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Il·lusió

EDITORIAL

Economia social
i territori
Ens trobem a les acaballes d’un any amb
comportaments sectorials especialment
complicats i estem veient com productors
professionals abandonen el conreu davant la
impotència que provoquen propostes buides de
contingut o que no donen solucions per eradicar
determinats abusos que es donen a la cadena de
valor agroalimentària.
Ha estat, també, un any marcat per dos episodis
climàtics devastadors: un gran incendi amb danys
molt importants per al sector agrari i fortes riades
de les quals lamentem, en primer lloc,
la pèrdua de vides humanes.
Fruit d’aquestes circumstàncies, podríem pensar
que el panorama és desolador. Però res més lluny
de la realitat i del meu propòsit. El sector
agroalimentari resultem estratègics per al conjunt
del país i les cooperatives som el puntal de
l’economia social a territori, on generem riquesa i
benestar als habitants d’àmplies zones rurals.
De fet, tenim al davant un any en
què volem desenvolupar projectes
transcendents per al sector.
En col·laboració amb la Conselleria de Treball
continuem treballant els projectes Singulars que
ens permeten avançar en àmbits tan diversos com
el relleu generacional i la incorporació de socis
joves, la consolidació de les agrobotigues i el
vincle de les nostres empreses i productes amb la
gastronomia, el patrimoni cultural i l’oci. En
aquesta mateixa revista, us presentem un gran
projecte: el Mapa interactiu de les cooperatives

agràries catalanes, que representa un
importantíssim progrés en aquest sentit.
Haurem d’avançar en la conceptualització de la
nova PAC, el canvi climàtic, la sostenibilitat
mediambiental, l’equilibri territorial... i en un dels
projectes més engrescadors per a la Federació, el
Pla de competitivitat, que estem convençuts que
donarà cobertura a projectes d’envergadura
rellevant.
A partir de l’1 de gener, l’amic i company de
consell rector Ramon Armengol presidirà les
cooperatives europees i reforçarà la nostra
capacitat d’opinió a Brussel·les en polítiques que
tenen influència directa al sector.
Apostem, també, per evitar el malbaratament
alimentari i per això acabem de subscriure un
acord amb els Bancs d’Aliments. Estem presents
en el procés de discussió de la nova Llei de
transició energètica. Formem part del grup
multidisciplinari del Pacte Nacional per a
l’Alimentació. Continuem encapçalant la
presentació de sol·licituds DUN i ampliarem
el servei a la DAN, referida a la gestió de
dejeccions ramaderes.
Finalment, us avanço que properament us farem
protagonistes d’un esdeveniment en què, en el
marc d’un acte festiu i coincidint amb una fita
important de la Federació, volem reivindicar la
rellevància del sector.
A hores d’ara, les prioritats estan establertes i les
línies d’actuació ben embastades. Més enllà,
el repte que el sector sigueu els primers
beneficiaris dels nostres objectius i projectes.
Bones Festes a totes i tots, i una forta abraçada.
RAMON SARROCA
President FCAC

Visualitzar les coo
A

mb l’objectiu de reforçar la
identificació del cooperativisme
agrari amb una forma diferent de fer
empresa i de posar en relleu el seu
paper en la producció d’aliments, la
competitivitat del món rural, la sostenibilitat mediambiental i l’equilibri
del territori, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha dinamitzat la seva política de comunicació amb projectes destinats a fer
més visible el sector.
Una de les iniciatives més ambicioses ha
estat la renovació de la web CooperativesAgraries.cat que, com a principal novetat, incorpora un mapa interactiu que
permet fer consultes sobre el sector i les
agrobotigues.
D’ara endavant, qualsevol persona podrà fer cerques sobre la ubicació en el
plànol de les cooperatives federades. El
visitant elegirà entre contemplar els resultats per a tot el territori i tots els sectors productius o bé discriminar per província i per tipologia de producte.
El mapa també permet cercar agrobotigues i inclou informació addicional sobre
productes i marques, així com segells
d’origen i qualitat de cada cooperativa
i la possibilitat de realitzar compra online.
Altres filtres es refereixen a les de seccions de crèdit i les benzineres cooperatives. En els pròxims mesos, a més, està
previst ampliar el mapa interactiu incorporant dades referents a activitats d’oci
i turisme.
D’altra banda, des del mapa es pot accedir a una fitxa de cada cooperativa federada amb informació pròpia, fotografies de les seves instal·lacions i productes
i enllaç a la seva pàgina web.
La iniciativa s’emmarca en el projecte
Singulars, promogut per Economia Social i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i compta amb el finançament del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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FITXA DE LA
COOPERATIVA

operatives agràries
Més novetats de la web
El Mapa Cooperatiu es complementarà amb l’espai TastaCoop,
una altra novetat de la web dedicada als productes cooperatius, el
seu entorn i la cultura gastronòmica catalana.

MAPA
INTERACTIU

D’altra banda, l’actualitat de
l’AGROactivitat s’ha incorporat a la
pàgina corporativa i s’ha reestructurat l’Aula de Formació per facilitar
la cerca de cursos per a particulars
i empreses, obrir la inscripció online i donar l’opció d’una llista d’espera per a pròximes convocatòries.
La web també dedica atenció especial a àmbits clau com la política agroalimentària i l’economia
social, projectes de cooperació,
igualtat de gènere, relleu generacional, malbaratament alimentari,
innovació o seccions de crèdit, a
més d’informar de l’activitat de representació de la Federació i els
serveis que presta al sector.

RESULTATS DE LA CERCA
DIRECTORIS

Millorar la comunicació
La renovació de la pàgina web corporativa forma part d’una ambiciosa estratègia que pretén millorar
la visualització de les cooperatives
agràries per part de la societat.
Aquesta aposta contempla la posada en marxa, en els pròxims tres
anys, de les 80 accions previstes
en el Pla de Comunicació de l’entitat.
Entre altres actuacions, es preveu
reforçar la presència en premsa
i també augmentar el posicionament a través de les xarxes socials.
En aquest sentit, la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya ha obert recentment un perfil a
Twitter i a LinkedIn, que se sumen a
les pàgines que ja estaven actives
a Facebook i Youtube.•
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OPINIÓ

JOSEP VIDAL
DIRECTOR GENERAL
D’ECONOMIA SOCIAL, EL TERCER SECTOR,
LES COOPERATIVES I L’AUTOEMPRESA

Més de 20 projectes singulars cooperatius
donen resposta als reptes del món rural
Crear cooperatives i crear llocs de
treball són els principals objectius dels
projectes singulars que s’impulsen
des de la direcció general d’Economia
Social, Tercer Sector i Cooperatives del
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies. I així ho estem fent des
del 2017, amb més de 150 projectes
innovadors que s’impulsen arreu del
territori i en tots els sectors d’activitat.
La cooperació, la participació,
la transformació social, la ruptura
amb els models patriarcals,
el foment de la igualtat, la inclusió
social són els valors que imperen a
l’economia social i també als projectes
singulars que s’estan impulsant
amb el suport del Departament.
Tenim exemples de projectes singulars
en sectors estratègics com l’energia,
la mobilitat, la cultura, l’habitatge,
les cures, la sostenibilitat, l’alimentació,
el món rural... Són iniciatives amb
una forma diferent de fer empresa,
que substitueix les lògiques
competitives per les cooperatives.
De fet, és el sector agrari,
amb experiències vinculades a
l’agroalimentació, el consum de
proximitat, la comercialització,
el turisme vinculat al desenvolupament
rural..., el que més experiències de
projectes singulars ha presentat en
aquesta darrera convocatòria.
Gairebé una vintena de projectes que
a través del cooperativisme pretenen
donar resposta als reptes del món rural.

