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PRÒLEG
PER QUÈ Un CISTELL LOCAL?

Un cistell lliure d’envasos 
Vivim en una societat globalitzada i tecnològica en què moltes 
paraules ja no s’associen al seu significat tradicional sinó a con-
ceptes moderns. Quan avui dia parlem de «cistell», per exemple, 
sovint ens imaginem un carretó de supermercat en lloc d’un 
senzill cistell de vímet. Pèrdua de romanticisme? Què se’n va fer 
d’aquell cistell de mà que el consumidor feia servir a les seves 
compres? Tot té la seva explicació: la gran quantitat de productes 
envasats que consumim avui dia gairebé no hi cap a dins. 

Suposem, per exemple, que volem preparar un estofat per a 
quatre persones, i ens adrecem amb el nostre cistell al primer 
supermercat de torn per comprar el que cal. Podem escollir un 
quilo de carn de vedella trossejada, presentada en safata de po-
rexpan i envasada amb diversos embolcalls plàstics que en garan-
teixen una bona conservació. També comprarem dos quilos de 
patates en sac, un blíster amb quatre pastanagues, un altre amb 
dos porros, ja nets, un pebrot vermell i un altre de verd, cadascun 
dins d’un envàs individual de plàstic, quatre tomàquets i dues 
llimones, també en safata i ben envasats. Al cistell, ja oblidat i 
substituït pel carretó, no hi cap pas tant d’embolcall. 
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És probable que tots aquests productes perfectament presentats 
probablement ofereixen un aspecte immillorable, però cal recordar 
que la seva aparença està associada a additius químics i càmeres fri-
gorífiques, i que el seu gust quedarà condicionat al contacte prolon-
gat amb plàstics i altres embalatges. Qualsevol defensor de la salut 
o qualsevol amant del bon paladar hi trobaria un motiu de prou pes 
per a no comprar-ne. 

Però des del punt de vista del compromís mediambiental també hi 
ha raons per a descartar envasos i embolcalls innecessaris. Els hàbits 
de consum actuals són insostenibles. Segons un informe de l’any 2010, 
per a presentar i embolicar els productes agroalimentaris a Espanya 
es van consumir més de dos milions de tones de vidre, més d’un milió 
i mig de plàstics i més de cent cinquanta mil tones d’embalatges de 
cartró o paper. Produir tots aquests envasos comporta un gran consum 
energètic i un alt impacte mediambiental, a més d’un gran volum de 
residus no biodegradables que no sempre es reciclen correctament. 

La idea romàntica de tornar a comprar amb un cistell de mà im-
plica, d’entrada, oblidar-se de tot tipus d’embolcall innecessari que 
disfressi la qualitat dels productes i adquirir els aliments, en la me-
sura que sigui possible, a granel, recuperant alhora els mercats de 
proximitat per proveir-se. 

L’any 2010 a Espanya es 
van consumir més de 
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d’embalatges de cartró 
o paper.
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Mercat local
Disfressats amb envasos o no, els aliments d’avui dia s’han tor-
nat absolutament viatgers. Segons dades de l’associació Coldiretti, 
promotors del moviment «Km Zero», nascut a Itàlia, els aliments 
recorren de mitjana 1.900 quilòmetres des del lloc d’origen fins a 
ser consumits. De vegades, mirar la procedència del nostre estofat 
pot convidar a descobrir un recorregut al voltant del món amb 
distàncies de vertigen, només salvables a força de petroli cremat i 
milions d’emissions de CO2  alliberades al medi ambient. 

Quan mirem al nostre voltant, comprovem que vivim en un 
país amb una oferta molt rica de productes gastronòmics de gran 
qualitat. El seu accés al mercat en transport i distribució no només 
repercuteix menys a nivell de contaminació, sinó que també contri-
bueix a fomentar l’economia local. Són molts els agricultors, rama-
ders, pescadors i altres productors vinculats a la terra que porten a 
terme una tasca de conservació de l’entorn natural i del patrimoni 
tradicional. I que ofereixen aliments de gran qualitat que conserven 
íntegre el seu sabor original. 

Aleshores, per què consumim productes de fora, amb l’oferta i 
qualitat que tenim a casa? És necessari tot aquest consum insoste-
nible? Per què en un país productor de cítrics m’ofereixen llimones 
argentines en lloc de locals o procedents de regions més properes? 
Per què al costat de les pomes de Girona en trobem d’altres més 
econòmiques i procedents de Xile? Paradoxal, oi? La resposta la 
marca el mercat: els productors locals competeixen a la baixa en un 
mercat saturat per una oferta global i els seus productes difícilment 
accedeixen al consumidor proper. 

Per retallar la distància entre el productor i el consumidor, en 
els darrers anys han nascut diverses associacions que promouen el 
«localtarisme», una tendència de consum que defensa l’alimentació 
a base de productes locals i de temporada, per tal de beneficiar el 
medi ambient, la salut i l’economia. El consum local és un consum 
més responsable, perquè afavoreix el desenvolupament sostenible 
dels productors locals i beneficia l’economia més propera, especial-
ment quan s’eviten intermediaris entre productor i consumidor, i es 
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paga pel producte un preu just que permeti subsistir al productor. 
Una d’aquestes entitats és l’esmentada associació Coldiretti que ha 
impulsat la filosofia quilòmetre zero, que proposa comprar els pro-
ductes alimentaris dins d’un radi d’uns cent quilòmetres.

