpia.
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3.2 Aliments ecològics vs convencionals. Revisió bibliogràfica
Avui en dia és fàcil trobar publicats articles que parlen sobre els aliments ecològics
exposant els seus avantatges i també trobem alguns que els critiquen.

A partir de la revisió d’alguns d’aquests articles i altres publicacions s’han pogut observar
diferents avantatges i inconvenients del consum de productes ecològics. Els arguments
més mencionats fan referència a la qualitat, la salut, la protecció del medi ambient, el
preu i la productivitat.

3.2.1 Referents a la qualitat i salut
La salut i és un dels principals arguments de compra dels aliments ecològics i uns dels
aspectes que més controvèrsia suposa. A la bibliografia trobem articles que revisen les
publicacions científiques portades a terme per comparar aspectes relacionats amb la
qualitat dels aliments ecològics que poden repercutir en la salut de les persones.

En una publicació del FIBL (Centre d’investigació en agricultura ecològica de Suïssa) es
parla de la qualitat com a un concepte complex que engloba diferents aspectes com el
valor alimentari, el plaer, la qualitat de la transformació, del procés productiu o inclús la
qualitat legal. Aquesta publicació analitza els aliments ecològics des dels seus diferents
aspectes de qualitat (FIBL, 2008). Segons aquesta publicació els aliments ecològics
mostren una qualitat sensorial més alta lligat al sistema de producció, també parla de
productes més naturals i autèntics lligats a que el processament exigeix una cura
particular. L’estudi inclou una revisió bibliogràfica de ressenyes científiques publicades
entre 1995 i 2003 comparant contingut de nutrients i residus entre productes ecològics i
convencionals. Les tendències generals d’aquests estudis mostren un major contingut de
minerals, una major qualitat de proteïna, més vitamines i metabòlits secundaris en els
aliments ecològics i una major quantitat de proteïna en els convencionals. A la vegada hi
ha menys residus de pesticides i nitrats en els aliments ecològics i no detecten diferències
entre la presència de agents patògens i metalls pensats.
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Dolores Raigón, catedràtica de la Universitat Politècnica de València, en el seu llibre sobre
Qualitat d’aliments ecològics (Raigón, 2007) presenta els resultats de les seves
investigacions comparant aliments convencionals i ecològics amb resultats semblants als
presentats a la publicació del FIBL.

En un estudi realitzat per la Universitat de Washington (Reganold i Watcher,2016) també
es revisen publicacions científiques comparatives on si pot observar una major quantitat
d’antioxidants en els aliments ecològics així com menys residus de pesticides.

No obstant, alguns científics com José Miguel Mulet 14, professor de bioquímica a la
Universitat Politècnica de València, critica que es vulgui presentar als aliments ecològics
com a més sans argumentant que no hi ha estudis que demostrin que hi ha diferències
entre els continguts nutricionals d’uns i altres.

3.2.2 Referents a la protecció del medi ambient
En totes les definicions sobre agricultura ecològica apareix la protecció del medi ambient
com a una de les seves principals característiques. Però podem trobar alguna veu en
contra. Suleng (2016) publica l’opinió de diferents experts que argumenten que
l’agricultura ecològica suposa la degradació d’ecosistemes com la selva a causa de la
necessitat de noves terres. També que tenen una major petjada ecològica i més emissió
de gasos amb efecte hivernacle com el CO2 perquè cal fer més tractaments amb
maquinaria agrícola. Escutia i Moreno (2017) contradiuen aquests arguments dient que
en la producció ecològica la captura de carboni al sòl és major i que l’ús d’herbicides en
agricultura convencional perjudica el paper del sòl com a magatzem de carboni i per tant
intensifica l’efecte hivernacle. A més, en determinats ecosistemes com l’agricultura de
secà s’ha demostrat que pot ser tan productiva o més que l’agricultura convencional.

14

Mulet, J.M (2015) Los productos naturales ¡Vaya timo! (2011) ed. Laetoli
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Malgrat alguns arguments en contra que són difícils de demostrar globalment, sembla
que, a diferència del que passa amb els aspectes relacionats amb una major qualitat
existeix un consens sobre les bondats de l’agricultura ecològica en la protecció del medi
ambient.

3.2.3 Referents al preu
Un dels arguments en contra dels aliments ecològics més recurrent és que són més cars.
Palomo (2017) publica un article en el que recull les darreres dades de consum dels
espanyols que gasten una mitja de 2.100€ persona/any en menjar convencional i només
32€ en menjar ecològic. Entre els motius el principal el preu.

López (2017) explica com un canvi en els hàbits de compra et permet consumir aliments
ecològics fins i tot gastant menys. Per això, compra en cooperatives ecològiques aliments
de temporada i proximitat. Segons López el consum d’aliments ecològics no depèn dels
diners que tens si no dels que vols gastar, prioritzant una bona alimentació basada en
vegetals i gastant menys en altres conceptes. Aquest arguments també són recolzats per
Palomo (2017) en el seu article sobre com menjar ecològic i no arruïnar-se.

3.2.4 Referents a la productivitat
Segons llegim a Suleng (2016), l’enginyer agrònom Marco Antonio Oltra, professor
associat de Fisiologia Vegetal en la Universitat d’Alacant, l’agricultura ecològica no pot
alimentar al món i caldria que la meitat de la població deixés de menjar perquè és menys
productiva.

No obstant, un estudi portat a terme per científics de la Universitat de Washington
(Reganold i Watcher, 2016) en el que es revisen més de cent articles publicats sobre el
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tema conclou que l’agricultura ecològica pot produir suficient, ser rentable pels
agricultors, protegir i millorar el medi ambient i és més segura pels treballadors agrícoles.
La productivitat de l’agricultura ecològica és una altre dels arguments controvertits i on hi
ha poc consens. No està clar si es podria produir prous aliments per a tot el món seguint
aquest sistema de producció. Escutia, en el seu article “¿Puede la agricultura ecològica
alimentar el mundo?” argumenta que és possible si hi ha un canvi de model en el consum
amb menys carn, que necessita moltes terres per produir pinso, i si es busquen tècniques
que no esgotin els recursos de la terra sinó que treballin per preservar-la.

3.3 Entrevistes
Una part del treball ha consistit en fer entrevistes a diferents personalitats del sectors
tant ecològic com convencional. S’han fet entrevistes a productors, consumidors,
distribuïdors, investigadors i a responsables de l’administració. Les preguntes formulades
a les entrevistes pretenen respondre a la hipòtesi inicial plantejada. D’aquesta manera
s’ha pogut comprovar com el tema que es tracta es pot abordar des de diferents àmbits;
salut, qualitat de vida, medi ambient, sostenibilitat, rendiment, ecologia,etc.
Entrevistes realitzades a:

A continuació fem un resum de les 7 entrevistes realitzades als diferents professionals.
Les entrevistes completes es troben a l’annex 9. Dir que en totes les entrevistes primer
es va realitzar un contacte presencial i es va pactar el tipus d’entrevista a realitzar en
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funció de les agendes i temps disponible per l’entrevistat i els horaris d’institut. La
majoria de les entrevistes s’han realitzat a l’estiu.

1. Angeles Parra Presidenta de l’Associació
Vida Sana declarada d’interès públic i directora
de la Fira de productes ecològics més
important a nivell Espanyol Biocultura.
Sector: Entitat de promoció de l’agricultura
ecològica.
Mètode: entrevista mitjançant correu
electrònic (CAT)

L’Associació Vida Sana té com a missió promoure i defensar l’agricultura ecològica. Es va
crear l’any 1974 a partir d’un grup de consumidors preocupats per la contaminació del
medi ambient i dels aliments que consumien. Entre els seus principals objectius estan
promoure l’agricultura ecològica, fomentar l’alimentació ecològica al llarg de tota la
cadena, des de la producció fins al consumidor i educar en el consum responsable. Al
principi l’agricultura ecològica era un sector poc reconegut però avui dia està consolidat i
normalitzat.

BioCultura és la fira de productes ecològics i consum responsable més important d l’estat
Espanyol. Es celebra des de fa 33 anys a Madrid, 24 a Barcelona, 7 a València i 2 a Sevilla.
El proper any també se celebrarà a la Coruña i sembla que l’evolució és molt favorable. La
fira és un bon aparador per a que els consumidors coneguin els aliments ecològics.

Angeles Parra, que consumeix aliments ecològics des del 18 anys i que no troba que el
preu sigui una barrera per al seu consum, està convençuda de que els aliments ecològics
són millors que els convencionals i dona els següents arguments:
•

Perquè manté i afavoreix la fertilitat natural de la terra.

•

Perquè utilitza recursos energètics renovables i locals.
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•

Perquè en el consum de productes ecològics paguem per aliments més
nutritius, amb menor contingut en aigua, sense additius insalubres i lliures
d'hormones tòxiques, transgènics, pesticides,...

•

Perquè recolzem l'autonomia productiva, és a dir, la producció familiar lligada
a la terra i la transformació de productes amb mètodes artesans, sense
dependència de les grans empreses de subministraments i comercialització.

•

Perquè s'allibera a la terra de la sobreexplotació i contaminació indiscriminada
per l'ús de pesticides, abonaments i monocultius.

•

Perquè la producció ètica afavoreix el consum responsable i sostenible.

•

Perquè

l'agricultura

ecològica

és

un

model

de

desenvolupament

socioeconòmic i consum respectuosos amb les generacions futures.

2. Joan Picazos. President de BIOCOP. Empresa creada
el 1976 a Lliça de Munt. És l’empresa més antiga
dedicada a l’elaboració i comercialització de
productes ecològics d’Espanya. A l’actualitat té un
nivell de facturació de 12 milions € amb una plantilla
de 37 treballadors. BIOCOP s’ha convertit en
l’empresa referent del sector ecològic.
Sector: Distribuïdor
Mètode: Entrevista per correu electrònic (CAST)

Joan Picazos va començar a treballar a l’empresa Biocop als 17 anys al magatzem. Allà
va descobrir els aliments ecològics. Actualment és el president i dirigeix els diferents
equips de treballadors.

Segons Picazos el que busca el consumidor en els aliments ecològics són aliments de
confiança, més sans, amb més sabor i una relació més directa amb el productor.
Respecte al preu opina que eels aliments convencionals responen al principi “com més
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barat millor” i això te conseqüències negatives com l’esquilmació de recursos,
l’empobriment de comunitats rurals, la desaparició de la petita industria i la pèrdua de
qualitat.

L’empresa ven principalment a Catalunya i Navarra i distribueix els productes a
comerços petits i mitjans . Les vendes estan augmentant a mesura que aumenten els
coneixements dels consumidors.

Joan Picazos opina que els alimenst ecològics són millors que els convencionals.
Presenten uns nivells de residus indesitjables molt inferiors als convencionals. Els seus
valors nutritius són sovint superiors, encara que això encara no està documentat de
manera generalitzada. Tenen el potencial d'oferir molts avantatges socials, en la
mesura que es produeixen a menor escala i amb més respecte per les persones i les
comunitats locals i incideixen fortament en el benestar animal.

3. Luis Márquez: Executive chef i assessor de
vàries empreses. Xef instructor i president de
l’associació Ecochef Espanya. Coordinador de la
direcció gastronòmica de Biocultura.
Defineix la seva cuina com una forma de vida
saludable, plena de contrast i sabors. Cada plat és
un missatge ple de personalitat i ànima.
Sector: elaborador, distribució
Mètode: entrevista per correu electrònic (CAST)

Luis Márquez és andalús i va ser la seva relació amb l’hort que tenien al cortijo el que el
va a portar a interessar-se pels aliments ecològics. Actualment és un dels coordinadors de
l’Asociación Ecochef España des de la que es formen professionals, s’organitzen xerrades,
s’assessora a restaurants i cuiners professionals, etc.
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Per a ell salut, respecte, sentit comú i qualitat són paraules que defineixen als aliments
ecològics. Considera que són millors que els convencionals i pel respecte al medi ambient
en la seva producció que suposa una major qualitat. Per això els tria per la seva cuina.
Posa l’exemple del tomàquet que és lleig però que té molt bon gust.
Els cuiners estan apostant per aquest tipus de productes. La demanda creix i cada cop hi
ha més restaurants ecogastronòmics. Els clients ho busquen, volen productes de qualitat
als restaurants i això anima a molts a fer el canvi. El preu pot ser un fre per a que els
restaurants els facin servir encara que cada cop són més accessibles i això fa que el preu
baixi. El fet de que tinguin major qualitat és una garantia que justifica el seu preu més alt.

4. Sara Camps: És la responsable de l’empresa
agroecològica Vessana creada al 2003. La Sara es defineix
com a pagesa amb una explotació agrària familiar de 2ha.
d’horta i fruiters situada entre Riumors, Fortià i Castelló
d’Empúries en plena plana Empordanesa.
Sector: Productora i consumidora d’aliments ecològics.
Mètode: Entrevista presencial. Recull informació amb
gravadora. Transcripció

La Sara Camps sempre ha tingut afinitat pel camp i els animals. Així que quan va decidir
que es dedicaria a l’agricultura va tenir clar que havia de ser ecològica tot i que en el seu
moment no sabia que existia. La va conèixer a l’Escola Agrària de Manresa on es va
formar.

Defineix els aliments ecològics com a lliure de tòxics i ens parla de l’agroecologia com a
un concepte més global de respecte per la terra i una relació més justa entre productor i
consumidor. Considera que els aliments ecològics són més bons perquè permeten a les
plantes i als animals desenvolupar el seu cicle vital. Considera que el fet de produir
aliments de temporada fa que tinguin més bona qualitat.
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No sembla que tingui gaires problemes per a fer agricultura ecològica excepte alguns
casos concrets que li han fet malbé els productes els senglar o els talpons. Te sort de tenir
una terra de bona qualitat. El canvi climàtic li està afectant perquè cada cop hi ha més
sequera.

La Sara te una parada a diferents mercats. La comercialització va ser difícil al principi però
ha millorat gràcies a que la gent s’ho va explicant. Considera que els productes ecològics
no són molt cars. El que passa és que els convencionals són massa barats i fan servir molts
intermediaris pel que el preu que es paga a l’agricultor és molt baix.

5. Salvador Jordà: Cuiner al Hotel-Restaurant
Empòrium
Sector: Cuiner, Elaborador - consumidor
Mètode: Entrevista presencial. Recull informació
amb gravadora. Transcripció

Salvador Jordà és el cap de la cuina del restaurant de l’Hotel Empordà de Castelló
d’Empúries, que des de gaudeix d’una estrella Michelin. La qualitat dels ingredients que
fan servir a la cuina és una de les seves prioritats. Per això sempre que pot tria ingredients
ecològics tot i que no sempre és possible perquè no els troben o no estan en condicions
òptimes de maduració. La seva aposta va més enllà i també en consumeixen a casa.

Creu que els clients saben reconèixer i apreciar la qualitat dels aliments ecològics,
conreats seguint els seu ritme i sense forçar, com per exemple, produït en hivernacles. Es
proveeixen d’una cooperativa de pagesos propera i per tant trien ingredients locals i de
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temporada. La qüestió de l’aspecte també està sobre la taula. Per Jordà s’ha d’anar més
enllà de la imatge perfecte de les fruites i verdures que ens han volgut vendre.