Des de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya, s’han
posat en marxa, entre d’altres,
iniciatives per donar resposta
a la manca de relleu generacional
de les cooperatives agràries
a través de la creació de
nous perfils professionals
i l’acompanyament de joves
socis en el seu desenvolupament
professional cooperatiu.
Ha permès també, la creació d’un
Mapa Cooperatiu amb informació
del valor afegit de les agrobotigues
Km0. I obrir també una nova línia
de negoci empresarial basada en
el disseny d’experiències d’oci en
l’àmbit cooperatiu agrari, un projecte
innovador que permet crear sinergies
entre producció agrària, alimentació,
gastronomia, patrimoni i cultura.
A nivell global hem obtingut
resultats molt satisfactoris.
Amb la creació d’un ecosistema
territorial de l’economia social a través
de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius
i les més de 360 entitats
col·laboradores, impulsant
projectes singulars, hem creat
més cooperatives que mai i llocs
de treball en l’economia social.
Seguim avançant també,
en col·laboració amb les entitats
representatives, la definició d’un marc
normatiu de l’economia social que
ens permeti avançar cap a un nou
paradigma econòmic més social.•

Novetats info
han marcat la
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, mitjançant les 115 cooperatives i entitats adherides al Grup DUNFCAC, ha tornat a esdevenir qui ha presentat més declaracions úniques de conreu a Catalunya. En concret, la campanya
2019 s’han tramitat 13.893 sol·licituds d’ajuts, que representen
un 27,49% de les 50.527 presentades en total.

MIQUEL GIL

COOP. APÍCOLA TARRAGONINA

“La Cooperativa Apícola Tarragonina
gestiona un 33% de les 150 sol·licituds
que es presenten a Catalunya referides a
la línia d’ajut d’apicultura per la millora de
la biodiversitat en ecosistemes fràgils en
el marc del PDR.
Pel que fa a les primeres instal·lacions de
joves en el sector agrari, des de 2015
hem gestionat prop de 30 incorporacions
en OTE apícola, amb sol·licitants de
pràcticament totes les comarques de
Tarragona. També apicultors
professionals i empreses del sector s’han
beneficiat de la tramitació d’ajuts de
modernització en explotacions agràries.
Donat el nostre coneixement del sector,
hem esdevingut un referent a Catalunya
quant a assessorament tècnic i tramitació
d’expedients del sector apícola, un servei
molt ben valorat pels socis de la nostra
cooperativa.
La coordinació i intercanvi d’informació
en el marc del grup d’assessorament
DUN-CGE de la Federació és un pilar
bàsic per obtenir resultats òptims que
reverteixen directament en els socis
sol·licitants d’aquests ajuts”.

SERVEI FCAC
La FCAC recomana als productors que
realitzin la sol·licitud de la DUN i dels
ajuts de Competitivitat CGE a través
de la cooperativa, ja que els facilitarà
un acurat assessorament tant durant el
procés de tramitació com de seguiment de
l’expedient.•
FCAC DUN - CGE
Anna Farrús | 973 247 982

Com a novetat de l’última campanya, s’ha posat en funcionament l’eina DUNWEB, una aplicació web que permet consultar i actualitzar les explotacions agràries dels socis, sol·licitar
ajuts i realitzar altres tràmits. Aquesta eina comportarà una
nova manera de gestionar la informació referent a les explotacions agràries, més enllà d’un termini tancat de sol·licituds
d’ajut. De cara a la DUN2020, l’aplicació incorporarà millores
sol·licitades per les cooperatives amb l’objectiu d’incrementar
la seva utilitat.
Amb l’objectiu d’adaptar-se a la tramitació telemàtica prevista
per la normativa, també s’ha modificat el sistema de comunicació del Departament d’Agricultura amb el productor i les
resolucions dels ajuts ja no s’envien en suport paper sinó que
estan disponibles a l’e-tauler. Aquest nou sistema comporta

FCAC

ormàtiques
a DUN2019
que, en molts casos, els productors necessitin el suport del tècnic de la cooperativa per accedir a les resolucions dels ajuts.
Finalment, el Departament ha posat a disposició dels
titulars DUN i dels tècnics que realitzen la gestió de
les declaracions una aplicació mòbil que permet enviar
fotografies geoetiquetades com a suport als tràmits de
les explotacions agràries de Catalunya. La nova app
permet al titular estalviar-se inspeccions o la justificació d’incidències detectades en controls administratius. També es pot utilitzar com a suport en sol·licituds
de canvis SIGPAC, per justificar compliment dels compromisos agroambientals o per a la identificació de
cultius.

ANTONIETA GUAL
COPERAL

“La tramitació de la DUN i el CGE pot ser una
oportunitat per a les cooperatives, i també per a
les seves seccions de crèdit.
La meva experiència es remunta als inicis de la
tramitació de la PAC –com s’anomenava llavors–,
a més la nostra comarca va formar part del pla
pilot (CGE), i des de bon començament vam
creure que la cooperativa havia de fer aquests
tràmits.
Els socis de Coperal saben que compten amb un
suport professional a la tramitació dels seus ajuts,
que els gestionem pensant en ells i no com a un
simple tràmit, i que aquest assessorament
integral es tradueix en una millor gestió tècnica i
econòmica de l’explotació. A més, creem
relacions personals que, en molts casos, es
tradueixen en més fidelització del soci amb la
cooperativa.
Per dur-ho a terme comptem, a més, amb el
suport de la Federació de Cooperatives”.

En el marc del Contracte Global d’Explotació, s’han
tramitat 220 sol·licituds d’ajut referides a expedients
de competitivitat sobre incorporació de joves, competitivitat, mitigació i diversificació. En el conjunt de Catalunya, s’han tramitat 1.678 sol·licituds.•

ANABEL MORALES

COOP. AGRÍCOLA BANYOLES

“La Cooperativa Agrícola de Banyoles fa més de
deu campanyes que oferim el servei de tramitació
de DUN i CGE i cada vegada estem més
convençuts que és essencial per al nostre soci,
que ens fa dipositaris de la seva confiança a
l’hora de presentar una sol·licitud delicada i amb
una forta repercussió econòmica.
La tramitació de les declaracions dels socis
també ens reporta un coneixement més ampli de
les seves explotacions agrícoles i/o ramaderes i
ens facilita la comprensió de les necessitats que
tenen. Així els podem assessorar amb solucions
tècniques i agronòmiques personalitzades.
Aquest dipòsit de confiança creiem que s’ha
aconseguit, en gran part, gràcies al suport de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
i, en concret, de l’equip DUN-CGE. Tant la
cooperativa com els mateixos socis valorem molt
la implicació de la FCAC perquè sabem que ens
representarà i defensarà els nostres interessos
davant l’Administració quan sigui necessari”.

Sostenibilitat
alimentària
Un total de 16 cooperatives, coordinades per la Federació, han participat durant aquest any 2019 en la implantació de l’eina eSIAB,
que facilita l’autoavaluació de la sostenibilitat integral a la indústria
alimentària, finançat pel RD 307/2019.

