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ENTREVISTA AMB FÈLIX MARTÍNEZ,
PRESIDENT DE L’APECPAE

«Ja és hora que a Catalunya
ens posem a nivell
europeu en producció
agrària ecològica»
Txell Centeno
PERIODISTA

Per què es crea L’APECPAE?
Un grup d’emprenedors vam
entendre que el sector necessitava un
grup vertebrador per intercedir amb
l’Administració. I, cansats d’esperar
anys que sorgís, finalment vam
decidir crear-los nosaltres i el passat
febrer de 2005 vam fundar
l’APECPAE, amb un primer grup de
productors i elaboradors que després
ha anat creixent. A l’APECPAE hi ha
empreses productores, elaboradores,
comercialitzadores de Catalunya, i
també hi ha punts de venda o de
comerç. Tenim uns punts estatutaris
les principals objectius dels quals són
el foment de la producció, la
promoció dels PAE i la defensa delos
interessos del sector, al 100%, en front
d’altres sectors. I, com qualsevol altra
associació, també assessorem els
nostres associats i fem d’arbitratge
dels seus interessos davant de
l’Administració.
Quina relació hi ha entre
l’APECPAE i el CCPAE (Consell
Català de la Producció Agrària
Ecològica)?
Tots els associacts de l’APECPAE han
d’estar i estan registrats o inscrits al
CCPAE. Cal tenir en compte que el
CCPAE és una certificadora pública i
exerceix les funcions de certificació i
de control de tots els productes que
es produeixen, s’elaboren i es
comercialitzen a Catalunya. La relació
entre les dues entitats ha de ser de
coordinació de cara a desenvolupar
el màxim la PAE a Catalunya,
entenent que la promoció ha d’estar
liderada per l’APECPAE,k i el CCPAE
ha de centrar-se en la promoció de
l’etiqueta. En les tasques de
promoció de la PAE, la nostra entitat
portem realitzats dos
publireportatges en mitjans de
informació general de gran tirada;
l’edició de la revista Ecoaliments; i
també hem estat presents en fires
tant importants com Biofach, on ha
estat la primera vegada que una
associació catalana ha disposat d’un
stand corporatiu que, per cert va tenir
gran èxit i va agradar molt.
Què ha fallat a Catalunya perquè el
sector sigui marginal i estigui encara
tant lluny dels nivells d’Europa?

Félix Martínez i Gistau és el president de la recent creada APECPAE (Associació de Productors, Elaboradors, Comercialitzadors de Productes Agroalimentaris Ecològics), que aglutina el sector per primera vegada i que pretén promocionar la PAE (producció agroalimentària ecològica) i ser interlocutora davant de l’administració. Martínez adverteix
que l’assignatura pendent del sector «és el nostre propi mercat interior» i en aquesta entrevista explica les mesures
que ha començat a treballar l’APECPAE per impulsar el sector i les principals preocupacions dels productors, entre les
que destaca la proliferació dels transgènics.
El sector no estava representat i
tampoc ha funcionat la Taula Sectorial,
on només hi havia representació dels
productors en general, però dels
productors de PAE. Al DARP
(Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca) li mancava un
interlocutor i ara ja el té: l’APECPAE.
Ara, el que volem és que s’impulsi la
Taula Sectorial com a foro de debat
entre les administracions i el sector. Els

Principalment divulgar la PAE, el
primer que vam fer l’APECPAE va ser
presentar els productes ecològics en
un diari de gran tirada nacional, com
abans he esmentat, amb un
monogràfic. En aquest número ja
implicaven les diferents
administracions amb diverses
entrevistes; vam explicar com
diferenciar els PAE d’altres productes,
especialment per frer front a la

«Volem que es parli d’una cultura
ecològica i no només de productes
ecològics, i això implica diverses
conselleries i totes les empreses»
productors han estat tradicionalment
representats en la Cambra Agrària
pels sindicats agraris, però faltava una
representació dels productors i
elaboradors específics de la PAE.
D’altra banda, crec que els falsos
“BIO” també ha afectat molt el sector
a Catalunya i a Espanya, però per sort
això s’ha acabat amb el Decret de
2005, que s’haurà de liquidar
definitivament el proper 30 de juny,
data límit de retirada dels falsos “BIO”
i etiquetes de transició. La promoció
és una tasca, però, no només del
DARP sinó també d’altres conselleries,
com per exemple la de Consum i
Comerç. Justament hem mantingut
recentment converses amb el
conseller Huguet per implicar la seva
conselleria. Hem d’entendre que la
promoció no és tampoc tasca d’una
sola empresa, d’una sola entitat com
l’APECPAE, o d’una sola conselleria,
hem de treballar tots plegats. Si volem
incloure els productes ecològics, per
exemple, als menjadors escolars,
haurem de dialogar també amb la
conselleria d’Educació. En definitiva,
volem que es parli no només de
productes ecològics sinó d’una cultura
ecològica. I s’hi ha de implicar les
administracions.
Quines són les principals
preocupacions del sector?