El fet de fer servir ingredients ecològics no repercuteix sobre el preu final del menú
perquè són productes que tenen una millor conservació i per tant no en llencen tants.
6. Ramon Navarra:. Cap d'Estació d'Investigació
Agrícola de BASF Limburgerhof, Renania-Palatinado,
Alemanya. Màrqueting i Gerent Tècnic de Productes de
Protecció de Cultius a l'Àfrica i Orient Mitjà. Definició i
implementació d'estratègies i activitats de màrqueting.
Sector: Directiu empresa Fitosanitaris BASF. Alemanya.
Mètode: Entrevista per Skype

Ramon Navarra és enginyer agrònom i treballa a l’empresa BASF, empresa del sector
químic que, entre altres, es dedica al desenvolupament de productes fitosanitaris. El
senyor Navarra forma part del equips multidisciplinaris que fan recerca provant i
comparant fitosanitaris ecològics i convencionals, a nivell biològic i agronòmic.

Els fitosanitaris convencionals són de síntesis química mentre que els ecològics són
d’origen natural i poden ser d’origen mineral, vegetal o animal. Segons el senyor Navarra,
normalment, els productes fitosanitaris convencionals aporten una major eficàcia que els
ecològics. Però la recerca en productes biològics és cada vegada millor, i ajuda a que sigui
possible obtenir una eficàcia similar als productes convencionals. De fet, considera que el
futur està en aquest tipus de productes tot i que s’està apostant per una combinació de
l'ús de productes convencionals i productes ecològics. L’agricultura de precisió, és a dir,
l’ús d’eines digitals, podria ajudar a reduir l’ús de productes fitosanitaris amb tractaments
més específics.
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Per minimitzar els problemes lligats a l’ús de fitosanitaris químics aquest segueix un llarg
camí de registre. En el procés, s'aprova la recomanació d'ús del fitosanitari. En aquesta
recomanació, s'indica com aplicar el producte en el camp, no només per obtenir la millor
eficàcia, sinó també reduint els riscs per a l'aplicador del producte fitosanitari i per al
consumidor dels productes agrícoles.

7. Gemma Salvador: Dietista-Nutricionista de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, Subdirecció de
Promoció de la Salut. Membre de la Junta Directiva de
l’Associació Catalana de Dietistes i Nutrició.
Sector: Administració. Departament de Salut
Generalitat de Catalunya.
Mètode: entrevista per correu electrònic (CAT)
Gemma Salvador és dietista-nutricionista i treballa a l’agencia de Salut Pública de Catalunya que
depèn del departament de Salut.

Coordina diferents programes per promoure, des de

l’administració pública, la salut a través de l’activitat física i l’alimentació saludable. Un d’aquests
programes inclou la revisió dels menús escolars i va començar fa 10 anys al llarg dels quals s’han
generat milers d’informes per millorar la seva qualitat, la varietat, l’estacionalitat, i l’equilibri de
l’àpat del menjador escolar. També s’intenta promoure l’alimentació mediterrània a la
restauració.

La senyora Salvador considera que des d’un punt de vista ambiental els aliments ecològics són
millors però que actualment no hi ha prou evidència científica des del punt de vista del contingut
nutricional. Per a ella un dels factors principals és el factor proximitat i el consum de temporada.
Des de Salut Pública prioritzen en primer lloc l’increment de verdures, fruites fresques i seques,
hortalisses, llegums i cereals i derivats integrals, així com l’oli d’oliva verge extra. El fet de que
siguin ecològics ho consideren com un valor afegit més.

Ella consumeix algun aliment ecològic sempre que sigui de proximitat. La seva recomanació per a
una bona alimentació és la següent:

Basar l’alimentació en aliments frescos, mínimament

processats, d’origen vegetal: fruites, verdures, llegums, fruites seques, oli d’oliva i farinacis
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integrals, incorporant de forma moderada i dins les recomanacions aliments d’origen animal en
menor quantitat i freqüència que els vegetals (llet , llets fermentades i formatges, carns
preferentment blanques, peix i ous). Evitar el consum d’aliments malsans: sucre, dolços, embotits,
begudes ensucrades i begudes alcohòliques.

3.4 Diari de camp-1: Visita a la Fira BioCultura’17. Barcelona
Com he dit a la introducció mai a la vida hauria pensat
que el meu Treball de recerca aniria al voltant de
l’alimentació i l’agricultura ecològica. I menys que
aquesta Fira en seria una part important. Una Fira que
m’ha vist créixer i en la qual m’hi he passejat en cotxet i
hi he jugat. Ara també m’ha ajudat a estudiar.
Figura 14. Visita al Palau Sant Jordi.
Biocultura’17

Dissabte 6 de maig
Vaig arribar a primera hora del mati. Tot just quan tots els estands estan obrint i
començant a muntar. Vaig anar a direcció perquè em donessin l’acreditació. Tenia pensat
fer les entrevistes de l’Angeles Parra, en Joan Picazos i en Luis Márquez a primera hora
per no molestar-los quan la fira ja comencés estar plena. Però, tot i així, va ser impossible.
No paraven d’anar amunt i avall. Al final vaig poder parlar una estona amb cadascun d’ells
i vam acordar que els hi enviaria l’entrevista per correu electrònic. Les hores van passar
molt ràpid. Per la tarda vaig estar voltant per la fira. Cada any em sorprenia més la
quantitat d’estands que hi havia, de menjar, de roba, de joguines, de massatgistes, de
electrodomèstics, de joiers, etc. Sens dubte el que més m’agradava era el Mamaterra.

El Mamaterra és un espai de joc on els pares poden deixar els seus fills mentre ells es
passegen per la fira. Allà els monitors et proposaven diversos tallers, tots relacionats amb
l’ecologia: Taller de maquillatge, jocs d’ordinador, taller de pa, taller de reciclar
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“tetrabrics” i crear moneders amb ells, i l’apreciat taller de cuina. Allà t’ensenyaven
diferents receptes que podies fer amb pocs ingredients, i tots ecològics. De petita recordo
que m’encantava aquest taller. No sempre per menjar-me el que cuinàvem, ja que
normalment els hi donava als meus pares tret de que fos d’alguna cosa feta amb
maduixes o xocolata.

Allà vaig estar parlant amb Nuria Morral, la xef del taller de cuina. Em va explicar que va
començar a treballar amb productes ecològics preocupada per la salut del seu fill i es va
dedicar a la cuina per ensenyar a altres mares a alimentar bé als infants.

Diumenge 7 de maig
Aquest dia no vaig anar tant d’hora. Vaig
arribar al migdia, vaig dinar allà i per la tarda
vaig estar fent petites preguntes a alguns
expositors del sector de l’alimentació La
pregunta que més m’interessava fer era com
definien ells el que era un aliment ecològic. Les

Figura 15: Estand del CCPAE a la fira Biocultura

respostes em van sorprendre molt. Si aquesta
pregunta la vaig fer a vint persones només cinc em van saber explicar ben raonadament
què era un producte ecològic, no només dient-me que era un producte que no contenia
pesticides, que és el que m’havien respost tots els altres quinze. També vaig tenir
l’oportunitat de parlar amb dues tècniques del CCPAE al seu estand.
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3.5 Diari de camp-2: Assistència a una classe del Màster d’Agricultura
Ecològica UB
Diumenge 13 de Maig 2017
Vaig tenir l’oportunitat d’assistir a una classe del màster
d’agricultura ecològica a la Universitat de Barcelona a la
facultat de biologia. Aquella classe va ser donada per la
Doctora Dolores Raigón.

Aquest master és pioner en la impartició d'aquesta temàtica
a Espanya. El curs 1999-2000 va començar amb la
col·laboració de l'Associació Vida Sana i el suport de la
Figura 16: Poster de la 18ª edició
del Master d’Agricultura
Ecològica.

Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i del Centre
d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional. Al llarg d'aquests
anys la Universitat de Barcelona ha format més de 450

especialistes en Agricultura Ecològica procedents de tota Espanya i de diversos països
d'Àfrica, Europa, Amèrica i Oceania.

En arribar a la classe vaig conèixer la doctora Raigón. Allà vaig estar parlant amb ella
sobre el meu treball de recerca. En aquell moment em va proposar d’anar a València a
fer una pràctica de comparació d’un aliment ecològic amb un convencional de manera
més detallada al seu laboratori.

Em va sorprendre la quantitat d’alumnes que hi havia. La classe va durar tota la tarda. La
primera part de la classe va ser una explicació sobre la composició i funció dels aliments,
la seva qualitat, com afecten a la salut i els aliments ecològics. En canvi la segona part es
va tractar d’un tast d’aliments. Vam veure la diferencia entre un ou ecològic i un
convencional, la diferència entre galetes salades ecològiques i convencionals i d’altres
comparacions més. Al veure que un tast és una manera de veure les diferències entre un
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producte ecològic i un convencional se’m va ocórrer que jo podria fer-ne un de més
simple i que seria una part pràctica perfecte per al meu treball de recerca.

3.6 Diari de camp-3: Visita a la Universitat Politècnica de València.
Laboratori de tecnologia dels aliments
València. Dimarts 27 de Juny del 2017.
Aquell dia em vaig d’aixecar a les 6:00 per poder ser a la Universitat a les 7:00 amb la Dra.
Dolores Raigón (Lola). No podia estar més nerviosa.

En arribar a la Universitat Politècnica de València , la Lola va decidir primer ensenyar-me
una mica com era la universitat, ja que aquestes hores del matí no sol haver-hi ningú,
només ella, perquè li agrada treballar amb tranquil·litat. Com més m’ensenyava més
meravellada quedava. Pistes de tennis, piscina olímpica, milers de facultats i laboratoris,
la biblioteca...

A les 8:00, el campus ja començava a
emplenar-se. Abans d’anar a la seva
facultat, la facultat de tecnologia del
aliments, vam parar a esmorzar. En acabar
vam dirigir-nos a la facultat. En el trajecte
fins allà em vaig adonar de la influència i la
importància que tenia ella. Tothom la

Figura 17: Analitzant la desnutrició de proteïnes

saludava. Primer de tot vam anar al seu
despatx, allà es va posar la seva bata blanca i després me’n va donar una per mi. Aquell
simple gest de posar-me la bata em va causar tanta felicitat. No m’ho podia creure. Estic
segura que ella ho va notar perquè em va dir “això només és una simple bata, ja veuràs
quan vegis el laboratori”. Al sortir del seu despatx em va guiar per un munt de
passadissos. Finalment vam arribar a un llarg passadís en que en totes les portes hi havia
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uns cartells on posava de que era el laboratori. Jo recordo que anava mirant per les
petites finestretes de les portes per veure si per casualitat podria veure algú fent un
experiment o analitzant alguna cosa, però no vaig tenir sort. Tot i que ja era una mica més
tard de les 8:00 els laboratoris eren tots buits. Al final del passadís vaig llegir un cartell
que posava: Laboratori de tecnologia dels aliments. Aquell era el nostre. Va obrir la porta
i em va deixar entrar a mi primer. Era tan gran! Mentre avançava entre les taules que hi
havia al centre ella em va anar explicant que faríem nosaltres. Em vaig quedar
impressionada de la quantitat de màquines ordinadors i material de laboratori que
tenien. Res comparat amb el laboratori de l’institut. Un cop ja ho havia vist tot vam
començar a preparar el material que utilitzaríem. Mentre nosaltres avançàvem en la
nostra investigació, mica en mica, va començar a arribar gent.

Em va sorprendre l’ambient del laboratori.
Cadascú fent el seu experiment però si algú
necessitava ajuda en alguna cosa no dubtaven en
ajudar-lo. Tot treballant i passant-s’ho bé a la
vegada. Es notava que a tots els encantava estar
allà.

Figura 18:Laboratori de tecnologia dels aliments a
la Universitat Politècnica de València

Vam estar vuit hores tancades en aquell laboratori només amb una pausa per dinar. Però
no se’m va fer llarg ni pesat en cap moment. Van ser unes hores intenses però
impressionants. M’ho vaig passar tan bé i vaig aprendre tant. Si tingues la oportunitat de
tornar-hi no ho dubtaria ni un moment.

En el laboratori vam analitzar llet ecològica i llet convencional rica en calci. D’aquestes
dues llets vam decidir comparar: la densitat, el pH, la quantitat de peròxids, la humitat, la
quantitat de calci i la quantitat de magnesi.
Arrel dels experiments realitzats es va publicar un article. (Annex 10)
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3.7 Pràctica: Anàlisi comparatiu entre llet ecològica i llet convencional
rica en calci
3.7.1 Objectiu
Observar i comparar diferents aspectes de la llet convencional rica en calci de la marca
Puleva i llet ecològica de la mateixa marca

3.7.2 Material i mètode :
● Picnòmetre

● Proveta

● Balança

● Pinça de burata

● Llet ecològica Puleva

● Erlenmeyer

● Llet rica en calci Puleva

● Bureta

● pHmetre

●

Absorció atòmica

● Capsules de porcellana

S’han mesurat els següents paràmetres per tal d’avaluar la qualitat de la llet.
DENSITAT:
Per poder calcular la densitat cal dividir la massa pel volum. Es fa servir un recipient que
indicava el volum exacte que podia contenir, anomenat picnòmetre. Primer de tot es pesa
el recipient en una balança, després es pesa el recipient amb la mostra de llet ecològica ja
dintre, i finalment es resta el pes del picnòmetre ple menys el pes del picnòmetre buit,
per obtenir el pes exacte de llet ecològica que hi ha en 24,798 ml. Després es repeteix el
mateix procediment amb la llet convencional rica en calci, utilitzant un picnòmetre de
volum similar, 24.383 ml.
Mostra
Llet Ecològica
Llet Convencional

Volum recipient
(ml)
24.798
24.383

Pes recipient buit
(g)
24,9920
24,3253

Pes recipient ple
(g)
50, 4086
49,4964

Pes llet
(g)
25,4166
25,1711

Taula 2: Dades pel càlcul de la densitat de les dues mostres de llet.
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
Ecològic:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

25,4166

pH:

24,798

= 1,0249

Convencional:

25,1711
24,383

= 1.0323

El pH de les dues mostres de llet s’ha mesurat fent servir un phmetre.

Figura 19: pH de la llet ecològica

Figura 20: pH de la llet convencional rica en calci

PERÒXIDS:
Es va voler comprovar si les llets contenien peròxids al
veure la diferència de color entre les dues llets. Per fer
això, es van col·locar 10 ml de llet convencional a un
recipient i 10 ml de llet ecològica a un altre, llavors es
va afegir 10 gotes de KI al 25% a cada recipient. Si un

Comprovació de peròxids

dels dos es tornava de color rosa ens indicarà que
porta peròxids. Però no va ser així, cap dels dos en
portava.

Figura 21: Determinació del la presencia de
peròxids a la llet
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EXTRACTE SEC:
Es

va

voler

calcular

la

quantitat

d’extracte sec que tenia cada llet. Per fer
això, primer de tot s’agafen dos capsules
de porcellana i les vam pesar. Després de
pesar-les en una es col·loca 4,916g de llet
ecològica i en l’altre 5,287g de llet
convencional rica en calci. Llavors es
col·loquen les dos capsules dins del forn
i es deixen allà 2 hores a poca intensitat.
Al cap de 2 hores es treuen les capsules

Figura 22: A l’esquerra podem observar l’extracte sec
convencional i a la dreta l’extracte sec ecològic

i s’observa que només queda l’extracte sec. Es pesa cada una de les capsules i restant el
pes sec amb el pes del recipient buit s’obté el pes sec de cada una de les llets. Fent una
regla de tres s’obtè el percentatge de extracte sec.
Mostra

Pes recipient buit
g de llet
Pes sec
(g)
(g)
Llet ecològica
22,930
4,916
23,578
Llet Convencional
22,707
5,287
23,516
Taula 3: Dades pel càlcul de l’extracte sec a les dues mostres de llet.