SERVEI FCAC
La Federació presta el servei d’anàlisi
de la sostenibilitat mitjançant l’eina
eSIAB i de tramitació de l’adhesió al
Decàleg de la Sostenibilitat.•
FCAC GESTIÓ D’AJUTS I PROJECTES
Teresa Masjuan | 932 292 016
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L’objectiu del projecte és reforçar la competitivitat de les cooperatives,
com a indústries del sector alimentari, mitjançant la millora de la seva
sostenibilitat tant a nivell econòmic com mediambiental i social.
La sostenibilitat integral és, actualment, un requisit per a les empreses
de tots els sectors. D’entrada, les cooperatives agràries són entitats que
ja responen als principis cooperatius, uns valors que es troben alineats
amb el Decàleg de Sostenibilitat Integral de la Indústria Alimentària, que
formula deu fonaments bàsics i al qual es poden adherir les empreses
que hagin realitzat la seva autoavaluació amb l’eina eSIAB.
L’adhesió al Decàleg permet donar visibilitat al compromís de la cooperativa amb la sostenibilitat integral alhora que estableix una situació
d’avantatge en la sol·licitud de determinats ajuts, com els destinats a
inversions en el sector vitivinícola.
El projecte està impulsat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
que pretén fomentar la sostenibilitat integral de la indústria alimentària
amb un conjunt d’eines específiques.•

Contra el malbaratament
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la
Federació Catalana de Bancs d’Aliments han subscrit un
conveni de col·laboració per lluitar contra la pobresa i el
malbaratament alimentari.
La Federació es compromet a fomentar entre les cooperatives sòcies les donacions de productes com fruita, cítrics,
arròs, llet, oli d’oliva, fruits secs... L’objectiu és consolidar
les aportacions que ja anaven fent les cooperatives i estructurar-les amb l’objectiu de garantir el subministrament
regular i diversificat per productes i zones productores en
les quantitats requerides.
Un dels principals àmbits de col·laboració són les aportacions de fruita i cítrics, que, a Catalunya, se situen en unes
14.500 tones anuals i es realitzen en el marc de mesures
com la retirada de producte del mercat.
En concret, l’última campanya es van aportar unes 4.300
tones de nectarines, 3.200 tones de paraguaians i platerines, 3.000 tones de préssecs, 1.700 tones de clementines,
850 tones de peres, 650 tones de taronges, 500 tones de
pomes i 380 tones de prunes.
La Federació també participa entre altres fòrums dedicats a evitar el malbaratament com els projectes europeus
Ecowasteforfood, que lidera l’Agència de Residus de Catalunya, i Agrimax, que desenvolupa la producció de múltiples productes d’alt valor a partir de residus de processament d’aliments i cultius.•

FCAC
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“A Catalunya,
elaborem gran
Viticultor professional, Joan Josep Raventós (Bràfim, 1961)
és president de la cooperativa agrícola del seu poble.
Responsable de vi de la Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya, també representa el sector a Cooperatives
Agro-alimentàries d’Espanya i forma part de la junta de la
Interprofessional del Vi a nivell estatal.
Compagina l’activitat de productor amb el compromís polític
amb l’entorn i el territori. Per això, durant diversos anys va
ser alcalde de Bràfim i president del Consell Comarcal de
l’Alt Camp

E

l sector del cava passa moments complicats arran de la caiguda
de preus. Què ens ha portat a aquesta situació?
La majoria de vins tranquils del nostre entorn es troben en una
situació similar al cava. Els últims anys, s’està produint un increment
de la producció al mateix temps que disminueix la demanda,
sobretot als països occidentals on se’n fa un consum més habitual.
Veníem d’uns anys de sequera en què havien disminuït els estocs,
però aquest recent augment de la producció està provocant
una problemàtica amb els excedents.
En el sector del cava, a més, la situació s’ha complicat amb l’entrada
d’operadors nous que tenen l’estratègia de guanyar quota de mercat amb
preus més baixos. Això, junt amb l’increment de la superfície productiva i la
d’altres escumosos que han guanyat molta quota de mercat, ens ha
perjudicat més que als vins tranquils.
La davallada de preus és igual en el raïm que en el vi base cava?
Una cosa porta l’altra. Si el preu del vi baixa, els compradors de vi tradueixen
aquesta crisi en un descens de preus del raïm. I això ens està succeint a tots els
països productors europeus.
En el sector del cava, el fet que l’elaboració es concentri principalment en mans
de dues o tres grans empreses, fa que tot el sector quedi afectat per la baixada
del preu del raïm i el vi base cava.
Les cooperatives tenim capacitat per pressionar a l’alça els preus?
Els cellers cooperatius concentrem el 55% de la producció. Però una cosa és
produir i una altra és elaborar i comercialitzar, que com dèiem és una activitat
que es concentra en poques mans.
El marge d’actuació de les cooperatives i els productors és limitat, encara que,
per descomptat, la defensa conjunta dels nostres interessos ens fa més forts.

ns caves”
JOAN JOSEP
RAVENTÓS
RESPONSABLE DE VI FCAC

Quines solucions es proposen des de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya?
Si volem una solució que tingui futur a mitjà i llarg termini, ha de sorgir d’un
acord entre productors i elaboradors en el marc del Consell Regulador
de la DO Cava.
Hauríem de ser capaços d’aprofitar l’espai de negociació que ens ofereix
el Consell Regulador per arribar a una situació amb la qual tots ens sentim
còmodes. Creiem que cal organitzar la producció, apostar per la qualitat i donar
resposta a la demanda del sector de diferenciar el producte segons
zones de producció.
Avui dia, seguim apostant per poder assolir un acord que vagi en aquesta línia
en el marc del plenari del Consell Regulador del mes de desembre.
Regular la producció seria, doncs, una possible solució?
Ajustar la producció a les necessitats que tenen els elaboradors seria molt útil
per evitar les dents de serra que fan els preus del vi.
El mercat vol una estabilitat de preus. Aconseguir que els preus del vi es
mantinguin entre una campanya i la següent, a més d’una garantia per als
productors, també facilitaria que els elaboradors puguin oferir el producte al
mercat amb un preu estable.
El Departament d’Agricultura, quin paper hauria de jugar?
El sector necessitem que la Conselleria faci pressió perquè el Ministeri
d’Agricultura compensi els perjudicis que ha provocat autoritzant, contra el
criteri del Consell Regulador, l’augment de la superfície de les plantacions de la
DO Cava, ja que l’expansió que s’ha dut a terme els últims anys és la principal
causa de la superproducció que tenim en l’actualitat.
També és important mantenir el Registre vitivinícola actualitzat per evitar
possibles fraus, i que s’estableixin totes les mesures al seu abast per ajudar en
aquests anys de crisi.
Com podríem prestigiar el cava?
El més important és creure-hi, perquè fem un producte de qualitat. El nostre
vi de base cava és molt bo i permet elaborar grans caves. Dels nostres cellers
estan sortint reserves d’alta gamma, però també tenim estàndards molt alts en
els caves de gamma bàsica que representen el 85% del total.
Els productors i elaboradors catalans estem oferint al mercat un producte molt
elaborat i al nivell dels millors escumosos del món.•

