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RESUM 

En els últims anys, el consum i la producció d’aliments ecològics ha 
experimentat una tendència de creixament. La població ha pres consciència de 
la importància de portar uns hàbits de vida saludables i de preservar l’entorn 
que ens envolta. D’aquesta manera, les empreses han observat un nou grup de 
consumidors al mercat i, estan disposades a oferir productes per satisfer les 
seves necessitats. Per aconseguir-ho hauran de reorientar la seva política de 
màrqueting i cumplir amb la normativa específica.  

L'evolució del mercat espanyol és positiva i presenta expectatives futures de 
creixement. Les Illes Balears, juntament amb Andalusia, s'han convertit en les 
Comunitats Autònomes essencials pel desenvolupament d'aquest sector.  

Paraules clau: consciència, ecològic, màrqueting, consumidors 

ABSTRACT 

In the last years, the consumption and the production of ecological foods has 
experienced a tendency of growth. The population has become aware of the 
importance of bringing healthy living habits and preserving the environment that 
surrounds us. In this way, companies have observed a new group of consumers 
in the market and, they are willing to offer products to meet their needs. To 
achieve this they will have to reorient their marketing policy and comply with the 
specific regulations. 

The evolution of the Spanish market is positive and presents future growth 
expectations. The Balearic Islands, together with Andalusia, have become the 
Autonomous Communities essential for the development of this sector. 

Keywords: aware, ecological, marketing, consumers 
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1. INTRODUCCIÓ 

1. Justificació del tema 

"Som el que mengem", segons cita el filòsof i antropòleg alemany Ludwig 
Feuerbach (1850) o també "sigui l'aliment la teva medicina i la medicina el teu 
aliment" com menciona el famós Hipòcrates en una de les seves obres. 

L'alimentació és una de les principals funcions vitals de qualsevol ésser viu. 
Amb els anys i les evolucions tecnològiques, aquesta ha experimentat 
alteracions tant el procés productiu com al mètode de comercialització o 
distribució. 

Quins han estat els canvis que ha esdevingut aquest sector en els darrers 
anys? Quines han de ser les decisions de compra per gaudir de salut i protegir 
l'entorn que ens envolta? 

En aquest Treball de Fi de Grau, titulat màrqueting ecològic, he decidit 
focalitzar sobre un tema d'interès: l'anomenada alimentació ecològica. 
Personalment, és una qüestió que m'inspira pel fet que em considero 
mínimament "consumidora verda". En el meu cas, m'he vist obligada a 
consumir aquest tipus de productes quan, al cap d'uns anys de ser 
diagnosticada amb Lupus Eritematoso Sistémico, vaig decidir introduir-me dins 
la medicina alternativa. I, què és això? Segons la Federació Espanyola del 
Lupus es tracta d'una "malaltia incurable del sistema immunitari, per la qual el 
mecanisme de defensa del nostre organisme comença a atacar-se a si mateix 
creant un excés d'anticossos en el torrent sanguini que causen inflamació i 
danyen les articulacions, els músculs i altres òrgans”. 

En els últims anys, el consum i la producció ecològica ha experimentat un 
creixement i una gran acceptació. L'ecologia dins el sector alimentari suposa 
una alterativa als productes convencionals. Ha sorgit com a conseqüència 
d'una preocupació social per la naturalesa, pel fet que existeix un grup de 
consumidors, els anomenats verds, que busquen a l'hora de comprar un 
producte, que aquest sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient. També 
ha influït el pensament de la població a l'hora de nodrir-se, ja que de cada 
vegada més els individus s'inspiren per alimentar-se de manera saludable i, 
presten una atenció especial a la taula nutricional i d'on provenen els aliments. 

L'evolució positiva del mercat ecològic espanyol ha afavorit l'entrada i el 
plantejament d'empreses existents a incorporar aliments catalogats com a 
orgànics dins la seva línia de productes. D'aquesta manera, les empreses han 
observat unes noves necessitats de la demanda i es veuen decidides en crear 
productes per satisfer aquest petit grup de la població afavorint, al mateix 
temps, la seva imatge de marca. 

Els productes alimentaris ecològics es diferencien dels convencionals 
bàsicament per no utilitzar substàncies químiques al seu procés productiu. Es 
tracta de productes naturals exempts de fertilitzants, plaguicides, metalls 
pesants, etc. Per tant, la seva qualitat és major i el seu sabor més intens.  
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Així, introduir l’ecologia dins el sector alimentari resultarà ser l’alternativa 
diferenciadora dels productes convencionals al mercat globalitzat espanyol.  

2. Objectius  

L’objectiu principal d’aquesta recerca és analitzar els productes ecològics dins 
el sector alimentari espanyol.  

Al llarg d’aquest treball es pretenen assolir els següents continguts: 

- Fixar el sorgiment del màrqueting ecològic i la seva evolució dins la 
societat i el món empresarial. 

- Diferenciar els productes ecològics dels convencionals quant a 
elaboració del producte, característiques i comercialització. 

- Analitzar l’evolució del mercat alimentari a Espanya i les expectatives 
de futur.  

- Conèixer els requeriments legals d’aquesta producció i com identificar si 
un producte és o no orgànic. 

- Identificar el perfil del consumidor verd i el seu comportament de 
compra.  

- Identificar les diferents estratègies comercials que ha de portar una 
empresa quan s’introdueix dins el mercat ecològic.  

2. METODOLOGIA 

Per elaborar aquest Treball de Fi de Grau i aconseguir els objectius proposats 
a l'apartat anterior he utilitzat un conjunt de fonts fiables detallades a l'apartat 
de bibliografia. 