Extracte sec
(%)
13,08%
15,30%

PROTEINES:
Per poder mesurar les proteïnes que contenia cada mostra llet (ecològica i convencional)
es van utilitzar dos mètodes:
-

EL primer mètode va ser la desnaturalització de
les proteïnes.
En una proveta de 50 ml es posen 5ml de llet i
després 1ml de HCl 4M. A poc a poc les
proteïnes es van desnaturalitzant i precipiten al
fons de la proveta. Amb aquesta precipitació es
va determinar que la llet convencional conté
Figura 20: Desnaturalització de les
proteïnes
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més quantitat d’aigua que la ecològica, és a dir, la llet ecològica conté més
proteïnes i grasses que aigua.
-

Per altra banda es va fer una valoració àcidbase. Per poder ser més exacte i poder
comprovar si el tant per cent de proteïnes que
posava a l’envàs era cert o no.
Per fer això es necessita una pinça de
laboratori anomenada pinça de bureta, una
Bureta i un Erlenmeyer. La bureta s’omple de

Figura 24: Material per la valoració àcid-base

NaOH i a l’erlenmeyer es posa una mostra de llet amb tres gotes de fosfina. Es
deixa caure l’àcid fins que la mostra de llet es torni rosa en estat permanent.
Després s’aboquen 1,5ml de formol a la llet fent que torni de color blanc i després
es torna a abocar NaOH fins que es torni a posar rosa. Es repeteix el procediment
vàries vegades amb cada tipus de llet per poder obtenir una mitjana de cada llet.
Mostra
Ecològic 1
Convencional 1
Ecològic2
Convencional 2
Ecològic 3
Convencional 3

Volum (NaOH)
1,4 ml
1,8 ml
1,6 ml
1,8 ml
1,6 ml
1,8 ml

Volum 2 (NaOH)
1,4 ml
1,7 ml
1,6ml
1,75 ml
1,5 ml
1,85 ml

% Proteïna
3,136%
3,8%
3,6%
3, 92%
3,25 %
3,98 %

Taula 4: Dades pel càlcul de les proteïnes presents a les dues mostres de llet en tres repeticions.

CALCI i MAGNESI
Es va calcular el contingut de calci i de magnesi a les dues mostres de llets fent servir un
aparell d’absorció atòmica.

3.7.3 Resultats i conclusions
Respecte a la densitat la llet ecològica és més densa que la convencional. Això també es
pot comprovar per la forma més o menys dispersa d’una mica de llet sobre una superfície.
Una major viscositat es pot explicar per un major contingut de greix.
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Figura 25: A la imatge podem
observar com la mostra de llet
ecològica (E) queda més compacta
comparada amb la mostra de llet
convencional (D).

La llet és un dels aliments més neutres que coneixem. Amb l’ús del phmetre s’ha pogut
comprovar que efectivament és així. També s’ha pogut comprovar que la llet ecològica es
lleugerament més àcida que la convencional. Aquesta igualtat es deguda a que són llets
comercials i per tant molt esterilitzades.

pH
Acidesa(% de l’acid làctic)

Ecològica
6,63
0,15%

Convencional
6,65
0,18%

Taula 5: Resultat de les mesures de pH de les dues mostres de llet.

L’aigua és el component principal de la llet. Aquest pot estar en estat lliure o lligada. En
les dues llets analitzades l’ecològica te més contingut d’aigua però en forma lligada. Per
això quan es desnaturalitzen les proteïnes apareix més aigua sobrenedant a la mostra
convencional. Si eliminem l’aigua obtenim l’extracte sec. L’extracte sec d’una llet està
format per sals, glúcids, proteïnes i matèria grassa. L’extracte sec de la llet convencional
és major que en la llet ecològica.
L’envàs ens indicava que la llet convencional conté un 3,9% de proteïnes i s’ha pogut
comprovar que més o menys els càlculs s’ajusten a aquest resultat i el mateix passa amb
la llet ecològica. L’envàs indica que conté un 3% i també s’ajusta als càlculs.
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Llet ecològica
Calci
Magnesi

609,3mg/l

Llet convencional rica
en Ca
511mg/l

86 mg/l

89,5 mg/l

Taula 6: Resultats en el contingut de calci i magnesi en les dues mostres de llet analitzades.

Respecte al contingt de calci de la llet els resultats han estat sorprenents ja que la llet
ecològica hi ha un 16% més de calci tot i que la convencional està enriquida en calci. En
canvi el contingut de magnesi és menor. Un 4% menys de magnesi en la llet ecològica.

3.8 Tast organolèptic a les escoles de primària del municipi
3.8.1 Justificació i descripció del tast
El tracking (seguiment/rastreig) de qualitat organolèptica 15 és una metodologia de
recerca utilitzada per saber com el consumidor percep les diferents propietats dels
aliments. Aquest tipus d’estudis són una tendència molt utilitzada pels supermercats per
tal d’augmentar les vendes i aconseguir que els consumidors visitin més sovint les grans
superfícies.

Les característiques organolèptiques són un dels principals arguments esgrimits a favor de
consumir aliments ecològics. Suposadament tenen un millor gust que recorden als
aliments “de sempre”. Per tant, es planteja organitzar un tast organolèptic per tal de
veure si això també es reflecteix en els resultats.

Es va triar com a mostra als alumnes de 6è dels centres de primària del municipi de
Castelló d’Empúries. Hagués estat més representatiu poder fer un tast dirigit a persones
de diferents edats però el fet de fer-ho en els centres de primària va permetre agafar a

15

http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tracking-de-calidad-organoleptica-o-como-el-consumidor-percibe-la-frescurade-los-alimentos/
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tota la població de Castelló d’Empúries d’una edat determinada. A més facilitava
l’organització i assegurava la participació.
L’objectiu era una mica més modest, però va semblar interessant incorporar-ho al TR.
Objectiu:
Comprovar si els alumnes de 6è de primària de les escoles del municipi apreciaven
diferències entre un aliment ecològic i un aliment convencional, a partir dels diferents
sentits: olfacte, gust i vista.
Per fer el tast es van escollir 3 categories d’aliments: verdura, fruita i làctics. La tria dels
aliments per categoria ha estat en funció de:
•

Facilitat per trobar l’aliment segons la temporada. Per exemple, prèviament es
volien incorporar les taronges però degut a l’època en que es va fer el tast es van
rebutjar.

•

Facilitat en la manipulació i el transport de l’aliment. Es van triar aliments que no
es fessin malbé molt ràpidament com les maduixes.

•

Aliments coneguts. Aliments que els alumnes consumissin normalment a casa
seva.

•

Aliments que destaquen el seu potencial organolèptic. Aliments que fos senzill de
diferenciar tant el seu gust com la textura i l’olor.

Els aliments escollits per al tast han estat:
Ecològiques

1.Fruita (Pomes)

Data de compra: 1/06/2017
Lloc: Mercat de Figueres. Parada de Bionofre
Procedència: Itàlia (segons la venedora)
Varietat: Fuji

16

Convencionals

Data de compra: 1/06/2017
Lloc: Carrefour de Figueres
Procedència: Itàlia Segons etiqueta
Varietat: Fuji
Algunes tenen un adhesiu on s’indica que són
de producció integrada 16

https://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_integrada
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Ecològiques

2.Verdura (Tomàquets)

Data de compra: 1/06/2017
Lloc: Mercat de Figueres. Parada de Bionofre
Procedència:
producció
local
(segons
venedora)
Varietat genèrica “de la poma”

Ecològiques

Convencionals

Data de compra: 1/06/2017
Lloc: Mercat de Figueres
Procedència:
producció
local
venedora)
Varietat genèrica “de la poma”

3.Làctics (Llet)

(segons

Convencionals

Data de compra: 31/05/2017
Data de compra: 1/06/2017
Lloc: Supermercat Esclat. Empuriabrava
Lloc: Supermercat Carrefour. Figueres
Marca: Puleva Eco
Marca: President.
Procedència: Galicia
Procedència: Galicia
Llet sencera sotmesa a tractament UHT i Llet sencera sotmesa a tractament UHT i
envasada en tetrabrik.
envasada en tetrabrik.

Puleva i President són dos marques de mateix grup empresarial Lactalis. Sota la marca
Puleva comercialitza llets especials i per tant no hi ha llet convencional sencera Puleva
que es pugues utilitzar per fer el tast. Per tant es va utilitzar llet sencera convencional de
la marca president que prové també de granges gallegues

3.8.2 Descripció de la prova
Metodologia emprada:
Test amb preguntes obertes i tancades
Mostra:
El tast s’ha realitzat amb alumnes de 6é de primària per poder englobar tots els alumnes
entre 11 i 12 anys del municipi de Castelló d’Empúries. Aquesta es va realitzar a l’escola
Joana d’Empúries, Ruiz Amado i El Bruel.
Preparatius:
Per tal de reduir al mínim les variables els aliments van ser adquirits 24 hores abans de
passar-ho als infants guardant tots els comprovants de compra per tal d’evitar
“conflictes”
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Els aliments van estar processats i transportats en recipients segurs com ara neveres.
S’utilitzaven estris pel tast individualitzats (gots, plats, escuradents)

3.8.3 Procediment per a realitzar la prova
1. Demanar autorització a les directores de les escoles per correu electrònic i també
telefonar.
2. Reunió amb els directors per ajustar l’organització de la prova.
3. Aconseguir tot el material.
4. Acordar el dia i l’hora per poder realitzar la prova. Cal tenir en compte que es
necessiten 15 minuts per poder preparar l’espai d’experimentació.
5. Els nens/es restaran a la seva classe amb la professora i sortiran en grups de
quatre per a fer la prova.
6. Un cop a l’aula de l’experiment, cada alumne començarà per un aliment diferent
seguint l’ordre del circuit.
7. Es deixarà 30 segons per cada prova i aliment, transcorregut aquest temps es
passarà al següent aliment.
8. L’observadora indicarà el canvi de prova i aliment.
9. Són necessàries quatre taules, una per cada grup d’aliments i una per
l’observadora.
10. L’experiment es prepararà en una classe diferent a la del grup classe.
11. Els aliments es portaran tallats, preparats i correctament envasats en una nevera.
12. La llet s’obrirà en el mateix moment.
13. Tots els productes es compraran la mateixa setmana d’aplicació de l’experiment
als centres.
14. Els alumnes que no vulgui provar els aliments igualment poden fer la prova sense
omplir l’apartat del sentit (el gust).
15. Un cop la sala de la prova estigui preparada anirem a la classe a explicar als
alumnes en que consistirà l’experiment.
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Text de presentació als alumnes:
Hola em dic Maria Mora tinc 16 anys i sóc estudiant de primer de batxillerat de l’institut de
Castelló d’Empúries. Estic fent un treball per l’institut que consisteix en veure la diferència dels
aliments ecològics amb els convencionals i necessito la vostre ajuda per fer-ho.
Algú sap que vol dir ecològic? Un producte ecològic es un producte que no ha estat cultivat amb
productes químics, que és “natural”.
La prova que farem consistirà en utilitzar els diferents sentits: olfacte, gust i la vista per veure si
dels quatre aliments, que he portat, pomes, tomàquets, taronges i llet podeu diferenciar-los.
Per fer-ho anirem a la classe (x) de quatre en quatre i tindrem 30 segons per cada prova/aliment.
A la classe haureu de contestar la fitxa que us he donat, posant creuetes a les columnes indicades
de A o B segons l’aliment que creieu que és millor en els diferents aspectes que hi ha escrits.
Sobretot no poseu el nom a la fixa.
Gràcies, comencem?

16. Repartiment de les fitxes de la prova.
17. Un cop repartides diré tres preguntes en veu alta i els alumnes hauran d’escriure la
seva resposta darrera la fixa
- Saps què són els aliments ecològics?Si/No
- A casa teva en compren? Si/No/Nc
- Descriu amb tres paraules el que són per a tu.
18. Inici de la cata.
19. Un cop hagin passat tots els alumnes es recolliran les fixes i es netejarà tot.

54

Per què he de menjar aliments ecològics?

Figura 26: Esquema de la prova de tast. El disseny inicial contemplava 4 aliments. degut a l’època
de l’any finalment no es van incorporar les taronges.

3.8.4. Resultats
Fitxa tècnica:
Dades bàsiques de l’estudi
Localitat

Castelló d’Empúries – Empuriabrava (Alt Empordà. Girona)
3 centres (100% de la mostra)

Escoles participants:
Curs:

6è de Primària

Edat

Nombre total d'alumnes

95

Han realitzat la prova

93

Nombre nois
No han fet la prova

45

Noies

11-12 anys

48

2

Nivell d’error

Anàlisi dels resultats
En aquest apartat només hi ha inclòs el buidat general de la prova. Els buidats específics
de cada centre es poden consultar a l’annex 1. El motiu d’aquesta decisió ha estat
comprovar les escasses diferències entre centres en el tractament de les dades i resultats.
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També s’han ajuntat els resultats en referència al gènere al no veure cap diferència entre
ells.
No es va tenir en comte el ramadà, que aquest any es va celebrar just en el moment que
es va fer el tast. Per això molts alumnes de religió musulmana no van poder fer la prova
del gust. Tot i dir-los que podien fer les altres proves alguns es van negar.

A. Pel que fa a les preguntes obertes
Les figures 24 i 25 il·lustren el resultat obtingut en les següents preguntes. “Saps que són
els aliments ecològics?” “A casa teva compren aliments ecològics?”
Respecte la pregunta “Saps que són els aliments ecològics?” podem observar a la figura
24 que una mica més de la meitat (55%) dels alumnes saben que són. Un 41% diuen
clarament que no ho saben i el 4% no responen la pregunta.
En canvi respecte a la figura 25 podem observar que un 59% dels alumnes saben que
consumeixen aliments ecològics a casa seva. Això són un 55 alumnes. Un 28% no en
compren i un 13% no saben si a casa seva en compren o no.

Figura 27: Pregunta oberta. Saps que són els aliments ecològics?
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Figura 28: Pregunta oberta. A casa teva compren aliments ecològics?

B. Pel que fa a les paraules clau: mapa de Tags
Aquest núvol de paraules fa referència a la
pregunta: “Escriu tres paraules que creguis que
defineixen

els

productes

ecològics”.

Les

paraules “bo” i “saludable” com podem
observar han estat les més esmentades amb 36
i 20 mencions respectivament.
També vam observar que la paraula [sense] seguida d’un adjectiu va ser la més utilitzada
amb 39 mencions. Això ens indica que els alumnes associen els aliments ecològics amb
aliments “sense”, “sense pesticides”, “sense tòxics”, “sense porqueries”, etc. És a dir, ho
descriuen com un aliment natural al que no se li afegeix res.

C. Pel que fa a l’experiment organolèptic. Resultats globals
Tal i com s’ha anat indicant el treball només contempla l’estudi global dels resultats. Els
estudis parcials per centre es troben en l’annex 1. Aquesta decisió és degut a observar la
no diferencia entre els resultats per centre ni per gènere.
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En aquesta taula podem observar els resultats obtinguts del tast. La lletra A ens indica el
producte ecològic i la B el producte convencional. La columna en taronja ens indica la
mitjana de cada variable.

Com es pot observar en la gràfica en la part de la llet, s’exclouen l’aparença general i el
color ja que eren aspectes difícils de identificar, en canvi s’ha canviat la textura per la
densitat. Un aspecte molt més apreciable.

