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La superfície de producció agrària ecològica gaire-
bé s’ha multiplicat per cinc durant els últims deu 
anys a les comarques gironines. I supera en més 
del doble la de fa cinc anys. Dit així, costa fer-se 

una idea del pes d’aquest tipus de producció, que incideix 
en l’ús de productes i tècniques com més naturals millor, i 
que exclou totes aquelles que poden afectar 
el medi ambient o la qualitat del producte, 
com els colorants i conservants. Un sistema 
de producció que té defensors però 
també detractors, que consideren 
que no és ni rendible, ni eficaç, ni 
mediambientalment sostenible. 
Al marge d’estar-hi a favor o en 
contra, només cal posar-hi xifres 
per comprovar la tendència a l’alça 
d’aquest tipus de producció. Des de 
l’any 2000 fins al 2017, a la demarcació 
de Girona hem passat de 2.000 hectàrees 
de producció ecològica a ni més ni menys 
que 41.000. I s’ha passat d’una vintena d’explotacions 
ramaderes ecològiques a prop de 300. Les explica- 
cions d’aquest fenomen són moltes. És evident que, 
en un món cada vegada més globalitzat i amb més 
competència, els productors s’han d’enfrontar al rep-
te de buscar el seu espai. I com que sovint no poden 
competir en preu, busquen el valor afegit i es decanten per 
oferir un producte de més qualitat. I és en aquest context 
que hem de situar l’eclosió de la producció ecològica. Tam-
bé en les noves tendències i hàbits de consum responsa-
ble, en els canvis culturals, demogràfics, dels estils de vida 
i, per què no, en els canvis en el poder adquisitiu i en la 
sensibilitat mediambiental dels consumidors. Tot plegat fa 
que a l’hora de parlar de menjar parlem d’un augment de 
la demanda de productes saludables, ecològics i orgànics, 
i s’incideixi en la salut, en la comoditat, en el plaer, en el 
producte de proximitat… El sector agroalimentari gironí és 
molt potent. I en el cas dels productes ecològics, les dades 
mostren el pes que té quant a producció i comercialització. 
Però queda feina per fer. Per posar un exemple, la demarca-
ció de Girona és la que l’any passat va registrar un augment 
més important del cultiu de vinya d’agricultura ecològica. 
No obstant això, encara representa només el 9,21 % del to-
tal, el percentatge més baix de Catalunya. En una jornada 
recent sobre el sector, es va fer palès que per sobreviure no 
hi ha més remei que adaptar-se a les noves tendències de 
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consum i compra. Això implica no només oferir valor afe-
git, sinó també saber explicar molt bé què es fa i com es fa 
perquè la ciutadania cada vegada és més exigent i vol estar 
més informada.

Un total de 332 productors i 201 indústries

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) és l’organisme que s’encarrega de certificar 
els productes agroalimentaris ecològics. Segons les 
seves dades, la major part de la superfície dedicada a 
producció ecològica a les comarques gironines cor-
respon a pastura i farratge. Però també hi ha vinya, 
olivera, fruiters i explotacions ramaderes, la majoria 
dedicades a la producció de carn de vaquí. A la de-
marcació també hi ha 332 productors i 201 indús- 
tries agroalimentàries ecològiques. A tot Catalunya, 
el sector mou prop de 500 milions d’euros.
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