OPINIÓ

“A favor de la
qualitat i en contra
de la banalització”
ANTONI GALCERAN. RESPONSABLE OLI D’OLIVA FCAC

Més del 60% de l’oli
consumit és marca
de distribució i
entre cinc grans
empreses envasen
gairebé el 70%
de l’oli que es
consumeix a
Espanya. Això i
l’estratègia de
la distribució
arrosseguen els
preus a la baixa

Els inicis de la campanya de l’oli estan marcats, enguany, per la complicada situació de mercat que el sector
travessa des de fa alguns mesos.
Segons dades de l’Observatori de
preus en origen del Ministeri d’Agricultura, el preu mitjà de l’oli d’oliva
va ser un 18% més baix la campanya
2018/19 que l’anterior i, si anem més
enrere, entre els anys 2017 i 2019 la
cotització ha caigut un 43%.
Tenint en compte tota la campanya
2018/19, podríem arribar a situar el
preu mitjà de l’oli en 2,50 euros. El
cost de producció, però, és de 2,75
euros/kg. Actualment, el preu de l’oli
verge extra en origen es troba lleugerament per sobre dels 2 euros/kg. Si
observem el preu de venda al consumidor, podem trobar ofertes d’oli
d’oliva verge extra per 2,60 euros/
litre.

La banalització que suposa aquesta utilització de l’oli com a producte
reclam, junt amb les estratègies de
grans envasadors i de la distribució,
arrosseguen els preus a la baixa,
comprimeixen els marges de la cadena de valor i ofeguen els productors,
que acaben venent per sota dels costos de producció.
Cal tenir en compte que més del 60%
de l’oli consumit és marca de distribució i que, entre cinc grans empreses,
envasen gairebé el 70% de l’oli que
es consumeix a Espanya. Enguany,
a més, hi hem d’afegir l’increment
d’aranzels imposat pel govern dels
Estats Units a l’oli d’oliva que dificulta
les exportacions.
Donat aquest context de crisi de
preus, la Federació de Cooperatives
vam assistir a la manifestació en defensa del sector de l’oli d’oliva que
va tenir lloc a Madrid el passat mes
d’octubre.
La reivindicació principal que es va
fer arribar al Ministeri es va centrar
entorn de l’exigència d’uns preus justos per al sector de l’oli d’oliva.
En aquest sentit, reclamem una revisió completa del sistema d’emmagatzematge privat, que s’acaba d’activar recentment, i l’establiment de
normes d’autoregulació del mercat
que siguin obligatòries per al conjunt
del sector. També demanem mesures de suport al cultiu d’oliveres amb
dificultats donat el seu paper socioeconòmic, ambiental i paisatgístic,
fonamental per al manteniment dels
nostres pobles.
D’altra banda, creiem que cal perseguir les actuacions que provoquen una banalització de l’oli d’oliva
i la seva utilització com a producte
reclam, legislant de manera clara i
contundent per acabar amb la ven-

da a pèrdues i per millorar la transparència en la formació de preus de
l’oli.
Les cooperatives volem posar l’accent, especialment, en una mesura
que podria resoldre la problemàtica
estructural del sector com és l’autoregulació voluntària mitjançant l’article 209 de l’OCM, facilitant així un
millor equilibri entre l’oferta i la demanda.

Les cooperatives
oleícoles seguirem
apostant per la
diferenciació, per
la qualitat, les
denominacions
d’origen i les
estratègies de
comercialització
que ens ajudin
a obtenir més
valor afegit

I per descomptat, seguirem apostant
per la diferenciació, per la qualitat,
les denominacions d’origen i les estratègies de comercialització que ens
ajudin a posicionar els nostres olis
al mercat per tal d’obtenir més valor
afegit. Perquè el nostre objectiu és
aconseguir uns preus justos que millorin la renda dels agricultors i garanteixin un futur per al sector oleícola a
Catalunya.•

La fruita de pinyol s’ennuega
Des de l’inici de campanya, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va mostrar la seva preocupació arran dels importants volums de fruita de pinyol
que estaven sortint al mercat en un moment en què el
consum a Europa era molt baix a causa del mal temps.
L’expansió del cultiu a zones noves, més costaneres de
l’Estat, que entren fruita de qualitat mediocre al mercat
i que ho fan avançant-se a la resta de zones de conreu
va marcar un preu baix marcat des del començament,
que ha acabat contaminant la resta de la campanya. A
més, la gran distribució va especular i retardar interessadament l’entrada de la fruita primerenca en els seus
lineals.
El resultat va ser una acumulació d’estocs i la caiguda
dels preus, malgrat la bona qualitat de la fruita que estaven collint els productors associats a cooperatives.
Avui dia, les pitjors expectatives s’han confirmat i el
sector apunta que ha estat una campanya pitjor que
la passada però lleugerament millor que la ruïnosa del
2017. Es preveuen liquidacions que seran per sota de
costos de producció.
Amb l’objectiu de marcar una estratègia consensuada
per contrarestar aquesta delicada situació, la Federació crearà un grup de treball específic amb les cooperatives productores de fruita de pinyol..•
FCAC
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Decret de gestió

RAMON ARMENGOL

RESPONSABLE RAMADERIA FCAC

“Les cooperatives ramaderes ens
trobem en una situació d’avantatge
perquè ja fa anys que disposem de
tècnics especialitzats en la gestió
mediambiental, tot i que encara cal un
canvi de mentalitat perquè ramaders i
agricultors vegin els gestors col·lectius
i els seus tècnics com la garantia de
gestió de les dejeccions de la manera
més eficient possible.
D’altra banda, si volem una gestió
correcta i real de la fertilització en el
territori, és clau facilitar el transport a
zones deficitàries i, per aconseguir-ho,
necessitem la complicitat de les
administracions locals en la
implantació de basses a destí.
També ens agradaria treballar més
estretament amb l’Agència Catalana
de l’Aigua i que fos més transparent a
l’hora d’aportar dades sobre les
metodologies i els resultats dels
controls que realitza.
En definitiva, cal la implicació de les
administracions, del conjunt del sector
i de tota la cadena agroalimentària
davant aquest repte”.

Amb l’objectiu de donar resposta a la Directiva europea de nitrats, el nou
Decret de la fertilització coresponsabilitza ramaders i agricultors de les
aportacions, orgàniques i inorgàniques, que es fan al sòl.
Com a novetat, incorpora la necessitat de disposar d’un assessor en
fertilització quan es tracti d’una explotació de més de 20 hectàrees en
secà, 10 hectàrees en regadiu, 3 hectàrees de cultiu hortícola a l’aire
lliure o 1 hectàrea en hivernacle.
També s’estableix una concentració màxima de nutrients al sòl per als
diferents tipus de cultius i períodes
En cas d’aplicacions de fertilitzants orgànics, caldrà enterrar les dejeccions ramaderes amb uns determinats terminis que varien en funció de la
proximitat a nuclis de població, l’època de l’any i l’origen.
En determinats supòsits d’aplicacions de purins caldrà l’ús de GPS i en-
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de la fertilització

JESÚS RICOU

RESPONSABLE CONREUS HERBACIS FCAC

“En el seu moment ja vàrem mostrar
la nostra disconformitat amb el
sistema de declaració de fertilització
que té caràcter universal per a tot el
sector agrari perquè, al nostre
entendre, generarà una quantitat de
dades impossible de gestionar per
part de l’Administració.