Taula 7: Resultats globals obtinguts en el tast. A(mostra ecològica), b(mostra convencional).
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D. Anàlisi organolèptic: Tast
En les figures següents es poden observar els resultats de la taula de dades anterior
comparant per cadascun dels paràmetres avaluats la diferència entre l’aliment
convencional i l’ecològic.

Figura 29: Resultats del tast de tomàquet

A la figura 29 podem observar que el producte ecològic, en aquest cas tomàquet, obté
millors resultats en 5 variables diferents: aparença general, olor, color textura i la
valoració global. La diferència més gran la trobem en l’aparença general, que rep millor
puntuació en el producte ecològic. Resulta curiós doncs sovint es tendeix a pensar en el
producte ecològic, principalment en el cas de fruita i verdura, com en un producte amb
pitjor aspecte. I també sorprèn que el tomàquet convencional hagi rebut millor puntuació
en el gust quan un dels aspectes que destaca la major part de la bibliografia és que els
productes ecològics tenen un millor sabor.
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Figura 30. Resultats del tast de poma

A la figura 30 veiem que en el cas de la poma les diferències en l’aparença general son
gairebé inexistents però en aquest cas si que destaca clarament un millor gust de la poma
ecològica. La poma ecològica rep millor puntuació en tots els paràmetres analitzats.
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Figura 31. Resultats del tast de llet

Contràriament al que hem observat en el cas del tomàquet i la poma, la llet convencional
rep millor puntuació en tots els paràmetres avaluats. Segons els resultats la llet
convencional te millor olor, gust i densitat. En aquest darrer paràmetre els resultat de
l’apreciació subjectiva del tast es contradiu amb els resultat obtinguts al laboratori. El
paràmetre on s’aprecien més diferències és el gust.
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4. Conclusions
Per què he de menjar aliments ecològics? Aquesta és la pregunta que em plantejava al
començament del treball. Per tal d’esbrinar-ho he aplicat diferents metodologies de les
quals també he tret unes quantes conclusions.

Respecte a les diferents metodologies ha estat una forma molt enriquidora d’abordar el
tema. M’ha permès adquirir coneixements sobre què és l’agricultura ecològica, llegir
articles i veure vídeos on diferents persones exposen els seus punt de vista sobre els
aliments ecològics. He pogut entrevistar a persones expertes en el camp de l’agricultura i
l’alimentació des de diferents àmbits, des de la producció fins a l’administració. Les seves
vivències i coneixements m’han ajudat a enriquir encara més la meva visió de l’estat de la
qüestió. Les parts més pràctiques com el tast i les pràctiques del laboratori m’han permès
una aproximació més directa, experimentant per mi mateixa dues formes de comparar la
qualitat dels aliments ecològics, des del punt de vist organolèptic amb el tast i des del
punt de vista de contingut nutricional al laboratori. Tot això completat amb visites com
les de la fira BioCultura i al Master d’Agricultura Ecològics de la UB que m’han fet entrar
en contacte amb el món professional i l’acadèmic. Tot plegat una bona immersió en el
món de l’alimentació ecològica per tal de trobar la resposta.

A l’hora de respondre la pregunta cal senyalar que la resposta no es clara en tots els
aspectes que caracteritzen la producció ecològica. Alguns estan molt clars i sembla que hi
ha força consens i d’altres presenten més dubtes. Per tant les meves conclusions un cop
finalitzada la recerca són:

- Considero que són millors en relació a l’impacte que té sobre el medi ambient la
producció d’aliments. La major part de les fonts consultades coincideixen en aquest
aspecte i està recollit a totes les definicions consultades sobre l’agricultura ecològica,
moltes provinents de fonts oficials.
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- Des del meu punt de vista l’agricultura ecològica garanteix també una relació més justa
entre els productors i els consumidors. Tots aquells amb els que he pogut parlar
demostren un alt grau de satisfacció amb la seva feina.

- La productivitat de l’agricultura ecològica és un dels debats oberts. Sembla clar que cal
un canvi de model productiu i de consum si es vol garantir que es produeixin prou
aliments ecològics per a tothom.

- Un altre factor que sembla clar és la qualitat dels aliments ecològics respecte a la
presència de residus de pesticides. Els propis anàlisis de la Agencia Europea de la Salut ho
posen de manifest i la bibliografia consultada sembla que es clara en aquest punt. Fins i
tot, el senyor Ramon Navarra, que treballa a una empresa que es dedica a produir i
vendre pesticides creu que el futur del seu sector està en la producció de fitosanitaris
ecològics.

- No obstant, no sembla tan concloent que siguin millors per a la salut de manera global.
La recerca bibliogràfica i les entrevistes m’han permès veure que respecte al contingut
dels diferents nutrients els resultats són molt diferents. De fet sembla que és l’aspecte on
existeixen més divergències d’opinió. Mentre els defensors dels aliments ecològics
argumenten que són millors per a la salut sense fissures, l’entrevista amb la Sra. Gemma
Salvador que és nutricionista, no dona suport a aquesta tesi i argumenta que els estudis
científics no són concloents. La meva pròpia experiència ajudant a comparar la llet
ecològica amb la convencional m’ha demostrat que no hi ha un tipus que sigui superior en
tots el paràmetres. Sí és sorprenent que la llet ecològica tingui un contingut superior de
calci respecte a una convencional enriquida en aquest mineral. I més quan el contingut de
calci és un dels principals arguments pels que s’aconsella a la població beure llet.

63

Per què he de menjar aliments ecològics?

- El preu, argument que sempre surt quan es parla d’aliments ecològics, no em sembla un
argument de pes per deixar de comprar-los ja que s’està pagant per una major qualitat, al
menys en el que es refereix a pagar un preu just al productor i en apostar per un sistema
que no contamini. També, com em va explicar Salvador Jordà, la seva conservació es
millor i per tant no es fa malbé tan menjar.

- Sobre el fet que els aliments ecològics tenen millors qualitats organolèptiques, és a dir,
són més bons i gustosos, el resultat del tast que he portat a terme no m’ha ajudat a
decidir si ho són o no. Malgrat ser un bon aprenentatge metodològic i disposar d’una
prova que implica al 100% de la població, els resultats no han estat molt decisius. La qual
cosa em fa dubtar si la franja d’edat escollida va ser la idònia. Tot i que hi havia una certa
tendència a valorar millor els aliments ecològics en el cas del tomàquet i la poma, la
diferència ha estat molt petita. En el cas de la llet el resultat és una mica més favorable a
la llet convencional, però tractant-se d’alumnes que no han conegut el gust de la llet de
debò sembla normal que mostrin un cert rebuig a una llet que sovint opinaven “que
sembla més aviat nata”. També, cal destacar que tenint en compte que totes les escoles
tenen horts ecològics escolars, és sorprenent com el 41% dels alumnes segueixin sense
saber què és un aliment ecològic. Tot i així, els dos restauradors amb els que vaig parlar
m’han confirmat que a la cuina es nota la diferència de qualitat i que aquesta és superior
en el cas dels aliments ecològics.

- Moltes de les persones amb les que he parlat coincideixen a destacar que el concepte
“ecològic” ha d’anar associat als conceptes de proximitat i de temporada per a assegurar
la seva qualitat.

Per tant, després de tota la recerca, i responent a la pregunta principal del treball, crec
que el fet de consumir productes ecològics val la pena. Només per aspectes relacionats
amb la protecció del medi ambient, alguns importants com la lluita pel canvi climàtic, ja
recomanaria fer-ho. A això cal afegir un major respecte pels productors, millor
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conservació del productes, menys residus de pesticides i, si es consumeixen productes
ecològics de proximitat i de temporada, unes millors propietats organolèptiques.

65

Per què he de menjar aliments ecològics?

5.Bibliografia
5.1 Llibres
ARAMENDY, R. (2016) Glosario de agroecologia. Definiciones para un planeta sustentable.
Ed. Mate.
BRIZ, J. (2004) Agricultura ecológica y alimentación. Análisis y funcionamiento de la
cadena commercial de productos ecológicos. Grupo Mundi-Premsa. Madrid
BUENO, M. (2003) Qué son los alimentos ecológicos. RBA. Barcelona
CLARA, A. (2002) Marketing de alimentos ecológicos. Ed. Pirámide. Madrid
DUNCAN, J. MEDINA, F.X. (2010) Sistemes agroalimentaris. Cap a solucions integrades I
sos tenibles. Ed. UOC. Barcelona
ESCUTIA, M. (2009) Agricultura ecològica, alimentació i salut. Dins L’hort escolar ecològic
pp. 277-288. Graó. Barcelona [Consulta....]
FIBL (2008). Qualitat i seguretat de productes ecològics. Sistemes alimentaris comparats.
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
MULET, J. M. (2011). Los productos naturales ¡vaya timo! Editorial Laetoli.
RAIGON, D. (2007 ). Alimentos ecológicos, calidad y salud. Junta de Andalucía.
SÁNCHEZ, E. ESCUTIA, M (2007) Què és l’agricultura ecológica?. Ed. Rigel. Asturias

66

Per què he de menjar aliments ecològics?

5.2 Articles
CRUZ CARDONA, G. (2017). Agroecologia; Medi ambient, seguretat alimentària i model
social. Treball de Fi de Grau. Universitat de Barcelona.
DE BENITO, Emilio. (2012) Un estudio afirma que los alimentos orgánicos son tan sanos
como los otros. El País [Consulta 07/06/2017]
https://elpais.com/sociedad/2012/09/04/actualidad/1346771984_991772.html
ESCUTIA, Montse. (2013) ¿Puede la agricultura ecológica alimentar al mundo? El País
[Consulta 14/04/2017]
http://elpais.com/elpais/2013/05/30/alterconsumismo/1369902090_136990.html
ESCUTIA, Montse; MORENO, Marta (2017). Compre comida ecológica si quiere salvar el
planeta. El País [Consulta 14/04/2017]
http://elpais.com/elpais/2017/01/09/alterconsumismo/1483945800_148394.html
FIBL (2017) The World of Organic Agriculture 2017 [Consulta 06/09/2017]
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2017.html
GARCIA QUIJANO, Daniel; SANTIAGO GALDEANO, Mª Trinidad (2011) Alimentos
ecológicos, alimentación sana. PDF [Consulta 23/04/2017]
http://www.grefa.org/grefa/alimentos_ecologicos.pdf
GÓMEZ LÓPEZ, Angeles. (2017) En esta comida ecológica sí merece la pena rascarse el
bolsillo. El País [Consulta 13/04/2017]
https://elpais.com/elpais/2017/03/06/buenavida/1488794532_900723.html
LÓPEZ, Carolina (2017). Soc precària i menjo ecològic. [Consulta 29/03/2017]
http://opcions.org/agrada/soc-precaria-menjo-ecologic/

67

Per què he de menjar aliments ecològics?

LU, C. (2006) Environ Health Perspect. 2006 February; 114(2): 260–263. [Consulta
08/09/2017]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16451864
PALOMO, Verónica (2017). Intenté comer 'eco' durante un mes sin arruinarme (y esto es
lo que aprendí). [Consulta 29/03/2017]
https://elpais.com/elpais/2017/05/31/buenavida/1496239446_666321.html
REGANOLD, John P. ; WACHTER Jonathan M. (2016) Organic agriculture in the twenty-first
century. Nature Plants. [Consulta 01/04/2017]
https://www.nature.com/articles/nplants2015221
SYLVIA, Kantor (2016) Organic agriculture key to feeding the world sustainably. Sciences
daily [Consulta 19/03/2017]
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160203085855.htm
SULENG, Kristin (2016). Deje de comprar comida ecológica si quiere salvar el planeta. El
País [Consulta 14/04/2017]
https://elpais.com/elpais/2016/12/15/buenavida/1481801597_706486.html

5.3 Espais web
Canal Extremadura. La basana al día: la historia de la agricultura ecológica [Consulta
05/07/2017]

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/la-besana-al-dia-la-

historia-de-la-agricultura-ecologica-270313
Comisión Europea. Desarrollo Agrícola y Rural. Agricultura ecológica.

[Consulta

06/09/2017] https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organicfarming_es
FAO [Consulta 06/09/2017] http://www.fao.org/docrep/010/a1385s/a1385s00.htm

68

Per què he de menjar aliments ecològics?

EFSA.

Agència

Europea

de

Seguretat

Alimentaria.

[Consulta

08/09/2017]

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170411
Generalitat de Catalunya. Producció agroalimentària ecològica (PAE) [Consulta
06/09/2017] http://pae.gencat.cat/es/
Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. La Producción
Ecológica [Consulta 06/09/2017]
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
Organic World. Global organic farming statistics and news. FIBL. [Consulta 07/09/2017]
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2017.html

69

Per què he de menjar aliments ecològics?

6. Annexos
Annex 1: Resultats del tast organolèptic dels diferents centres......................................71 p.
Annex 2: Material i fitxes del tast....................................................................................83 p.
Annex 3: Preguntes del formulari adreçat als consumidors del supermercat ALDI........85 p.
Annex 4: Imatges del tast organoelèptic a les escoles. Castelló d’Empúries...................86 p.
Annex 5: Imatges Fira Biocultura 2017. Barcelona..........................................................89 p.
Annex 6: Imatges de l’assistència a la classe del Màster d’agricultura ecològica
(UB)..................................................................................................................................91 p.
Annex 7: Imatges de l’assistència al laboratori d’anàlisi Universitat politècnica de
València............................................................................................................................94 p.
Annex 8: Models de correus electrònics per realitzar les entrevistes.............................98 p.
Annex 9: Entrevistes realitzades....................................................................................101 p.
Annex 10: Article publicat arrel del experiments al laboratori......................................112 p.
Annex 11: Metodologies utilitzades al treball...............................................................121 p.

70

Per què he de menjar aliments ecològics?