ignorància que té sobre els productes
agroalimentaris ecològics (PAE) i
aconseguir la màxima implicació dels
comerços en aquesta tasca. Com fe
això? Amb accions: fent els esmentats
monogràfics i publireportatges;
editant la revista Ecoaliments com
també he esmentat abans, com a
eina de divulgació i per al sector. Hi
hem tocat molts temes a la revista, i
molt variats, incloent el turisme rural.
Amb la revista també volem arribar al
consumidor i fer-li entendre que
poden ajudar-nos a fer més tasca de
producció ni divulgació, amb
aportacions i amb subscripcions. Ara
estem treballant l’àmbit escrit, però
volem arribar a l’audiovisual i també
fer accions al carrer per donar a
conèixer els PAE a Catalunya. Tenim
uns Plans de Desenvolupament Rural
amb el DARP i ajuts de la conselleria
de Comerç i Consum per poder
desenvolupar projectes, i volem
aconseguir fonts europees a través de
l’Administració, per desenvolupar el
Pla Estratègic del Sector. Un altre
tema molt important que també
amoïna és que un cop acabat el
Llibre Blanc del sector puguem seure
amb les administracions per
desenvolupar l’esmentat Pla

«Ens preocupa que Catalunya s’estigui
convertint en un centre d’experimentació
de transgènics, mentre a d’altres països
els prohibeixen»
confusió que té el consumidor amb
l’impacte dels falsos “BIO”; vam
explicar que els PAE provenen de
l’agricultura i vam explicar com és
món de l’agricultura ecològica. També
vam fer molta incisió en fer veure al
consumidor el gran poder de decisió
que té quan escull un producte o un
altre, i de com els PAE arriben i han
d’arribar als centres urbans i als
centres escolars. La preocupació
principal del sector és la promoció, la
promoció i la promoció dels PAE i fer
sortir el consumidor d’aquesta

estratègic i hi aboquin recursos, si no
hi aboquen recursos serà una feina en
va. També preocupa molt al sector la
proliferació dels transgènics.
Quina és la posició de l’APECPAE
davant dels OGM (Organismes
genèticament modificats ) o
transgènics?
Nosaltres no volem entrar en la
discussió científica, però volem que
el que es faci es faci amb garanties.
El que ens amoïna és la
contaminació de la producció

ecològica, i això no se’ns garanteix.
També exigim que s’etiquetin els
productes del mercat que portin
ingredients transgènics i saber quins
ho són i quins no. Cal recordar que
Europa prohibeix la producció de
transgènics, excepte determinada
varietat de blat de moro, però no la
comercialització. D’altra banda,
Espanya ens estem convertint en un
centre d’experimentació de
transgènics, mentre a d’altres països
ho prohibeixen o ho restringeixen, i
això s’ha d’evitar. Si hi ha d’haver un
Decret de Coexistència, ha de ser
com el que han fet països com
Dinamarca, amb el màxim de
restriccions per frenar la seva
proliferació. Però nosaltres, com a
productors ecològics i per principis
ètics som contraris als transgènics, el
que passa és que entenem que cal
donar arguments a l’Administració,
per fer front a la realitat i la situació
dels transgènics al nostre país, que
és que ja hi ha transgènics. Cal
recordar que el sector de la PAE té
1.300 empreses productores i
elaboradores inscrites al CCPAE i
mou un volum de facturació superior
als 42 milions d’euros, i hem de fer
valdre aquest argument davant de
les administracions, hem de fer valer
aquest lloby per defensar els nostres
drets i preservar la PAE davant a
riscos com els transgènics. Amb
aquestes xifres i l’increment de la
producció agroalimentària ecològica,
podem demostrar als pagesos
convencionals que la PAE pot sortir
més rendible plantar llavors
ecològiques i fer PAE que plantar
transgènics. A més, si incrementem
també la producció de carn
ecològica el sector necessitarà més
productes agraris ecològics per
alimentar aquest bestiar. I, a
Catalunya li interessar especialitzar-se
en producció de qualitat, com la
ecològica, i no en fer grans
extencions de monocultius intensius i
transgènics que comporten altres
problemes.