FCAC

viar les dades a la plataforma del Departament d’Agricultura. Alhora, es
prohibeix l’ús del vano i cal disposar d’un sistema que permeti estimar
la concentració de N i la dosi, existint un període transitori fins al febrer
del 2021. També es fixen limitacions en quantitats i períodes d’aplicació
de fertilitzants nitrogenats amb llindars específics de nitrogen total per a
cada cultiu i zona.
Finalment, s’haurà de dur a terme un control documental anotant les
aportacions de dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants en el Llibre
de gestió de fertilitzants, que és obligatori per a titulars d’explotacions
agrícoles de més de 4 hectàrees en secà, 3 hectàrees en regadiu, 2 hectàrees d’hortícoles o 0,5 hectàrees d’hivernacle.

La declaració anual de nitrogen és
una nova obligació administrativa, que
no suposarà necessàriament una
millora en la fertilització dels nostres
camps i pot suposar una complicació
en la gestió de totes les explotacions
agràries.
Per combatre les males praxis de
fertilització, el que cal és molta
formació i deixar-se assessorar a nivell
tècnic. També són necessàries més
analítiques de sòl que haurien de ser
més assequibles i ràpides.
Hi ha molt camí a recórrer i millorar,
però estic convençut que els
agricultors som els primers interessats
a una acurada fertilització”.

Les explotacions agrícoles que hagin de realitzar Llibre de gestió de fertilitzants també es veuran obligades a fer la Declaració anual de gestió
de la fertilització (DAN).•
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PROMOCIONS
HIGIENE DENTAL
25€

INCLOU:
TAC DENTAL 3D
ESTUDI AMB DIAGNÒSTIC RADIOLÒGIC
ANÀLISI OCLUSAL I MOTLLOS D’ESTUDI
DEFINICIÓ DEL TRACTAMENT
PRESSUPOST TANCAT I FINANÇAMENT GRATUÏT

RS - E25587830

Estudi completament gratuït amb aquest xec regal
Promoció vàlida fins al 31/12/19. No acumulable amb altres promocions

ESTUDI
RONCS/APNEA
GRATUÏT

INCLOU:
ESTUDI AMB DIAGNÒSTIC RADIOLÒGIC
EXPLORACIÓ BUCAL I DE VIES AÈRIES
TEST D’AVALUACIÓ
DEFINICIÓ DEL TRACTAMENT
PRESSUPOST TANCAT I FINANÇAMENT GRATUÏT

RS - E25587830

Estudi completament gratuït amb aquest xec regal
Promoció vàlida fins al 31/12/19. No acumulable amb altres promocions

Descarrega’m en el teu
mòbil i mostra’m quan
vinguis a la clínica.
Cal concertar cita i
informar de la promoció.

120€

XEC REGAL

ESTUDI
IMPLANTS

GRATUÏT

C/ Germanetes 2
25002 Lleida

FCAC

El preu habitual d’aquest servei és de 50€ i, només 25€ presentant aquest xec regal.
Promoció vàlida fins al 31/12/19. No acumulable amb altres promocions

XEC REGAL

RS - E25587830

www.ilerdent.com
973 28 11 11

www.ilerdent.com
973 28 11 11
C/ Germanetes 2
25002 Lleida

Descarrega’m en el teu
mòbil i mostra’m quan
vinguis a la clínica.
Cal concertar cita i
informar de la promoció.

FCAC

INCLOU:
NETEJA AMB ULTRASÒ
CONTROL DE PLACA
POLIMENT A PRESSIÓ AMB BICARBONAT
POLIMENT AMB MICROMOTOR
ABRILLANTAMENT
TRACTAMENT DE FLUOR

60€
www.ilerdent.com
973 28 11 11
C/ Germanetes 2
25002 Lleida

Descarrega’m en el teu
mòbil i mostra’m quan
vinguis a la clínica.
Cal concertar cita i
informar de la promoció.

FCAC

+ RASPALL DE VIATGE

XEC REGAL

IMPLANTOLOGIA I ESTÈTICA DENTAL TECNOLOGIA 3D
PRIMERA VISITA GRATUÏTA

Ramaders compromesos
amb el territori

GAP, SCCL

GAP - Gestió
Agroramadera
de Ponent
aposta per una
gestió responsable
de la totalitat de
l’activitat ramadera
i la producció
d’aliments de
qualitat

Gestió Agroramadera de Ponent (GAP) és una organització que agrupa
prop de 160 ramaders i ramaderes de les cooperatives de les Garrigues i
el Pla d’Urgell, que centren la seva activitat, principalment, en la producció
de carn de porc.
Tot i que els seus orígens es remunten als anys 70, el passat mes de juny
Gestió Agroramadera de Ponent es va constituir en una cooperativa agrària
per tal de mantenir la representativitat i el poder de decisió dels seus socis
i sòcies. Els seus objectius prioritaris són la prestació de serveis d’assessorament tècnic i la gestió de les dejeccions ramaderes de les explotacions
que es troben adherides al Pla de Gestió Conjunt. Per fer-ho, el GAP compta amb un complet i qualificat equip de professionals, propis i externs.
El GAP Cooperativa és una organització de referència en el sector porcí
que destaca per la seva ferma voluntat d’optimitzar el tractament de les
dejeccions ramaderes de la seva base territorial i per realitzar una gestió
sostenible, efectiva i meticulosa dels excedents de purins.
Per aconseguir-ho, GAP Cooperativa compta amb dues plantes pròpies
a Juneda: VAG i TRACJUSA, des d’on es duu a terme el tractament dels
purins i la transformació de les dejeccions ramaderes en un fertilitzant orgànic de qualitat. Tot i que actualment aquestes plantes utilitzen gas natural
com a combustible principal, s’està tramitant un nou projecte per substituir
l’actual font de calor, ara amb gas natural, per un gas de síntesis obtingut a
partir de la gasificació de combustibles derivats de residus urbans prèviament higienitzats i estabilitzats.
El nou projecte presenta molts avantatges respecte a l’actual model, entre altres, facilitarà l’economia circular mitjançant la valorització energètica
dels residus i l’obtenció d’adob orgànic de qualitat per als camps de conreu; tot això, mitjançant un procés més respectuós amb la salut i el medi
ambient que l’actual. A tall d’exemple, significar que el nou projecte, que
tindrà la capacitat de tractar tots els purins generats a les granges dels socis i sòcies del GAP, emetrà a l’atmosfera un 85% menys de gasos d’efecte
hivernacle que actualment.•
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Cellers Domenys,
Millor Celler 2019

Lluís Roig, gerent; Jaume Arbolés, enòleg; i Magí Baltà, president de Cellers Domenys, amb el Premi Millor Celler 2019. CELLER DOMENYS

El projecte
d’embotellats amb
la marca Domenio
Wines by Cellers
Domenys potencia
el creixement de
la cooperativa i
la solidesa del
projecte iniciat
amb la unió de 7
cellers cooperatius