Annex 1: Resultats del tast organolèptic dels diferents centres
ESC EL Bruel. Empuriabrava. Girona
Fitxa tècnica
Localitat
Escoles participants:
Curs:

Castelló d’Empúries
Empuriabrava (Alt Empordà. Girona)
Escola El Bruel (100% de la mostra)
6è de Primària

Edat

Nombre total d'alumnes

12

Han realitzat la prova

11

nombre nois
No han fet la prova

3

Noies

11-12 anys

8

1

Nivell d’error

Observacions:
La prova va coincidir amb la festivitat del Ramadà, alguns alumnes no van fer la cata dels
aliments.
El centre té hort escolar ecològic
El professor havia explicat, prèviament, que eren els aliments ecològics.
Resultats:
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Gràfics (nois i noies):
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ESC Ruiz Amado. Castelló d’Empúries. Girona
Fitxa tècnica
Localitat

Castelló d’Empúries
Empuriabrava (Alt Empordà. Girona)

Escoles participants:

ESC Ruiz Amado (100% de la mostra)

Curs:

6è de Primària

Edat

Nombre total d'alumnes

41

Han realitzat la prova

39

nombre nois

21

No han fet la prova

Noies

11-12 anys

19

2

Nivell d’error

Observacions:
El centre té hort escolar ecològic
Resultats:
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Gràfics (nois i noies):
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ESC Joana d’Empúries. Castelló d’Empúries. Girona
Fitxa tècnica
Localitat

Castelló d’Empúries
Empuriabrava (Alt Empordà. Girona)
ESC Joana d’Empúries
(100% de la mostra)

Escoles participants:
Curs:

6è de Primària

Edat

Nombre total d'alumnes

42

Han realitzat la prova

42

nombre nois
No han fet la prova

21

11-12 anys

Noies

21

0

Nivell d’error

Observacions:
El centre té hort escolar ecològic
Disposa de menjador escolar amb productes ecològics
Resultats:
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Annex 2: Material i fixes del tast
Dades dels centres de Castelló d’Empúries
Centres

Director/a

Telefon

ESC El Bruel bruelfamilies@gmail.com

Joan

972 45 66 25

ESC Ruiz Amado escolaruizamado@xtec.cat

Dora

972 25 02 34

ESC Joana d’Empúries
escjoanadempuries@gmail.com

Roser

972 15 86 06

Aliments utilitzats
•
•
•
•
•
•

20 Pomes ecològiques
20 Pomes convencionals
20 Tomàquets ecològiques
20 Tomàquets convencionals
6l. Llet ecològica
6l. Llet convencional

Data visita

Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gots petits (50x3)
Escuradents
Paper de cuina
Bosses escombraries
Bolígrafs
Plats, Draps, Guants
Màquina de fotografiar
4 taules
Fitxes resposta alumnes (50x3)
Tiquet compra dels productes 24h
Nevera
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Fixa utilitzada
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Annex 3: Preguntes del formulari adreçat als consumidors del
supermercat ALDI

Resposta empresa ALDI

No vaig obtenir permís per dur a terme aquesta enquesta als consumidors
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Annex 4: Imatges del tast organolèptic a les escoles

Disseny circuït tast escoles

Etiquetatge mostres

Etiquetatge mostres

Es van fer servir 456 talls
Fitxes de respostes
Panoràmica del material necessari

Embassat, control Tº i data

Distribució del tast

Embassat, control Tº i data

Embassat, control Tº i data

Distribució del tast

Distribució del tast
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Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuit amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat
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Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat

Circuït amb l’alumnat
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Annex 5: Imatges Fira Biocultura 2017. Barcelona

Acreditació Fira Biocultura’17

Roll up etiquetatge productes ecològics

Estand Consell Català producció agrària ecològica
(CCPAE) Generalitat de Catalunya

Sr. Carlos Moreno, Sra. Angeles Parra
Organitzadors Fira Biocultura

Palau Sant Jordi. 700 expositors. 400 activitats
35.000 assistents

Cada cop més multinacionals desenvolupen una línia
de productes ecològics

89

Per què he de menjar aliments ecològics?

Entrevista a en Joan Picazos

Panoràmica expositors Fira

Entrevista a en Luis Márquez

Pla de treball
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Annex 6: Imatges de l’assistencia al Màter d’agricultura ecològica (UB)

Facultat de Biologia

Classe del Màster d’agricultura ecològica amb la
Doctora Dolores Raigón

Classe del Màster d’agricultura ecològica amb la
Doctora Dolores Raigón

Comparativa del contingut dels nitrats de la carn:
hamburguesa eco i convencional

Comparativa del contingut dels nitrats de la carn:
hamburguesa eco i convencional

Comparativa del contingut dels nitrats de la carn:
hamburguesa eco i convencional
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Comparativa del contingut dels nitrats de la carn:
hamburguesa eco i convencional

Comparativa del contingut dels nitrats de la carn:
hamburguesa eco i convencional

Comparant de dàtils ecològics i convencionals

Comparant de dàtils ecològics i convencionals

Comparant ous ecològics i convencionals

Comparant ous ecològics i convencionals
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Comparativa d’ous
Comparativa d’ous

comparant galets salades

Classe del Màster d’agricultura ecològica amb la
Doctora Dolores Raigón
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Annex 7: Imatges de l’assistència al laboratori d’anàlisi (UPV)

Calculant la concentració de magnesi i calci

Calculant la concentració de magnesi i calci

Calculant la concentració de magnesi i calci

Calculant la concentració de magnesi i calci

Calculant la concentració de magnesi i calci

Llets analitzades
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Etiquetatge i composició

Etiquetatge i composició

Calculant la concentració de magnesi i calci

Desnaturalització de proteïnes

Valoració àcid-base

Desnaturalització de proteïnes

Notes de l’experiment
Extracte sec
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Valoració àcid-base

Notes de l’experiment

Comparativa del color de la llet

Material per fer

Calculant la densitat de cada llet

Desnaturalització de proteïnes

Presa de notes amb aparells de laboratori

Valoració àcid-base
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Desnaturalització de proteïnes

Desnaturalització de proteïnes

Presa de notes de l’experiment

Desnaturalització de proteïnes

97

Per què he de menjar aliments ecològics?

Annex 8: Models de correus electronics per realitzar les entrevistes
1.
2.
3.
4.

Correu generals a les directores de les escoles i entrevistes
Correu empreses distribuïdores
Correu enquesta consumidors (adults): Supermercat ALDI
Correu enquesta consumidors (infants): escoles del municipi

Com escriure un correu electrònic:
1.
2.
3.
4.
5.

En quina persona s’ha de parlar, segona o tercera persona?
Presentació: Bon dia, Benvolguda, a l’atenció de...
Presentació personal: Soc ….., batx...
Motiu del correu: professional TR
Sol·licitud de:...
a. En que consistirà el que vull fer
b. Durant quant de temps durarà
c. Quin dia i hora creu que és millor, pq
6. Per dur-ho a terme necessitari:
a. Permís de publicar imatges
b. Confidencialitat de les dades
c. autorització per provar aliments
d. Retorn de la informació resultant
7. Acomiadament
8. Signatura
1. Adreçat a: gemma.salvador@gencat.cat
Bona dia,
Em dic Maria Mora Escutia i tinc 16 anys, actualment estic fent primer de batxillerat a
l’institut de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).
Estic realitzant un treball de recerca on intento esbrinar quins avantatges té el consum
d’aliments ecològics en diferents àmbits: productors, consumidors, distribuïdors,
administració i investigadors.
Per fer-ho faré servir diferents metodologies: pràctiques de laboratori en l’anàlisi de
diferents mostres de llet amb la Doctora Dolores Raigón a la Universitat Politècnica de
València. Assistència al Màster d’agricultura ecològica a la UB a càrrec de Xavier Sans.
Entrevistes a Ramón Navarra directiu de la BASF. Luis Marquez president d’Ecochef
España. Juan Picazos President de Biocop. Cata a tots els alumnes de sisè de primària del
municipi de Castelló d’Empúries.
El senyor Isidre Martínez del Departament d’Agricultura em va suggerir que podria ser
interessant pel meu treball incloure una entrevista amb vostè.
Em preguntava si li aniria bé que li fes unes quantes preguntes sobre aquest tema
relacionades amb la seva feina. Calculo que l’entrevista no serà molt llarga. Podria ser
per telèfon o si li és més còmode li puc enviar per email.
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Gràcies, espero la vostre resposta.
Maria
Resposta:
Moltes gràcies per acceptar la proposta.
Quin dia, hora i lloc podem quedar?
Maria
M’agradaria gravar-la /lo, espero que això no sigui un problema per vostè.
Al finalitzar el treball li puc enviar una còpia si o vol, abans d’entregar-lo també li puc
enviar la part on explico l’entrevista per si vol comprovar que tot esta bé i no he mal entès
alguna resposta.
2. Adreçat a:
Bona dia,
Em dic Maria Mora Escutia i tinc 16 anys, actualment estic fent primer de batxillerat a
l’institut de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).
Estic realitzant un treball de recerca on intento esbrinar quins avantatges té el consum
d’aliments ecològics en diferents àmbits: productors, consumidors, distribuïdors,
administració i científics.
Per fer-ho faré servir diferents metodologies. Una d’elles és l’entrevista.
Em preguntava si li aniria bé concedir-me una entrevista per fer-li unes quantes preguntes
sobre aquest tema. Calculo que l’entrevista no serà molt llarga.
Gràcies, espero la vostre resposta.
Maria
3. Adreçat a:
Bona dia,
Em dic Maria Mora Escutia i tinc 16 anys, actualment estic fent primer de batxillerat a
l’institut de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).
Estic realitzant un treball de recerca on intento esbrinar quins avantatges té el consum
d’aliments ecològics en diferents àmbits: productors, consumidors, distribuïdors,
administració i científics.
Per fer-ho faré servir diferents metodologies, entre elles una enquesta al supermercat
ALDI d’Empuriabrava (Castelló d’Empúries)
M’agradaria poder venir tot un dia al seu supermercat i situar-me a l’entrada per passar
aquesta enquesta de deu preguntes (adjunto les preguntes en aquest correu).
Si fos del seu interès, un cop finalitzat el treball li faria arribar les conclusions del meu
estudi.
Salutacions cordials
Maria
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4. Adreçat a:
Bona dia,
Em dic Maria Mora Escutia i tinc 16 anys, actualment estic fen primer de batxillerat a
l’institut de Castelló d’Empúries.
Estic fen el Treball de recerca on intento esbrinar quins avantatges té el consum
d’aliments ecològics en diferents àmbits: productors, consumidors, distribuïdors,
administació i científics.
Per fer-ho faré servir diferents metodologies. Una d’elles tracta de comparar els aliments
ecològics amb els convencionals. Concretament fruita (pomes) verdura (tomates) i làctics
(llet).
M’agradaria passar un test als alumnes de 6é de primària de les tres escoles del municipi.
el test consistirà en fer un circuit on els nois i noies hauran de identificar diferents aspectes
dels productes seleccionats.
M’agradaria poder venir un dia a parlar amb vostè per explicar concretament en que
consistiria l’experiment, i en cas d’acceptar-ho, poder concretar el dia i hora per fer-ho
amb els alumnes.
Salutacions cordials
Maria
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Annex 9: Entrevistes realitzades
Angeles Parra :
1. Què és l’Associació Vida Sana? I quina és la seva principal activitat?
VIDA SANA es una entitat sense ànim lucratiu que va ser fundada en 1981. Té com missió
promoure i defensar l’agricultura ecològica com a sistema de producció que respecti la
salut de les persones i el medi ambient.
2. Com es va crear aquesta associació? Quins eren els seus objectius principals?Han
anat canviant amb el pas del temps?
En 1974 un grup de consumidors preocupats per la contaminació del medi ambient i dels
aliments que consumien es van reunir per iniciar accions sobre la base de recuperar
agricultors que volguessin iniciar-se en la pràctica de l'agricultura biològica, que havia
començat ja feia uns anys en altres països europeus.
A aquest nucli de persones van adherint-se moltes més, constituint-se en 1981
formalment com a Associació Vida Sana, entitat sense finalitats lucratives per al foment
de la cultura i el desenvolupament biològics. Des de llavors, no ha cessat en la seva tasca
de defensa dels drets dels consumidors, dels agricultors i de tots els ciutadans com a
habitants de la Terra.
Els nostres principals objectius són:
. Promoure i defensar l'agricultura biològica com a sistema de producció agrària que
respecta el medi ambient i la salut de les persones.
. Ajudar al foment de l'alimentació biològica en tota la seva cadena: producció,
elaboració, comercialització i venda.
. Fomentar i divulgar les alternatives de consum que no suposin una agressió per al
planeta.
. Informar, formar i educar en el consum responsable i el respecte pel medi ambient.
. Divulgar a través de les seves publicacions el pas cap a un activisme mediambiental
basat en l'ecologia profunda
Els objectius no han canviat amb el pas del temps però sí que ha canviat molt la situació
actual. Hem passat de que no se’ns reconeixia a que ara el consum ecològic està
pràcticament consolidat i normalitzat.
3. Vostè es la directora de la fira més important d’aliments ecològics de l’Estat
Espanyol, des de quan es celebra i quina ha estat la seva evolució al llarg dels anys?
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BioCultura se celebra des de fa 33 anys a Madrid, 24 a Barcelona, 7 a València i 2 a Sevilla.
El proper any també se celebrarà a la Coruña. L’evolució de la fira es molt i molt
favorable. És el motor que encoratja molts projectes i la creació de noves empreses, i al
mateix temps, és l’aparador on es mostra la realitat i perspectiva de futur del sector.
4. Quin ha estat el paper de Biocultura en difondre els aliments ecològics? Creu que un
consumidor que no coneix els aliments ecològics assisteix a la fira?
Penso que BioCultura ha estat la gran oportunitat perquè els consumidors cuinegessin els
productes ecològics i de fet, continua sent així en l’actualitat. BioCultura és molt atractiva
també per a aquells ciutadans que volen començar a pendre consciencia del seus hàbits
de consum, visiten Biocultura amb curiositat i després començant a consumir productes
ecològics encara que sigui de forma esporàdica.
5. Creu que els aliments ecològics són millors que els convencionals? Per què?
Estic totalment convençuda. De fet, aquí exposo les principals raons:
. Per l'alta qualitat organolèptica i nutritiva de l'aliment obtingut amb tècniques
ecològiques.
. Per la salubritat i seguretat sanitària que ofereix el producte ecològic al consumidor i al
productor.
. Perquè l'aplicació de tècniques agroecològiques afavoreix la biodiversitat i la millora del
paissatge rural.
. Perquè manté i afavoreix la fertilitat natural de la terra.
. Perquè utilitza recursos energètics renovables i locals.
. Perquè en el consum de productes ecològics paguem per aliments més nutritius, amb
menor contingut en aigua, sense additius insalubres i lliures d'hormones tòxiques,
transgènics, pesticides,...
. Perquè recolzem l'autonomia productiva, és a dir, la producció familiar lligada a la terra i
la transformació de productes amb mètodes artesans, sense dependència de les grans
empreses de subministraments i comercialització.
. Perquè s'allibera a la terra de la sobreexplotació i contaminació indiscriminada per l'ús
de pesticides, abonaments i monocultius.
. Perquè la producció ètica afavoreix el consum responsable i sostenible.
. Perquè l'agricultura ecològica és un model de desenvolupament socioeconòmic i
consum respectuosos amb les generacions futures
6. Com va descobrir els aliments ecològics? Des de quan els consumeix?
De molt jove, amb 18 anys vaig començar a llegir autors francesos i ja vaig començar a
interessar-me i a consumir productes ecològics. Del que era la meva passió vaig també
crear la meva filosofia de vida i el meu treball també.
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7. El fet de que siguin més cars que els convencionals a influenciat algun cop en la seva
compra?
No, mai, sempre considero que són més econòmics que els convencionals i tinc clar que si
canviem els nostre hàbits alimentaris surt molt més avantatjós. Hem de consumir menys
proteïna animal i més cereals i llegums que són més assequibles, i molta fruita i verdura.
Juan Picazos:
1. Recuerdas cuál fue la motivación que te llevó a elegir este sector?
Me incorporé a la cooperativa de la que surgió Biocop al 1976,con 17 años. De entrada,
porque había dejado los estudios y necesitaba trabajo. Entré como aprendiz de
almacenero. Una vez dentro, descubrí un mundo nuevo, empezando por la dieta propia y
luego las implicaciones sociales me engancharon hasta llegar a convertirme en
empresario, algo que nunca habría pensado.
2. Puede explicar brevemente en que consiste su trabajo?
Soy el director de una compañía de unas cuarenta personas. Esto implica impulsar,
coordinar y dirigir el trabajo de varios equipos, principalmente a través de los
responsables de área (finanzas, comercial, logística).
3. Cree que los alimentos ecológicos son mejores que los convencionales? ¿Por qué?
Presentan unos niveles de residuos indeseables muchos órdenes de magnitud menores
que los convencionales. Sus valores nutritivos son a menudo superiores, aunque esto
todavía no está documentado de manera generalizada. Tienen el potencial de ofrecer
muchos ventajas sociales, en la medida que se producen a menor escala y con más
respeto por las personas y las comunidades locales. Inciden fuertemente en el bienestar
animal ...
4. Para que trabaja en el sector ecológico?
Para que lo considero una aportación decisiva a la regeneración del planeta y en la
mejora de la salud de las personas. Significa ganarse la vida con una actividad beneficiosa
para todos.
5. ¿Qué dificultades tiene el sector?
El hecho de ir en contra de la corriente general. La talla pequeña y la insuficiente
coordinación y cooperación. La amenaza de las grandes corporaciones que pueden hacer
un uso sesgado de las denominaciones protegidas.
6. Qué busca el consumidor?
Alimentos que le inspiren confianza. Productos más sanos. Recuperar sabores. Una
relación menos distante con el productor.
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7.Uno de los argumentos en contra los productos ecológicos, que la gente suele
esgrimir, es que son más caros que los convencionales. Está de acuerdo con este
argumento? Si es así cree que está justificado?
El precio de los alimentos convencionales responde a la premisa "cuando más barato,
mejor". Esto es una barbaridad que lleva a la esquilmación de las tierras, el
empobrecimiento de las comunidades rurales y la desaparición de la pequeña industria. Y
para el consumidor, una gran pérdida de auténtica calidad. Hay que recuperar el
concepto de precio justo de los alimentos.
8.Las ventas han aumentado en los últimos años? Si es así ¿por qué cree que es?
Las ventas aumentan en la medida que va habiendo más conocimiento e información. Así
como mayor disponibilidad de producto y facilidad de acceso.
9.¿A qué clase de empresas vende más? Pequeñas o grandes?
Vendemos a tiendas especializadas, a menudo de talla muy pequeña. Aunque
actualmente el tamaño medio tiende a crecer, lo cual es necesaria para ser competitivos
con la gran distribución.
10. A qué parte de España vende más?
En términos absolutos, en Cataluña. En proporción a los habitantes, en Navarra.
Luis Marquez:
1.¿Recuerdas cual fue la motivación que te condujo a trabajar en este sector?
La historia de mi motivación y amar la vida ecológica ya viene de atrás, casi casi a la
infancia cuando en un cortijo de la familia estábamos deseando llegar al bancal de
tomates y arrancarlos de la mata darles el bocado mas apetecible y sabroso que jamas
haya recordado... una agricultura familiar, mimada y cuidada con el mayor de los
respetos... Mi camino profesional me llevo a la gastronomía y observando las
incoherencias que nos rodean, me hizo tomar un camino acorde a lo que la
consciencia y el sentido común me dictaban.....y ahí comenzó todo.
2.¿Puede explicar brevemente su trabajo?
Mi labor se engloba en varias disciplinas, te las resumo: Cocinar conscientemente,
formar a profesionales y publico en general en ecogastronomia, Asesorar a empresas,
cocineros y chefs en protocolos de trabajo ecológicos, difundir mediante conferencias
y charlas la ecogastronomia, Coordinar y dirigir Ecochef España y a sus miembros
activos. Dirección gastronómica, Generar proyectos que nos ayuden a crecer, mejorar
y tomar consciencia.....etc.
3.¿Cree que los alimentos ecológicos son mejores que los convencionales? ¿Por qué?
Indudablemente un producto o materia prima ecológica, sin desmerecer otros
convencionales....es mejor. La gran diferencia está en su forma de cultivo y
elaboración, siempre tratada con respeto y sin causar daño al medio ambiente ni a
nuestra salud. Productos tratados químicamente o manipulados genéricamente. Es
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una alteración antinatural. Que en su mayor porcentaje nos pueden perjudicar
seriamente. El por qué está en la salud nuestra y para los demás.
4.¿Por qué trabaja con alimentos ecológicos?
Principalmente es por salud, por respeto y sentido comun. Dar y ofrecer salud y
calidad...a los que nos rodean. Esa es la razón que nos llena de orgullo a trabajar con
ecológico.
5.¿Cree que el sabor de los alimentos ecológicos es distinto al de los convencionales?
Según las características organoelepticas del producto ecológico notaremos
diferencias. Sabores, texturas, olores.... Y poniendo el ejemplo....ese del tomate más
feo...ese que está estriado con una forma irregular y peculiar....que huele a su mata
madre.....y que cuando lo degustas es el mejor de los manjares...ese tomate que se ha
cultivado de la manera más natural..... esa es la señal....de un por qué!!!
6.¿Cree que cada vez hay más cocineros que utilizan ingredientes ecológicos? Si es así
¿Por qué?
Cada vez es mayor el porcentaje de uso de alimentos ecológicos en gastronomía y
hostelería. Y es evidente en el crecimiento del mercado, dada la demanda y las
necesidades. Por sentido común y por consciencia. Solo hay que ver el auge y el
aumento de restauración ecologica en españa. Esto nos da la visión clara de la
importancia que tiene nuestra alimentación y nosotros, los cocineros y chefs
tomamos buena nota de ello. Y nos ponemos manos a la obra...
7.¿Cree que los clientes de los restaurantes saben apreciar la diferencia de si son
ecológicos o no?
Cada vez más... el cliente que ve o busca en una carta un menú saludable y/o
ecologico...hace que los restaurantes cambien su visión a una formula acorde a las
necesidades que demanda el publico en una calidad de producto y servicio. Ahí es
también donde ecochef españa entra en acción ayudando y asesorando en esas
transiciones para llegar a una oferta ecogastronomica de calidad.
8.El hecho de que suelen ser más caros ¿resulta un freno para su uso en los
restaurantes? ¿Es más caro un restaurante que utiliza alimentos ecológicos?
Depende de los casos. Dichos productos pueden tener un valor mas alto, aunque cada
vez están mas accesibles y con mas facilidad de poder adquirirlos a unos precios mas
coherentes. Cada vez los canales de distribución son mas cercanos y mas ágiles para
que podamos tenerlos a mano. Al ser productos de mayor calidad y ser más
saludables, no podemos pensar en su valor, sabiendo que lo que disfrutaremos es un
plato con totales garantías...
Sara Camps:
1.