Podem pensar que alimentar-se exclusivament d’aliments 
procedents d’un radi de cent quilòmetres és pràcticament impos-
sible, especialment en un mercat tan globalitzat com el nostre. 
Sovint, el radi d’acció s’ha d’ampliar, perquè, els habitants de zo-
nes de l’interior, allunyades del mar, potser no podrien consumir 
peix. En tot cas, sempre hem de tenir en compte aquells aliments 
de procedència més propera i aplicar el sentit comú a les nos-
tres compres. Consumir aliments de quilòmetre zero no sempre 
és fàcil, i probablement mai no cobriran el 100 % de les nostres 
necessitats, ni tan sols el 50 %. No tots els productes es podran 
escollir sota aquests criteris, però sí una gran part. Tot és qüestió 
de proposar-s’ho. I entre tots, potser podrem decantar el consum 
cap a altres latituds. 

Aliments sostenibles
La sostenibilitat de l’alimentació no només es mesura en quilò-
metres, ja que existeixen molts altres paràmetres que cal tenir en 
compte a l’hora de triar. El mètode de producció és sens dubte un 
dels primers factors a valorar. 

Podem trobar en el mercat aliments locals fora de temporada, 
com per exemple verdures i hortalisses de primavera i estiu en 

Els aliments recorren 
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ple hivern. I en aquest cas, el fet de procedir d’un cultiu local no 
serà un criteri que calgui tenir en compte, perquè no aportarà cap 
millora en absolut al medi ambient, sinó més aviat el contrari: 
fomentarà mètodes de cultiu no sostenibles que requereixen la 
recreació de les condicions òptimes de creixement de cada pro-
ducte mitjançant l’aplicació de temperatures artificials, amb el 
malbaratament d’energia i emissions de CO2 que això comporta, 
i l’ús de fertilitzants i d’altres productes químics que en garan-
teixin el creixement. 

Qualsevol productor d’aliments que es preocupi per la sosteni-
bilitat i pel medi ambient oferirà en tot moment única i exclusi-
vament aliments propis de cada estació de l’any. I el consumidor 
responsable descartarà els aliments infiltrats en el mercat fora 
de temps. 

Però, de què parlem quan parlem de sostenibilitat? Potser ens 
resultarà més fàcil d’entendre-ho en relació amb la producció agrí-
cola: productes frescos, d’origen local i lliures, en la mesura del pos-
sible, de fertilitzants i compostos químics que poden resultar tòxics 
per a la salut i el medi ambient. Però més enllà de l’agricultura els 
criteris de sostenibilitat han d’estar presents en tot tipus d’aliments, 
tant frescos com elaborats. 

El creixent interès per les pautes de consum responsables ha fet 
que els consumidors d’avui dia siguem més exigents a l’hora de com-
prar, especialment quan es tracta d’aliments. I la manera més soste-
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nible de consumir bons productes alimentaris és interessar-se per 
la seva procedència i buscar els que no només procedeixin de llocs 
de producció propers, sinó que a més, amb la seva producció, donin 
suport a l’economia sostenible de la regió. És important conèixer 
l’oferta per a decantar-se per bons productes davant d’altres no tan 
sostenibles. Per a fer-ho, cal formular-se tota una sèrie de preguntes: 
D’on procedeixen els aliments? Són aliments de temporada? Quants 
quilòmetres recorren des que són produïts fins a arribar als nostres 
plats? Sota quins criteris han estat produïts? Són mètodes de pro-
ducció sostenibles? Són aliments sans? Respondre a totes aquestes 
preguntes no sempre és fàcil.

Quins aliments hem de consumir a Catalunya si volem omplir 
el nostre cistell de bons productes locals? Consumir d’una manera 
sana, local i sostenible requereix criteri a l’hora de triar el produc-
te, saber què es pot trobar a cada temporada, conèixer els aliments 
que es produeixen en el nostre territori, distingir els més arrelats 
o tradicionals, localitzar els productors, etc. I això és el que volem 
aconseguir amb aquest llibre: oferir una selecció de productes de 
la terra que es distingeixen per la seva qualitat i donar una sèrie de 
pistes per tal que omplir el vostre cistell d’aliments locals no sigui 
una gimcana. 

En aquest llibre proposem descobrir quins són els aliments pro-
pis del nostre territori, per poder reconèixer-los als mercats entre 
l’àmplia oferta que es presenta, i escollir amb conseqüència el que 
volem menjar. Busquem productes sans i saludables, i per això ens 
fixem en els mètodes de cultiu o producció, destacant els que res-
pecten el medi ambient i el benestar social. A més, presentem pro-
ductors compromesos amb la sostenibilitat i especialment amb la 
qualitat del producte, que ofereixen aliments naturals i ecològics 
accessibles a la majoria de consumidors. 