La iniciativa empresarial i comercial així com l’aposta per la cooperació,
la innovació i la tecnologia de Cellers Domenys els últims anys s’han vist
reconegudes amb la concessió del Premi al Millor Celler 2019, en el marc
dels Premis Vinari.
Cellers Domenys va esdevenir un referent en el gran certamen dels vins i
caves catalans en concentrar el major nombre de guardons dels Premis
Vinari, un total de 5 distincions, en una edició que va comptar amb la
participació de 260 cellers i 948 referències emparades en alguna de les
dotze denominacions d’origen catalanes.
Els vins i caves reconeguts són “Les Tres Naus Reserva 2015” en la categoria
d’Escumosos Reserva, “Les Tres Naus Brut 2017” com a Escumosos Jove,
“Capvespre Sunset Rosat 2018” en Vins Rosats –que va obtenir una doble
distinció de Vinari i DO Catalunya– i “Capvespre Sunset Negre 2018” en
Negres Joves.
Les creacions Capvespre Sunset pertanyen a la família d’embotellats de la
nova marca Domenio Wines by Cellers Domenys, el projecte que potencia el
creixement de Cellers Domenys com a empresa vitivinícola i que és fruit de
l’aposta per la diversificació. L’objectiu de la nova marca és associar totes
les referències de vins i caves de la cooperativa amb el mateix productor.
Aquesta evolució posa en relleu la solidesa del projecte iniciat per Cellers
Domenys amb la unió de set cooperatives catalanes (Sant Jaume dels
Domenys, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Rocafort de Queralt,
Blancafort, Rodonyà i Pira) amb l’objectiu de disposar de més recursos i
compartir tècniques innovadores per assolir un producte de gran qualitat.
En l’actualitat suma 500 socis, gestiona 2.500 hectàrees i té el reconeixement
de 4 DO vitivinícoles, a més de l’oleícola DO Siurana.•
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Cellers Unió
Reus I Baix Camp
www.cellersunio.com

“El vermut de Reus està sent
la bandera de nostra ciutat
i Cellers Unió, històrica
cooperativa de Reus, havia
de tenir un producte local,
ajudar a promocionar-lo i
a donar-lo a conèixer”
ALBERT CATÀ
ENÒLEG UNIÓ

Vermut Or del Camp
El Vermut Or del Camp s’elabora seguint el mètode tradicional de producció i el seu secret radica en la fórmula, amb més de 40 herbes aromàtiques que es maceren en fred en bótes de fusta,
durant mesos, amb l’objectiu d’extreure’n tot el potencial aromàtic.
Es tracta d’un vermut roig, amb un color nítid i brillant i l’aroma intens d’orenga, menta i caramel. En boca és molt fresc, franc, amb un bon equilibri entre la dolçor, l’amargor i l’acidesa i un
postgust llarg i agradable.
El Vermut Roig Or del Camp és un aperitiu ideal per prendre fresc, amb unes olives i una rodanxa de llimona.
Punts de Venda
El podeu trobar a la botiga Km0 by Unió de Barcelona (C. Marina, 239 bis), a tocar de la Sagrada
Família.•
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125 anys
Cooperativa
de Barberà

Cooperativa Agrícola de Barberà
Conca de Barberà I www.coop-barbera.com

La Cooperativa
Agrícola de Barberà
de la Conca és la
primera cooperativa
que va construir
un celler per
elaborar vi en comú
i els socis actuals
han homenatjat
els fundadors
aprofitant la
celebració de
l’aniversari

22/COOPERATIVES OCTUBRE - NOVEMBRE 2019 AGRO

L

a Cooperativa Agrícola de
Barberà de la Conca dóna
continuïtat a les dues entitats que hi havia a la població abans
de la Guerra Civil: la Societat Agrícola
i el Sindicat Agrícola, que es van fusionar l’any 1934. Des de l’acabament
de la Guerra Civil, ambdues entitats
continuen unificades i funcionen com
una única cooperativa.
De la Societat Agrícola va heretar
l’honor de ser el primer celler cooperatiu de Catalunya, fundat el 1894.
Del Sindicat va rebre el magnífic celler modernista, obra de l’arquitecte
gaudinià Cèsar Martinell.
L’activitat principal és l’elaboració
i venda de vi i cava procedent de la
collita dels associats.
La cooperativa de Barberà forma
part de la cooperativa de segon grau
Cevipe i és una de les cooperatives
fundadores de Castell d’Or, grup integrat per nou cooperatives de la
Conca de Barberà, Alt Camp i Alt i
Baix Penedès que agrupen esforços
per poder oferir al mercat vins, caves
i olis de qualitat diferenciada. També
té acords de col·laboració específics

amb altres cooperatives de la zona.
Ofereix als socis els serveis d’assessorament agrari -que inclou la confecció de plans de reestructuració
de la vinya, sol·licituds de la DUN i
quaderns de camp, entre d’altres- i la
venda de subministraments a través
d’Agrocevipe.
Homenatge als fundadors
L’assoliment d’una fita tan rellevant
com és el 125è aniversari ha portat
aquest celler cooperatiu a retre homenatge als socis fundadors i als
socis de més edat de la cooperativa amb la inauguració d’un monòlit
commemoratiu.
No en va, l’empenta d’aquests homes i dones els va portar a construir
el primer celler per a l’elaboració de
vi en comú i també va ser una de les
primeres cooperatives de Catalunya
a aprovar els estatuts socials.
Durant l’any s’han dut a terme altres
actes festius, en algunes ocasions
vinculats a celebracions locals com
la Festa del Roser o la Festa del Trepat. Menció especial mereix la inau-

115 socis
1,7 M kg raïm
1,3 M litres vi
Sòcia de Cevipe i Castell d’Or
AGRÍCOLA DE BARBERÀ

guració de l’obra “Oda al Passat” de
l’artista Enric Adserà, que ha quedat
instal·lada permanentment al celler de
la cooperativa.
A més, es va fer una edició especial
del vi escumós “Cabanal 125”, elaborat amb raïm de les cinc varietats que
s’han veremat des de la constitució
de la cooperativa, i un concert de Maria Jacobs damunt les tines del Celler
Modernista que va culminar amb un
maridatge de vins del celler amb tapes de restauradors locals.
Celler Modernista
El celler cooperatiu de Barberà està
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Monument Històric.
De la façana principal, destaca la torre del dipòsit d’aigua que, per la seva
estructura similar al campanar barroc
del municipi, converteix aquest edifici
industrial en una construcció arquitectònica que enllaça amb el paisatge
i la topografia naturals de la zona.
En l’actualitat, en aquest espai emblemàtic s’hi troba l’agrobotiga del

celler, on es poden comprar vins i
caves Castell de la Comanda, Cabanal i de la resta de marques del grup
Castell d’Or i Cevipe, així com els vins
del Viver de Celleristes de la Conca de
Barberà.

El Celler Modernista
està declarat
Bé Cultural
d’Interès Nacional
i, en les seves
instal·lacions, s’hi
troba l’agrobotiga

A més, hi ha un ventall ampli de productes de proximitat com oli d’oliva,
mel, formatge o melmelades, preferentment produïts per altres cooperatives agràries i empreses del
territori.