Recordes quina va ser la motivació que et va dur a triar aquest sector?
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Des de ven principi que vaig decidir fer agricultura tenia clar que era agricultura
ecològica. No he tingut una educació que em condiciones cap a cap dels dos sectors.
sempre he tingut afinitat per el camp i els animals.
2.

EL concepte ecològic sempre las conegut?
No, el concepte ecològic de fet es un concepte nou, no recordo exactament com vaig
arribar a ell. No vaig poder entrar a fer els estudis que volia i l’única escola que vaig
trobar per fer els estudis que volia va ser l’escola Agrària de Manresa.va ser en aquell
moment que em vaig introduir en el món ecològic.

3.

Com definiries aliment ecològic?
L’aliment en si el definiria com lliure de tòxics. Però m’agrada pensar més en
l’agroecologia que tracta més l’ambient, es a dir, mira el cuidat de la terra i que hi hagi
un sou just entre productor i el consumidor.

4.

Pot explicar breument en que consisteix la seva feina?
Em dedico a cultivar i a preservar un espai, sense productes químics. Preservar un
equilibri de l’entorn. M’agrada deixar entrar els animals per poder observar l’equilibri
que es crea, tot i que això algun any m’hagi fet perdre una collita.

5.

Creu que els aliments ecològics són millors que els convencionals? Per què?
Si totalment, des del punt de vista de la terra perquè no estàs fen malbé la terra sinó
al contrari l’ajudes, des del punt de vista de l’entorn, animals i plantes, estàs fen que
visquin i que es reprodueixin sense trencar el cicle. Finalment des del punt de vista de
l’aliment, l’estàs cultivant a la temporada que toca i tot el temps que li cal, tot això fa
que surti amb més bona qualitat.

6.

Per què et vas decidir cultivar-los?
Perquè vaig estudiar a l’Escola Agrària de Manresa que està especialitzada en el cultiu
de productes ecològics.

7.

Quines dificultats has trobat en el procés de cultiu?
Vaig estar una temporada cultivant a Pau i allà vaig tindre problemes amb els porcs
senglars. Al traslladar-me a Castelló he vist que amb el que tinc més problemes són els
talpons, també he tingut algun problema puntual amb pugons. Tot això respecte als
animals.
El canvi climàtic també comporta problemes perquè els estius són més secs.
També podria tindre problemes segons el tipus de terreny, però tinc un terreny molt
argilós que amb un bon adobat de residus vegetals i fems de vaca m’asseguro una
bona sanitat dels conreus.

8.

Tot el que vens ho has tret del teu hort? Si no és així d’on?
No, som un grup de pagesos que cadascú fa certs productes i ens els intercanviem. És
millor que cadascú s’especialitzi amb una sèrie de productes i sapiguem com cultivarlos. En moments més puntuals ens complementem amb pagesos de Tarragona.
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9.
Com influencia l’assistència del públic a la teva parada per el fet de que sigui
ecològic?
Hi ha gent que se sent atreta per aquest fet, però també n’hi ha que els fa tirar enrere
10.

Quan vas començar a comercialitzar set va fer difícil trobar compradors?
No va ser molt fàcil però va ser començar amb un grup d’amics i llavors boca a boca.
No recordo que fos molt complicat quan ja vaig començar a tindre un petit grup de
compradors.

11.

Els teus clients consideren que els teus productes són massa cars?
La pregunta s’ha de fer al revés, no és que els convencionals són massa barats? Per
exemple, si el marcat trobem un quilo de tomàquets a 0,80€ i tal com funciona el
marcat aquest tomàquet ha passat per tres intermediaris, quin preu li han pagat al
pagès? És just que el pagès cobri 0,30€ per un quilo de tomàquet perquè tu el puguis
comprar a 0,80€? És aquesta la reflexió que la gent hauria de fer.

Salvador Jordà:
1. Feu servir aliments ecològics al vostre restaurant?
La nostra prioritat és fer servir productes ecològics, però no sempre pot ser així. A
vegades no hi ha existències, o el producte no dóna la talla. Hi ha cops que estan massa
madurs i d’altres que no ho estan suficientment. Però sempre que podem, evidentment,
treballem amb aquest tipus de producte.
2. Creus que els aliments ecològics són millors que els convencionals?
Si entenem per ecològics que no hi ha cap tipus de tractament, suposo que si. Llavors
hauríem de entendre si els ecològics realment són aliments que no tenen cap tractament.
Llavors aquest tema no es meu, evidentment si es compra material ecològic és primer per
la ciència del material, per què teòricament es el que hi ha de temporada. Per tant, no es
el mateix menjar una poma recent madurada a l’arbre, que menjar-ne una poma en el
temps que els creuen que han de treure, posar-la en càmeres, posar-hi gasos per tenir
una conservació. això diferentment si s’ha tractat o no en el camp. Llavors en cas del
tema ecològic també hi ha el tema de la part visual de la fruita, si ecològica no hi guanya
gaire.
3.
Creu que el gust dels aliments ecològics es diferent que el dels convencionals?
Creu que els clients també poden apreciar-lo?
Si,totalment. El que sap menjar i el que té el cap el registre dels productes que menjava
quan era petit evidentment que ho diferencia totalment. No pots comparar un enciam
que ha estat regat com deu mana, que li ha estat tocant el sol amb un enciam que ha
estat fet en un hivernacle amb un test que no es ni test i que li han estat donant
productes per que creixi i no es faci malbé.
4.
Quines creus que són les principals característiques que ha de tenir un
ingredient per fer una cuina de qualitat?

107

Per què he de menjar aliments ecològics?

Tenir el gust que ha de tenir. per que si treballes amb l’aspecte el producte ecològic
evidentment no entra, perquè avui en dia ens han ventilat tan els ulls que un enciam que
va vint anys deies “ho que maco” avui dius “ho quina cosa més lletja”.es perque l’han fet
tan perfecionista, que sembla un quadro den Greco.
5.
Creu que els clients valoren que el restaurant facin servir aliments
ecològics?Creu que aquest fet fa atreure clientela?
Totalment. no es si és mes o menys clientela, sinó que la gent que busca aquest tipus de
productes sap que el fem i es un valor afegit a una forma de saber fer les coses. Nosaltres
hem de treballar amb lo que realment creiem que hem de treballar. no podem enganyar
la gent.
6.
El fet d’utilitzar aliments ecològics no os influeix en el preu?
No, jo crec que la rentabilitat del producte ecològic si el tens dia a dia es molt més
rentable que un producte convencional. El producte ecològic es molt més rentable que un
producte normal. Si tu agafes un tomàquet de temporada i la mantens a la nevera aquest
tomàquet es manté perfectament, si tu agafes un tomàquet convencional i el mantens a
la nevera al cap de tres dies ja està llesta.
7.
Utilitzeu productes ecològics a casa vostre o nomes al restaurant?
Ha casa nostre també n’utilitzem, tot el que volem per nosaltres també ho volem per els
clients.
8.
Resulta difícil per un restaurant trobar ingredients ecològics per la cuina? Com
ha vist la evolució?
No, has de tenir la persona adequada que tels pot vendre. Nosaltres concretament
comprem la fruita i la verdura a Jeroni Falgàs, de Torroella de Fluvià. Ell esta en una
cooperativa juntament amb altres productors de l’Alt Empordà.
Jo crec que cada vegada la gent es més concient que vol menjar bé, fins i tot cada vegada
la gent vol menjar una hamburguesa mes bona.
Ramon Navarra:
1.Vostè treballa a la BASF, empresa dedicada entre altres al desenvolupament de
productes fitosanitaris. Quin és el paper que desenvolupa a l’empresa?
Per al descobriment d'una matèria activa, s'estima que són necessaris una base de
140.000 compostos químics i uns 10 anys de treball. Una sèrie d'equips multidisciplinaris
estàn involucrats en aquesta tasca de recerca, cobrint aspectes a nivell de la química, de
la biologia / agronomia i de l'eco-toxicologia. Actualment, formo part de l'equip de
recerca a nivell de biologia / agronomia.
2. En què es diferencien els fitosanitaris ecològics dels convencionals?
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Generalment, s'entén que els productes fitosanitaris convencionals són productes de
síntesis química.
En canvi els fitosanitaris ecològics no són productes de síntesis química. Poden
ser químics (exemple: el sofre és un producte químic d'origen natural), bactèries, fongs,
insectes auxiliars, etc.
3. Quins han estat els resultats comparant l’eficàcia dels productes fitosanitaris
ecològics amb els fitosanitaris convencionals?
Normalment, els productes fitosanitaris convencionals aporten una major eficàcia que els
ecològics. Però la recerca en productes biologics és cada vegada millor, i ajuda a que sigui
possible obtenir una eficàcia similar als productes convencionals.
4. Com veu el futur del mercat de productes fitosanitaris?
El futur del mercat depén de la evolució de la demanda i de l'oferta.
S'està apostant per una combinació de l'ús de productes convencionals i productes
ecològics.
Un altre canvi que podria ajudar a reduir l'ús de productes fitosanitaris, seria l'agricultura
de precisió. L'ús d'eines digitals podria ajudar a l'agricultor a fer tractaments més
especifics per mantenir els seus conreus sans.
5. Quins són els problemes que poden ocasionar els fitosanitaris en la salut de les
persones? De quina manera s’intenta minimitzar?
Els producte fitosanitari només es poden utilitzar una vegada les autoritats han donat el
vist-i-plau, a través d'un procés de registre. En aquest procés, s'aprova la recomanació
d'ús del fitosanitari. En aquesta recomanació, s'indica com aplicar el producte en el camp,
no només per obtenir la millor eficacia, sino també reduint els riscs per a l'aplicador del
producte fitosanitari i per al consumidor dels productes agricoles.
6. Recordes quina va ser la motivació que et va dur a triar aquest sector?
Vaig estudiar agronomia, perque m'interessa treballar en l'agricultura. Però treballar en
una empresa de productes fitosanitaris va ésser per gairebé atzar.
7. Quina és la millor manera per millorar la salut de la planta amb l’ús de fitosanitaris?
La millor manera és seguir les indicacions dels equips tècnics de les empreses del sector
fitosanitari. S'intenta explicar el millor possible com utilitzar el producte en l'etiqueta,
però en cas de dubtes, cal sempre contactar amb un tècnic (de l'empresa fitosanitària, del
distribuïdor o dels serveis oficials).
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Gemma Salvador:
1. Pot explicar breument en que consisteix la seva feina?
Sóc Dietista-Nutricionista. Treballo a l’agencia de Salut Pública de Catalunya del
Departament de Salut, des de l’any 1987. Actualment coordino diferents programes de
nutrició comunitària i promoció d’alimentació saludable dins d’una estratègia anomenada
PAAS (Promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable9. Un dels
més importants és el programa de revisió de menús escolars, PReME, que es va iniciar fa
10 anys i que ha generat prop de 5000 informes per a menjadors escolars amb l’objectiu
de fer suggeriments de millora de la qualitat, la varietat, l’estacionalitat, i l’equilibri de
l’àpat del menjador escolar. Video DescriptiU
2. Creu que els aliments ecològics són millors que els convencionals? Per què?
Pel que respecte al medi ambient, sí, sempre que siguin de proximitat. Amb la evidencia
científica de que disposem actualment no en podem destacar els aspectes nutricionals.
Des de Salut Pública prioritzem en primer lloc l’increment de verdures, fruites fresques i
seques, hortalisses, llegums i cereals i derivats integrals, preferentment estacionals i de
proximitat, així com l’oli d’oliva verge extra com a greix d’adició. El fet, que a més a
més, puguin ser ecològics , ho considerem com un valor afegit més, sempre i quan els
ecològics siguin de proximitat.
3. Quina es la postura de l'administració cap aquest tipus d’aliments?
Et passo diferents enllaços sobre agricultura ecològica i aliments ecològics:
.Producció agrícola ecològica: http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/
.CCPAE: http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/consell-catala-produccio-agraria-ecologica/
.Material de divulgació sobre aliments ecològics
http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-referencia/divulgacio-general/