Celler de Viveristes Vitivinícoles
La Cooperativa Agrícola de Barberà
de la Conca té cedida una part de
les seves instal·lacions, als afores del
municipi, per donar acollida a un viver de petits elaboradors de la zona
amb l’objectiu que puguin elaborar el
seu propi vi, fins que tinguin capacitat per treballar per compte propi. La
cooperativa forma part del Consell
d’Administració d’aquest Viver de
Celleristes.
Enoturisme
A nivell de turisme, s’ofereixen diverses opcions per al visitant: des de
la visita clàssica amb tast de vins a
una visita combinada amb el Castell
Templer de Barberà de la Conca o els
packs més complets amb recorregut
per la vinya i el celler, tast de vins i
dinar a un restaurant de la població.
La Cooperativa de Barberà també forma part de la recentment creada Ruta
del Trepat, i es tracta d’un dels espais
inclosos en la Ruta del Císter.•
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GENT&TERRITORI

XAVIER LLACH
CELLER COOPERATIU D’ESPOLLA

“Ser pagès...
són sensacions
que t’omplen”

“A

Amb vint anys, em
vaig veure obligat a assumir
determinades responsabilitats per
circumstàncies de la vida, perquè
el pare era gran i estava delicat....

Vaig posar-me a treballar aviat i vaig
esdevenir agricultor professional,
una mica per obligació però també
per vocació”, explica Xavier Llach
(Figueres, 1966). Al capdavant
d’una plantació de vinya i olivera,
és membre de la junta rectora del
Celler Cooperatiu d’Espolla.
“Sóc un productor petit, però conreo
fins a vuit o nou varietats de vinya.
Abans fèiem només les varietats
típiques de l’Empordà, carinyena
negra i blanca, però ja fa uns anys
que vam apostar per la diversificació
per poder fer nous cupatges de
vins”. L’olivera, en canvi, és diferent
perquè “només a una finca vaig
introduir la varietat arbequina. La
resta són arbres de molts anys,
centenaris, que estan ubicats a
terrenys poc planers, a zones de
difícil accés”. Aquestes oliveres,
de les varietats argudell i corivell,
donen com a fruit l’oli característic
de la comarca, més dolcenc.

FCAC
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En Xavier Llach forma part del
consell rector de la cooperativa
des de fa més de dues dècades,

quan “un grup de socis vam decidir
marcar un nou rumb al celler.
En aquells moments, diverses
cooperatives de la nostra zona
estaven tancant, però nosaltres vam
apostar per fer inversions. Això ens
va suposar un esforç important i,
durant molt de temps, vam haver de
limitar els nostres ingressos. Avui dia,
hem aconseguit fer una evolució molt
gran i estem ben posicionats en el
mercat, amb marca pròpia. Tenim un
nom, un prestigi, i sabem que oferim
vins que juguen en Primera Divisió”.
El turisme de la comarca de
l’Alt Empordà i també els clients
francesos que es desplacen fins
a l’agrobotiga del Celler d’Espolla
faciliten la sortida del vi embotellat,
però el salt qualitatiu es va produir
amb l’entrada a les grans cadenes
de distribució i a la restauració:
“Hem anat in crescendo i, en part,
això és gràcies al nostre enòleg, en
Pau Albó, una peça clau del celler
que ha fet uns vins increïbles; una
persona jove i amb molta empenta,
una actitud que ens ha encomanat
i que a mi m’ha fet pujar la moral”.
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Malgrat tot, es posa seriós quan
reflexiona: “A pagès, la gent està
molt cansada i, quan arriba a
una certa edat, vol plegar. S’està
perdent la il·lusió, hi ha desànim
i tenim un problema molt seriós:
la falta de relleu generacional.
A la gent jove no l’atrau el camp.
Quan vaig començar, potser
cada dia senties engegar
setanta tractors; avui, no n’hi
ha més de deu o quinze. Si
no es promou la incorporació
de joves i se’ls ajuda perquè
puguin tirar endavant,
almenys els primers anys, les
conseqüències del daltabaix
les acabarem patint tot el país”.
Argumenta que “s’estableixen
molts controls i molta burocràcia
perquè les coses es facin
pràcticament perfectes, però
nosaltres sentim que no
se’ns dóna veu a la gent que
mantenim el territori. S’oblida,
per exemple, el paper que els
pagesos tenim en el paisatge i
en la prevenció d’incendis, en
tant que construïm tallafocs

naturals i que moltes finques
estan en zones de difícil accés
que només es poden treballar i
mantenir netes manualment. Si
s’abandona l’activitat agrària,
el foc no tindrà aturador”.
L’esforç titànic que en Xavier ha
dut a terme a nivell professional
ha tingut repercussió a nivell
personal i familiar. “La meva
dona et diria que estic sonat,
que només penso en la feina...
que, per no apujar costos, tot el
que puc m’ho faig jo mateix... i la
temporada de campanya és molt
dura. La parella t’ha d’entendre,
ha de compartir amb tu que
això és una opció de vida”.
Però somriu, perquè té la
satisfacció que dóna saber que
“la gent que som estem units i
tinc la llibertat de poder estar a
fora cada dia. M’agrada veure
els canvis del temps. Gaudir del
paisatge i del silenci, mentre
treballes a l’oliverar o a la vinya,
és una passada. Són sensacions,
que un té a dins i que t’omplen.”•

La gent està molt
cansada, hi ha
desànim i tenim
un problema molt
seriós: la falta de
relleu generacional.
A la gent jove no
l’atrau el camp.
Quan vaig començar,
potser cada dia
senties engegar
setanta tractors;
avui, no n’hi ha més
de deu o quinze.
Si no es promou la
incorporació de joves,
les conseqüències
les acabarem
pagant tot el país
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CUINANT PER
A BLOGUERS
Amb l’objectiu de posar en valor els productes de km0, la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha dut a
terme diverses accions amb supermercats Caprabo.
Fins a vuit cooperatives, s’han promocionat per mitjà de
lots que es lliuraven com a premi a sortejos adreçats a consumidors que es van fer a sis emissores de radio i deu capçaleres de diaris locals.
La Federació també va participar a la Fira de Productes de
Proximitat que Caprabo organitza anualment a L’Illa Diagonal de Barcelona i ha organitzat la II Jornada de Cuina de
Proximitat per a bloguers gastronòmics.
El xef executiu i assessor gastronòmic Nacho Arregui va
dirigir aquest taller d’alta gastronomia amb productes de
vuit cooperatives agràries i maridat amb vins de cellers cooperatius.
L’acció s’emmarcava en el projecte Singulars de la Federació, que està promogut per Economia Social i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i compta amb el
suport del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social.•
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ENTREVISTA

NACHO ARREGUI ASSESSOR GASTRONÒMIC

“Els productes cooperatius
aporten cultura gastronòmica”
Nacho Arregui va fer els primers passos al restaurant
familiar, al costat del seu pare, i després va formar-se
a restaurants amb estrelles Michelin d’Espanya, Itàlia i
França. Amb 30 anys era xef a un hotel 5 estrelles i ja
ha desenvolupat més de 50 projectes amb la seva empresa de consultoria.
Recentment, ha dirigit una acció gastronòmica amb productes cooperatius adreçada a bloguers i amb la col·
laboració de Caprabo.

Quina valoració fa d’aquesta experiència?
Molt positiva. M’agrada molt treballar amb productes de
cooperatives per la seva qualitat i perquè puc donar a
conèixer les bonances de la nostra terra. En aquest cas
cuinàvem per a bloguers, i això ens va permetre fer més
difusió a les xarxes, i a més ho fèiem de la mà d’una casa
com Caprabo, que sempre aposta per aquest tipus de productes.

Aquests productes es podrien incorporar a la restauració de forma habitual?
La confiança dels xefs en els productes de proximitat és
una de les bases per a una restauració local sana i per fer
créixer les arrels gastronòmiques de cada lloc.

Quan assessora per a la confecció d’una carta, què
té en compte?
Depèn del lloc, el tipus de negoci i els moments de consum. Busco una carta equilibrada, que arribi a un nombre divers de comensals i faci èmfasi en les tendències de
moment. També tinc en compte la rendibilitat del negoci i
l’optimització dels recursos del local.
Cada restaurant és un món, però hi ha alguns criteris bàsics perquè un restaurant esdevingui sa i longeu. Potser
el més important seria una relació qualitat-preu ajustada
i tenir en compte que som una societat cada vegada més
pràctica i, alhora, més preocupada pel que menja.

Què és el que més el va sorprendre?

És rellevant donar a conèixer el valor de la
proximitat als futurs xefs?

La passió amb què els productors explicaven el seu treball
diari. Això, per desgràcia, no ho transmet un producte exposat en un lineal de supermercat, i m’alegra que aquesta
gent senti orgull cap als seus productes, ja que ells són
part essencial perquè no es perdin i tots puguem seguir
gaudint d’uns productes locals de qualitat. Els productes
cooperatius aporten cultura gastronòmica, sabors de sempre, entitat pròpia i territori a la nostra cuina.

Malauradament cada dia hi ha menys cultura gastronòmica i una tendència creixent de la restauració ràpida, que en
alguns casos pot tenir una qualitat notable, com les noves
hamburgueseries “gourmet”. No obstant això, crec que les
noves generacions de cuiners han de conèixer els productes que el seu lloc d’origen els ofereix i han de poder desenvolupar la seva cuina basant-se en això i sense caure
en un excés de productes forans.•

CUIN@ DE PROXIMITAT AMB…

Montse
Femcuinetes
“És temps de llegums i ha estat un plaer
per a mi visitar una de les cooperatives
catalanes on es comercialitza, entre molts
d’altres productes, la mongeta del ganxet.
La Phaseolus vulgaris L. és un cultiu originari
del continent americà i, en concret, s’han
trobat restes de llavors amb una antiguitat
de 10.000 i 6.000 anys a dues zones: els
Andes (Perú, Xile, Equador i Argentina) i
Mesomèrica (Mèxic, Amèrica Central i sudest dels Estats Units), respectivament.
No va ser fins al segle XVI que arribaren a
la península Ibèrica les primeres varietats
de mongeta comuna, anomenades “habas
blancas”, per la semblança amb les llavors
d’una altra lleguminosa: la fava (Vicia faba),
nom que encara es conserva en alguns llocs.
L’alt contingut en proteïnes, vitamines
i minerals –entre altres components
beneficiosos, fins i tot davant de malalties
cardiovasculars– converteix la mongeta en
el principal llegum per al consum humà.
La mongeta del ganxet és una varietat
típica de la zona del Vallès, el Maresme
i algun indret de la Selva. Podria haver
arribat a Catalunya cap al segle XVIII i
apareix citada per primera vegada cap
al segle XIX, sota el nom de “filaire”,
en un escrit a Castellar del Vallès.
Es comercialitza a la Cooperativa Agrària del
Vallès, amb Denominació d’Origen Protegida
(DOP). Té forma aplanada, similar a la d’un
ronyó, amb un ganxet a un dels extrems que
n’és el tret característic i que li dóna el nom.
De pell pràcticament inapreciable al
paladar i molt cremoses, les del ganxet
han estat considerades, per destacats
gastrònoms, com les millors mongetes
del món. Es venen seques, en sacs de
tela de mig i d’un quilo per al consumidor
final i en formats molt més grans per a la
restauració. També la podem trobar ja cuita
i envasada, elaborada de manera natural,
als obradors propis de la cooperativa.”.•
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MONTSE FEMCUINETES

https://robabruta.blogspot.com/
http://femcuinetes.cat/
@robabruta_femcuinetes
@femcuinetes

PREPARACIÓ
Bullir les mongetes del ganxet
Poseu les mongetes en remull en
aigua mineral durant unes 8 hores.
Esbandiu-les, poseu-les en una
olla amb aigua freda mineral
i quan comencin a bullir, baixeu
el foc al mínim, escumeu,
tapeu-les i les aneu vigilant perquè
no es quedin sense aigua.
Passada una hora i mitja
aproximadament ja seran cuites
Afegiu la sal, les tasteu i les deixeu
refredar a la mateixa olla.

Sopa de
mongetes
del ganxet
amb rossinyols
i cansalada
INGREDIENTS
• 1 ceba de Figueres
• 250 g de rossinyols
• 150 g de cansalada
• 300 g de mongetes del ganxet
• Aigua de la cocció de les mongetes
• All i julivert
• Oli d’oliva verge extra i sal

A continuació
Talleu la ceba molt fineta i sofregiu-la
en una olla amb una mica d’oli d’oliva.
Talleu la cansalada a dauets
i afegiu-la a la ceba.
Netegeu els rossinyols i els talleu a
trossos, afegiu-los al sofregit i que
cogui tot junt durant uns 7 o 8 minuts.
Piqueu un parell d’alls i una mica de
julivert i incorporeu-ho a l’olla, espereu
que l’all desenvolupi una mica l’aroma i
immediatament poseu-hi les mongetes.
Cobriu amb una mica d’aigua de bullir
les mongetes i porteu a ebullició a
foc molt baix. Penseu que aquestes
mongetes són molt suaus i no volen ser
estofades massa estona, sempre és
millor afegir-les el més tard possible.
Tasteu de sal i serviu.

AGROBOTIGUES COOPERATIVA AGRÀRIA DEL VALLÈS
Llerona: Camí Antic de Vic, s/n I Sabadell: C. Cuba, 9 I Vilanova del Vallès: la Cruilla
www.agrariavalles.coop/les-agrobotigues

FCAC

La Ruta del Vi
Terra Alta
La Terra Alta gaudeix d’un paisatge espectacular on
predominen les serres i els boscos d’alzina i pi blanc, camps
d’ametllers, vinyes i oliveres. La seva situació geogràfica l’ha
portada a ser reconeguda per la UNESCO com a Reserva de
la Biosfera. És una terra treballada amb orgull pels seus
pagesos per tal d’obtenir un raïm sa, madur i amb caràcter,
que culmina amb una identitat pròpia del vi.
Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler de Batea
i Sant Josep Vins són algunes de les cooperatives que
ofereix experiències enoturístiques, cadascuna amb
particularitats que les fan úniques.•

VINE A DESCOBRIR LA TERRA ALTA!
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Celler Cooperatiu de Gandesa
• Visita guiada a l’edifici modernista
amb tast de vins: 6 euros
• Visita no guiada a l’exposició
amb tast de vins: 4 euros
+info: www.coopgandesa.com
Sant Josep Vins (Bot)
• Tastos verticals i de diferents
varietats (1h30’): 15 euros*
*Afegint-hi degustació amb tapes: +6 euros
• Visita al celler i menú maridatge
de temporada, migdia: 31,50 euros
+ info: www.santjosepwines.com
Celler de Batea
• Visita amb enòleg al celler
cooperatiu (1h30’): 6 euros
• Visita gourmet a les vinyes i al celler,
amb un tast maridat amb tapes
a la sala de bótes (3h): 15 euros
• Visita i dinar maridatge amb
diferents vins (3h30’): 35 euros
+ info: www.cellerbatea.com
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