4. Què està fen l’administració per promoure una alimentació més sana? Podria fer
alguna cosa més?
Com ja he comentat al principi, des de Salut, en qui recau principalment la promoció
d’estils de vida saludables, desenvolupem diferents estratègies per promoure la vida
saludable i la prevenció d’hàbits tòxics. En el següent ellaços trobaràs els materials i
programes que s’estan desenvolupant des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. A
més a més cada municipi o comarca pot estar desenvolupant programes vinculats a la
promoció de l’alimentació saludable, en col·laboració amb els centres d’atenció primària
de salut, equips de pediatria, mercats municipals, fundacions, escoles, etc.
- Adjunto enllaç amb més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/
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Existeix un programa interdepartamental i intersectorial de SALUT en TOTES les
POLITIQUES anomenat PINSAP on s’inclouen estratègies interdepartamentals de
promoció de l’alimentació saludable:
AMED, establiments promotors de l’alimentació mediterrània, és un programa que té
com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com a model d’alimentació
saludable en l’entorn de la restauració col·lectiva.
És una campanya d’identificació I reconeixement dels establiments compromesos a oferir
a la clientela racions de fruita fresca, a punt per consumir.
5. He llegit bastants articles que asseguren que els aliments ecològic són molt millors
que els convencionals en temes de salut. Vostè que en pensa?
Si ens basem en l’evidència científica disponible, a nivell nutricional no hi ha gaires
diferències entre aliments convencionals i els de cultiu ecològic. En termes de beneficis
cap a la salut, els estudis no mostren diferències entre els efectes clínics o fisiològics a
l’organisme derivats del consum d’aliments ecològics en comparació amb el consum
d’aliments convencionals.
6. Què en pensa de les iniciatives de les escoles que introdueixen aliments ecològics
als menjadors?
Com ja he comentat anteriorment, primer cal garantir una bona programació, variada,
rica en productes poc processats, estacional i de proximitat. Superat això, si a més a més
s’inclouen ecològics, ens sembla una bona iniciativa.
7. Vostè consumeix productes ecològics?
Alguns, especialment els que se que són de conreu proper.
8. Com a dietista que pensa que és més important a tenir en compte per tenir una
dieta sana?
Basar l’alimentació en aliments frescos, mínimament processats, d’origen vegetal: fruites,
verdures, llegums, fruites seques, oli d’oliva i farinacis integrals, incorporant de forma
moderada i dins les recomanacions aliments d’origen animal en menor quantitat i
freqüència que els vegetals (llet , llets fermentades i formatges, carns preferentment
blanques, peix i ous). Evitant el consum d’aliments malsans: sucre, dolços, embotits,
begudes ensucrades i begudes alcohòliques.
Adjunto enllaç a recomanacions de la piràmide de l’alimentació saludable (en aquest
moments en fase de revisió)
- Adjunto enllaç amb més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/piramide_alimentacio_saludable/
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Annex 10: Article publicat arrel de l’experiment al laboratori
COMPARACIÓN DE PARAMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE LECHE DE VACA
COMERCIAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL
M. Dolores Raigón*, M. Jesús Domínguez-Gómez, María Mora Escutia, M. Dolores
García-Martínez*
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV),
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain
*Autor, e-mail: mdraigon@qim.upv.es
Palabras clave: composición nutricional, minerales, densidad, proteína
Resumen: La leche es uno de las fuentes de alimentación más antiguas para los seres
humanos. La leche de vaca es la más consumida. Desde un punto de vista legal, la leche de
vaca puede ser definida como el producto fresco del ordeño de animales bien alimentados
y descansados, libre de calostros y que cumple con los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos. Estas características son densidad, punto crioscópico, índice de
refracción, acidez titulable, grasa, sólidos no grasos, número de leucocitos,
microorganismos patógenos, presencia de sustancias inhibidoras, etc. La composición de la
leche depende de la raza y la especie y principalmente del sistema de alimentación y el
bienestar animal.
El presente trabajo muestra una comparativa de resultados de composición físico química y
nutricional de dos leches comerciales (ecológica y convencional) en condiciones similares
de comparación. El estudio de las leches ecológica y convencional tiene un origen
comercial y están comercializadas bajo la misma marca. La leche ecológica está certificada
y la no ecológica está comercializada como rica en calcio. Todos los métodos analíticos
empleados, son métodos oficiales de análisis.
La leche convencional es ligeramente más acida, expresada como porcentaje de ácido
láctico que la leche de vaca de producción ecológica. Además, la leche convencional tiene
una mayor densidad, con diferencias en la coagulación de la fracción de sólidos (proteínas,
hidratos de carbono, minerales, etc.), dando lugar a una separación mayor de la fracción
acuosa en la leche convencional. La leche convencional tiene un mayor contenido en proteína,
probablemente por la mayor presencia de nitrógeno en la formulación de los piensos. El calcio
contenido en la leche orgánica es significativamente superior, incluso cuando la leche
convencional se comercializa bajo el reclamo de "rica en calcio".
Los resultados sugieren que hay una variedad amplia de resultados. Siendo el contenido
mineral, en concreto en calcio, superior en la leche ecológica, aun cuando la no ecológica
se comercializa como “rica en calcio”.

Introducción
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La leche es la secreción nutritiva de las glándulas mamarias de las hembras de los
mamíferos, pero una gran parte de sus constituyentes provienen del suero de la sangre. Se
trata de un líquido de composición compleja, de color blanquecino y opaco, con una acidez
cercana a la neutralidad y de sabor dulzón. La principal función de la leche es nutrir a las
crías en las primeras etapas de vida, hasta que éstas son capaces de digerir otros alimentos.
Pero también la leche es fundamental en esta etapa para proteger el tracto gastrointestinal
contra patógenos, toxinas e inflamación y contribuir a la salud metabólica del recién
nacido, regulando los procesos de obtención de energía, en especial del metabolismo de la
glucosa.
La leche es una de las más antiguas fuentes de alimento para los humanos. Las
leches de algunos de los animales mamíferos criados en ganaderías (como por ejemplo de
vaca, de cabra, oveja, camella, búfala, etc.) forman parte de la alimentación humana en
algunas culturas, independientemente de la edad de consumo, y forman parte de la materia
prima para la elaboración de productos lácteos, como la mantequilla, el queso y el yogur,
entre otros.
Las características más importantes de la leche son su variabilidad, alterabilidad y
complejidad. En cuanto a la variabilidad, desde un punto de vista composicional, no es
posible hablar de una leche, sino de leches debido a las diferencias naturales entre especies
o para una misma especie, según la región o lugar. Así, la leche de oveja (frente a la de
vaca, cabra, búfala, incluso la humana) es la de mayor contenido en grasa y proteína,
valores que se pueden modificar en función de la raza, tipo de alimentación y/o pasto,
estado de salud del animal, etc.
La leche de mayor consumo es la procedente del ganado vacuno o leche de vaca.
Desde un punto de vista legal la leche de vaca puede definirse como el producto fresco del
ordeño completo de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que
cumpla con las características físicas, microbiológicas e higiénicas establecidas. Estas
características pueden ser la densidad, el índice crioscópico, el índice de refracción, la
acidez valorable, la materia grasa, los sólidos no grasos, el número de leucocitos, los
microorganismos patógenos, la presencia de substancias inhibidoras, etc.
La leche de buena calidad es aquella que cumple sin excepción con todas las
características higiénicas, microbiológicas y composicionales y que en consecuencia
concuerda con la definición legal y las expectativas nutricionales puestas en ella.
Si bien son incuestionables las cualidades nutritivas de la leche y los productos
lácteos, no es menos cierto que, desde su síntesis en la glándula mamaria hasta su llegada
al consumidor, estas cualidades están sometidas a un gran número de riesgos que hacen
peligrar la calidad original.
Actualmente, la leche es un alimento muy estandarizado, cumpliéndose la máxima
de que a mayor procesamiento, menos nutrientes. Leche fresca con una simple
pasteurización sería lo ideal. Se pueden distinguir varios tipos de leche con diferentes
características:
• Leche entera. Se denomina así porque conserva todo su contenido original de
nutrientes, destacando por sus minerales y proteínas de alto valor biológico. Su
contenido en grasa varía entre 3.5 y 5%, dependiendo de diferentes factores de
producción (raza, alimentación, estado de vida de la vaca, etc.). Dentro de una dieta
equilibrada es una leche perfectamente válida, especialmente para los mayores amantes
de los lácteos, ya que presenta una textura y un sabor mucho más pronunciado.
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Leche semidesnatada. Es aquella a la que se ha eliminado mediante procesos
tecnológicos la mitad de la grasa, presentando un contenido total entre 1.5 y 1.8%. Para
compensar la pérdida de nutrientes, éstos suelen añadirse posteriormente. Por sus
características intermedias, es la mejor opción para quienes no necesitan controlar
demasiado la energía consumida, pero prefieren no sumar demasiada grasa a su
alimentación diaria, manteniendo un excelente sabor.
Leche desnatada. Este tipo de leche es el que contiene los niveles de grasa más bajos,
inferiores al 0.5%. Al igual que ocurre con la semidesnatada, se enriquece con
vitaminas y minerales para compensar la pérdida de nutrientes durante el proceso de
desnatado. Es la leche más adecuada si se sigue una dieta de control de grasa, y
también tiene un sabor más suave.
Además, el mercado muestra otros tipos de leche como:
Leche enriquecida en calcio. Es aquella que posee un contenido de calcio y vitamina D
superior al de la leche tradicional, pudiendo ser entera, semidesnatada o desnatada.
Leche especial para el colesterol. Son lácteos enriquecidos con sustancias específicas
para ayudar a reducir y controlar el nivel de colesterol.
Leche con fibra. Presentan un aporte extra de fibras añadidas.
Leches bajas en lactosa o sin lactosa. Las primeras tienen un contenido en lactosa
inferior a la leche en su estado natural (entre 0.1 g y 1.8 g por cada 100 mL, frente a los
4.7 g de la leche normal) mientras que las leches sin lactosa tienen un contenido en
lactosa inferior a 0.1 g por cada 100 mL.

El proceso general de la leche se muestra en la figura 1 donde la leche cruda es
receptada y almacenada y de ahí pasa a las siguientes centrales o etapas para la elaboración
de los productos derivados, o bien pasa el tratamiento de leche de consumo, sometiéndose
al tratamiento de normalización o estandarización donde los niveles de grasa se regulan
para obtener los diferentes tipos de leche, esta leche se homogeniza y se procesa según
diversos tratamientos térmicos para conseguir las leches comerciales. Del proceso de
estandarización se obtiene la nata que podrá ser comercializada como producto, después de
su normalización y tratamiento, o emplear como materia prima para la obtención de las
mantequillas.
La leche cruda es totalmente asimilable por el ser humano, pero debido a la carga
microbiológica que presenta, la leche constituye un medio adecuado para el desarrollo de
microorganismos, que proliferan rápidamente por lo que es susceptible de emplear en
algunas elaboraciones de fermentación, pero por otra parte, la leche también es susceptible
de contaminación por patógenos, que ocasionan modiﬁcaciones, por ello precisa de un
tratamiento térmico. La leche fresca se somete únicamente a un tratamiento de
pasterización suave y se comercializa refrigerada. Se consume directamente, sin necesidad
de ser hervida.
Independientemente del tipo de leche, a la hora de consumir, la leche se puede
tomar sola, edulcorada con azúcar, miel o similares, chocolateada, con limón y canela, con
café o té, con cereales y es ingrediente básico en muchas elaboraciones de repostería.
La leche es uno de los alimentos que genera fuertes divisiones. Hay personas a
quienes gusta mucho y la toman en grandes cantidades. Otras, sin embargo, no la toleran.
Para algunos es el alimento perfecto (ocupando un lugar privilegiado en la pirámide
nutricional) y para otros se trata de un alimento que genera intolerancias, debido
principalmente a la imposibilidad de digerir la lactosa, por no sintetizar la enzima que
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digiere la lactosa (lactasa). Por ello, la lactosa no se puede dividir en cada uno de los
monosacáridos que la forman y la microflora intestinal la fermenta, formándose gases
como consecuencia de esa fermentación, con el consiguiente malestar que provocan esos
gases, pero además puede provocar diarrea y deshidratación. Y como consecuencia de la
imposibilidad de digerir la lactosa, es fácil que aparezca aversión a la leche. Se trata de una
intolerancia común a la mayoría de los mamíferos una vez ha finalizado el periodo de
lactancia. Al fin y al cabo, la leche es el alimento de la primera etapa de vida de los
mamíferos, por lo que no tiene sentido mantener la producción de una enzima (lactasa) si
su concurso no va a ser necesario durante el resto de la vida. Esa es la razón por la que en
muchos niños y niñas la actividad de la lactasa comienza a descender a partir del segundo
año de vida. Ahora bien, los individuos de algunas culturas mantienen la capacidad de
digerir leche durante toda su vida, pues siguen produciendo lactasa incluso después de
haber sido destetados. Por cuestiones genéticas, en general, el 65% de la población
mundial presenta algún grado de intolerancia a la lactosa o a otros componentes de la
leche.

Figura 1. Diagrama de flujo en tratamiento de la leche cruda
La composición química de la leche es muy compleja y completa, lo que refleja su
gran importancia en la alimentación. La composición de la leche va a depender de la
especie y principalmente del sistema de alimentación del animal. Por ello el principal
objetivo del presente trabajo es evaluar algunos parámetros de composición físico química
y nutricional de dos leches comerciales, comercializadas bajo la misma marca, una de
procedencia ecológica y otra no ecológica o convencional. La leche ecológica está
certificada y la no ecológica está comercializada como rica en calcio.
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Material y métodos
Las determinaciones realizadas en la leche han sido: pH, acidez valorable,
densidad, extracto seco, contenido en minerales totales, contenido en grasa, contenido en
proteína, contenido en fósforo, contenido en potasio, contenido en zinc, contenido en
magnesio y contenido en calcio. En todos los casos se han empleado métodos oficiales de
análisis indicados en BOE del 20-7-1977, BOE del 21-7-1977, BOE del 31-5-1990 y BOE
del 3-1-1994
La determinación del pH se realiza por medida directa empleando el pH-metro
modelo Crison micro pH 2000, a la temperatura de 25 ºC. La determinación de la acidez
valorable se realiza por el método Dornic, expresando los resultados en porcentaje de ácido
láctico. La determinación de la densidad de la leche se realiza empleando un
lactodensímetro. El extracto seco (% del peso) se determina por desecación de la leche
hasta peso constante en estufa a temperatura constante de acuerdo al procedimiento
descrito en la norma FIL-21:1962 de la Federación Internacional de Lechería. El contenido
de minerales totales, expresado en porcentaje sobre el peso, se determina mediante la
calcinación de la leche en mufla a la temperatura de 540 ºC. El contenido en grasa,
expresado en porcentaje, se determina mediante el método semiautomático soxhlet. El
contenido en proteínas, expresado en porcentaje, se realiza mediante el método
semiautomático Kjeldahl, el contenido en fósforo se realiza por un método
espectrofotométrico y el resto de minerales se determinan medianate técnicas de absorción
atómica.
Resultados y discusión
Por regla general, la leche es un líquido de color blanco mate y ligeramente viscoso,
cuya composición y características físico-químicas varían sensiblemente según las especies
animales, e incluso según las diferentes razas. Estas características también varían en el
curso del período de lactación, así como en el curso de su tratamiento. La leche es una
mezcla compleja y heterogénea compuesta por un sistema coloidal formado por tres fases:
1) la fase de disolución donde se encuentran los minerales así como los glúcidos disueltos
en el agua. 2) La fase de suspensión, donde se encuentran las sustancias proteicas con el
agua en suspensión. 3) La fase de emulsión, configurada con la fracción grasa emulsionada
en el agua presente en la leche.
La leche que provenga de la ganadería ecológica debe estar controlada e
identificada en todo momento, desde su llegada a la central hasta la sala de transformación.
El almacenamiento de la leche y del resto de materias primas necesarias para la
elaboración y los productos obtenidos después del proceso de transformación, se realizará
en depósitos propios hasta el envasado final de los productos, asegurándose durante todo el
proceso la trazabilidad de los productos (Raigón, 2010).
La tabla 1 muestra los niveles de pH, la acidez total valorable y la densidad en las
leches estudiadas. El pH de la leche ecológica es de 6,63 y de 6,65 (ligeramente menos
ácida) para la leche no ecológica. El pH de la leche varía normalmente entre 6,4 y 6,8.
Prácticamente no existen diferencias en el valor del pH de ambas leches y los valores se
encuentran dentro de los rangos de bibliografía. Estas semejanzas son debidas a que se
trata de leches comerciales y por tanto muy estandarizadas.
Tabla 1. Valores de pH y de acidez total valorable en la leche (ecológica vs no
ecológica)
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Ecológica
pH
Acidez (% de ácido láctico)
Densidad (g mL )
-1

6,63
0,15%
1,0249

No ecológica
6,65
0,18%
1,0323

Se entiende por acidez en la leche el contenido aparente en ácidos totales existentes,
expresados en g de ácido láctico por 100 mL de leche. Paradójicamente se encuentra que la
leche convencional presenta una acidez valorable (0,18%) ligeramente superior a la leche
ecológica (0,15%). Ambos valores se encuentran dentro del rango de acidez establecido
para la leche (Chacón Villalobos, 2006). Las variaciones en la acidez pueden ser debidas a
las diferencias del modelo productivo, pero también al proceso de almacenamiento, ya que
conforme avanza el tiempo de almacenamiento se puede producir un proceso fermentativo,
que incrementa la cantidad de ácido láctico. De tal manera que la leche convencional
pudiera llevar más tiempo envasada.
La leche no ecológica, presenta mayor densidad, algo que se observa en la figura 2,
donde la fracción sólida (proteínas, glúcidos, minerales, etc.) coagulan, formándose una
separación con mayor fracción acuosa (suero) frente a la leche ecológica. Aunque la
densidad de la leche no ecológica es mayor, la viscosidad es inferior (figura 2), donde a la
misma cantidad de leche, la fracción de leche no ecológica se extiende y presenta mayor
apertura de gota que la leche ecológica.

a.

b)

Figura 2 a). Fracción precipitada y coagulada de la leche de producción ecológica
(izquierda) y no ecológica (derecha). b) Diferencia de viscosidad de la leche de
producción ecológica (izquierda) y no ecológica (derecha)
La tabla 2 muestra los niveles de extracto seco (%), cenizas o contenido mineral
total (%), materia grasa (%) y contenido en proteína (%) en las leches estudiadas.
Tabla 2. Valores de extracto seco (%), cenizas (%), grasa (%) y proteínas (%) en la
leche (ecológica vs no ecológica)
Ecológica
Extracto seco (%)

12,6

No ecológica
14,6
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Extracto seco magro (%)
Cenizas (%)
Grasa (%)
Proteínas (%)

9,11
0,7
3,49
2,33

11,37
0,8
3,23
2,60

El componente mayoritario de la leche es el agua y en ella se encuentran, en
disolución, las sales y los glúcidos; las proteínas, en su mayor parte, en estado coloidal y la
materia grasa, en emulsión. El agua en la leche se encuentra en dos formas, libre y ligada.
De tal forma que en las leches estudiadas, la ecológica, presenta mayor contenido en agua,
pero esta agua está ligada, mientras que en la no ecológica o convencional, el agua está en
menor proporción, pero se trata de agua libre, dando lugar a las diferencias observadas en
la figura 2a.
El extracto seco (diferencia entre el total en peso y el contenido en agua) varía
según la raza, individuo, período de lactación y la especie. El contenido promedio del
extracto seco para la leche de vaca es de 12,30%, siendo superior para la leche de cabra
(12,90%) y de leche de oveja (18,31%). Restando el contenido en grasa del extracto seco
se obtiene el extracto seco magro.
La materia grasa de la leche se encuentra en forma de glóbulos grasos, constituidos
por pequeñas gotas de grasa, principalmente triglicéridos de bajo punto de fusión, que son
líquidos a temperatura ambiente y rodeadas por una membrana lipoproteica, cargada
negativamente, que estabiliza la emulsión al impedir que los glóbulos grasos se agrupen y
protege a sus constituyentes de los enzimas lipolíticos y de oxidaciones. Los valores
promedio de lípidos para la leche de vaca es 3,6%, aunque puede variar desde el 3,5 hasta
el 6,0% dependiendo de la raza y de la alimentación de la vaca. Por ejemplo, una
alimentación rica en concentrados que no estimulan la rumia en la vaca, puede producir
una disminución del porcentaje de grasa de 2,0 al 2,5% (Agrobit, 2017). Esta podría ser
una de las razones del menor contenido graso en la leche no ecológica. La mayor
concentración en grasa de la leche ecológica podría ser la causa de la mayor viscosidad
mostrada por la leche ecológica (figura 2b).
Respecto a los ácidos grasos, Schwendel et al. (2017) indican que la leche de vacas
alimentadas con pasto ecológico es más saludable. Contiene por ejemplo cinco veces más
cantidad de ácido linoleico conjugado y mayor cantidad de ácidos grasos w-3. Éticamente
suelen ser también vacas mejor cuidadas y con menor uso de antibióticos.
La concentración en proteína en la leche de vaca varía de 3,0 a 4,0% es decir, de 30
a 40 g por litro. Esta oscilación depende de la raza de la vaca y de la cantidad de grasa en
la leche. Existe una estrecha relación entre la cantidad de grasa y la cantidad de proteína en
la leche-cuanto mayor es la cantidad de grasa, mayor es la cantidad de proteína. Los
niveles de proteína obtenidos en las dos leches estudiadas están por debajo del 3%, lo que
significa algún desequilibrio en la alimentación del ganado, o alguna incidencia en el
proceso de estandarización de la leche.
La leche contiene sales, en su mayor parte disueltas en estado iónico y otras en
estado coloidal. La mayoría están en forma de aniones minerales (fosfatos, cloruros,
bicarbonatos,…), aunque también las hay de origen orgánico (citratos y lactatos). Pese a su
porcentaje relativamente bajo (0,7%, expresado como cenizas) ejercen gran influencia
sobre las características de la leche.
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En ocasiones, el contenido en sales de la leche es bajo, debido a que los animales
reciben insuficiente cantidad de calcio en la ración y, por ello, deberá adicionase calcio a la
leche, para facilitar la coagulación y así evitar problemas.
La tabla 3 muestra los niveles de minerales, en concreto de fósforo, potasio, zinc,
magnesio y calcio, expresados en mg L de leche, en las leches estudiadas. Además, se
observa el incremento que la leche ecológica aporta frente a la leche no ecológica, para
cada uno de los minerales.
-1

Tabla 3. Valores de fósforo, potasio, zinc, magnesio y calcio en la leche (ecológica vs
no ecológica)
Ecológica
Fósforo (mg L ) 1225
1593
Potasio (%)
3,41
Zinc (%)
86
Magnesio (%)
609,3
Calcio (%)
-1

No ecológica
1431
1853
3,87
89,5
511

Δ%
-14,4
-14,0
-11,9
-3,9
+16,1

Los niveles en fósforo, potasio, zinc y magnesio son mayores en la leche
convencional, siendo los incrementos variables entre el 3,9% para el caso del magnesio
hasta el 14,4% para el caso del fósforo. Para el caso del calcio se invierte los resultados, de
manera que la leche ecológica presenta un 16,1% más de calcio que la leche no ecológica.
Resulta paradójico que una leche que se comercializa con alto contenido en calcio
como es la no ecológica, al evaluar sus contenidos resulte de menor concentración que la
de producción ecológica, lo que pone de manifiesto que la no manipulación de la leche
(para el caso de la ecológica), mantiene integro la concentración en este elemento.
Conclusiones
La leche, junto con otros productos lácteos, aportan casi dos terceras partes de la
cantidad recomendada de calcio que se necesita para el desarrollo de los huesos en niños y
adolescentes, y para la buena salud ósea en adultos y personas mayores. El efecto
preventivo de la leche se originaría por el calcio y el magnesio que contiene. El primero
reduciría la formación de grasa en el organismo, mientras que el segundo está asociado con
una mejor secreción de la insulina, la hormona que transporta la glucosa hasta el interior de
las células para que éstas la transformen en energía.
La diferencia encontrada en el contenido en calcio de la leche indica que por cada
100 mL de leche ecológica se alcanza un 16% más de calcio que en la leche no ecológica,
comercializada como rica en calcio
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Annex 11 : Metodologies utilitzades al treball
Tal com apuntava a la introducció, un dels objectius a tenir present en aquest treball de recerca es el fet de poder conèixer i
experimentar diferents estratègies i metodologies d’investigació. Aquest punt anecdòtic a esdevingut al llarg del temps fonamental per
tal de poder comprovar i utilitzar diferents eines d’investigació i veure les avantatges i inconvenients de cadascuna. Així com
sistematitzar-ho al llarg dels 6 mesos que ha durat el TR.
En total he utilitzat 8 metodologies o estratègies d’investigació diferents per fer aquest TR

Metodologies/estratègies
1. Buidat bibliogràfic
.Biblioteca familiar
.Biblioteques especialitzades
.Webgrafia
.Documentals TV
.Revistes, diaris, llibres
2. Diari de Camp

3. Visita centres especialitzats

4. Entrevistes:
.Presencials
.Telefòniques

Metodologies emprades
Descripció

Avantatges

Inconvenients

Els documents de consulta han estat clau per poder La temàtica escollida
centrar el treball. Val a dir que disposava de molta disposa
de
molta
informació. El més complicat ha estat limitar els bibliografia a la xarxa.
documents a llegir. En total he llegit 16 articles
(CAT,CAST,ANG). 4 capítols de llibre i vistos 5
documentals. Tots ressenyat en el darrer apartat del
TR.

Dificultat en acotar les
lectures.
Manca de temps per llegir
tot el que hi ha sobre el
tema.
Costa trobar informació en
biblioteques generalistes.

Aquesta tècnica consisteix en descriure d’una manera
més personal i propera les sensacions viscudes al llarg
de la recerca en diferents moments. en aquest cas han
estat 3 (Màster, València i Fira+ fotos
. Universitat de Barcelona (UB).Màster d’agricultura
ecològica (XV).
. Universitat Politècnica de València (UPV)
. Fira Biocultura. Barcelona
He utilitzat diferents estratègies d’entrevista degut a
la impossibilitat de desplaçament i dificultats
d’agenda dels entrevistats.
Entrevistes realitzades a: productors, elaboradors,

Cal saber redactar molt bé.
La redacció s’ha de fer en el
mateix moment que es viu
l’experiència.
El desplaçament sempre és
un inconvenient per la
despesa i distància fins als
llocs.
Costa molt extreure les
idees clau de l’entrevista.
Les
entrevistes
no
presencials
son
més

Permet un registre escrit
més personal, en primera
persona. Un llenguatge
més informal.
Veure en primera persona
futurs camps laborals,
laboratoris, universitats,
etc.
Permet conèixer i parlar
amb gent rellevant del
sector.
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.Mitjançant correu electrònic
.Per Skipe
5. Pràctiques de laboratori
6. Enquesta
.Amb preguntes obertes
.Amb preguntes tancades
7. Test organolèptic
8. Xarxes socials

consumidors, investigadors, empreses, professionals
impersonals.
de l’administració.
Realitzades durant un dia a la UPV amb la Doctora Més facilitat en entendre No es accessible per tothom
Dolores Raigón.
les coses i observar
i has de recordar cada pas
que s’ha fet
Realitzada a les tres escoles del municipi.
Permet que els que És
molt
fàcil
copiar
realitzen
l’enquesta respostes i que els resultats
puguin preguntar en cas no siguin coherents.
de dubte.
Realitzat a les tres escoles mitjançant el tast de Poder accedir a tota la Els nens de 12 anys no
diferents aliments
població escolar entre 11 i tenen prou desenvolupat el
12 anys
gust.
Vaig obrir un canal de Twitter per recollir informació.
Potencial en la recollida Desconeixia
el
seu
d’informació.
funcionament.
Els experts difonen les Costa de seguir. No he
recerques per aquest disposat de molt temps per
mitjà.
fer el seguiment.
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