Abans de començar a redactar la investigació vaig informar-me sobre el tema 
en qüestió i seguidament vaig decidir en quins apartats volia profunditzar. El 
treball està redactat a partir de fonts secundàries ja què el contingut està extret 
a partir d’estudis i afirmacions d’autors especialitzats. A més, s’ha realitzat un 
treball de camp sobre l’empresa Planeta Huerto.  

Principalment m'he basat en articles i llibres publicats al Google acadèmic, 
sempre tenint en compte l'any de publicació d'aquests. He intentat escollir les 
fonts més actuals, ja que el màrqueting és una ciència que evoluciona 
constantment. 

Per obtenir més informació i introduir-me dins el món de l'ecologia vaig llegir un 
llibre titulat "Alimentación natural i saludable: todo lo que la ciencia ha 
demostrado sobre los alimentos saludables y ecológicos" de Mariano Bueno i 
publicat l'any 2016. A més, m'he basat amb un altre llibre titulat "Agricultura 
ecológica y alimentación: análisis y funcionamiento de la cadena comercial de 
productos ecológicos" de l'any 2004 on he trobat algunes dades rellevants. 
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També, cal remarcar que gran part de les dades, conclusions, informació, 
gràfics i taules s'han extret d'organismes públics de l'estat com: Comissió 
Europea, Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, FEPECO, 
SEAE, entre d'altres. 

Finalment, m'he basat en alguns articles publicats al diari BioEcoActual, escrits 
per especialistes, per contrastar alguna idea. 

3. MÀRQUETING ECOLÒGIC 

1. Origen, causes i evolució 

"La industrialització és el conjunt d'activitats pels quals una societat d'economia 
primària passa a tenir una economia secundària (de transformació) i apunta a 
desenvolupar cada vegada més una economia terciària. És sinònim de 
creixement, desenvolupament i modernització econòmica" (enciclopèdia virtual 
eumed).  

Amb la industrialització espanyola del segle XX, l'activitat empresarial va tornar 
més eficient i rendible però sobretot perjudicial per a l'entorn (Kataja, 2014). 
Segons el president de la Fundació Espanyola de Nutrició, a partir del 1940 la 
població va començar a canviar els seus hàbits alimentaris a conseqüència de 
"la industrialització, la urbanització i el desenvolupament tecnològic i econòmic 
que ha donat lloc a noves formes de producció, processament i distribució dels 
aliments" (Gregorio Varela, 2000, p.1).  

Passada la postguerra, l'Escola de Bromatologia de la Universitat de Madrid, 
realitzà un estudi alimentari i arribà a la conclusió que la societat es trobava en 
dèficit nutricional. La industrialització del sector va causar que "la població 
incrementés el consum de sucres, carn, ous i làctics" (Gregorio Varela, 2000, p.
3) ocasionant una sèrie de malalties molt conegudes actualment: diabetis, 
obesitat, càncer i problemes cardiovasculars. A més, "la urbanització ha influït 
més sobre els hàbits alimentaris de la població espanyola que sobre el seu 
estat nutricional. Suposa la introducció de nous aliments industrialitzats, 
precuinats i de fàcil preparació, deixant de banda els aliments frescs" (Gregorio 
Varela, 2000, p.4). 

Per contextualitzar el concepte de màrqueting ecològic, hem de situar-nos a 
finals dels anys seixanta i principi dels setanta amb l'aparició de l'anomenada 
"consciència ecològica". Amb el pas dels anys, els recursos naturals es tornen 
limitats i, és a partir d'aquí quan sorgeix la preocupació ambiental per part de la 
població i les empreses (Calomarde, 2000). A conseqüència dels problemes 
naturals derivats de la pluja àcida, l'esgotament de la capa d'ozó, el canvi 
climàtic, la contaminació, la desforestació i les pràctiques no sostenibles en la 
productivitat agrícola, la població s'alarmà i començà a plantejar-se nous hàbits 
de compra. La població demandava productes respectuosos amb l'entorn i les 
empreses prengueren aquestes propostes a l'hora de prendre decisions 
(Kataja, 2014). 
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Arribats als anys 90, la consciència ecològica s'havia expandit mundialment. 
L'expressió "ser verd" era tendència. Les empreses, per satisfer aquestes 
necessitats dels nous consumidors, varen haver de canviar les estratègies de 
màrqueting tradicionals, donant nom al concepte actual "màrqueting ecològic" o 
"màrqueting verd". Chen & Chang, 1999 (citat per Kataja, 2014, p. 9) afirmen 
que "ser verd també es veu com una forma de diferenciar-se dels competidors i 
obtenir avantatges competitius". D'aquesta manera, "l'augment de la 
consciència i la preocupació mediambiental resulta ser un bon incentiu pels 
responsables en matèria de màrqueting per adoptar noves pràctiques de 
gestió" (Paço, Raposo & Filho, 2008, p.19). 

Així, el concepte màrqueting ecològic, verd o sostenible és molt recent. Cal 
mencionar que ha evolucionat i, de cada vegada més, les empreses veuen 
aquestes tàctiques com un aspecte diferenciador de la competència. Es tracta 
de dissenyar productes que compleixin les característiques específiques dels 
clients i crear una imatge de marca de qualitat i sostenible amb el medi natural 
(Rojas, 2012). 

El màrqueting ecològic presenta dos enfocaments: per una banda produir béns 
i serveis sostenibles i respectuosos i, d'altra banda realitzar activitats que 
protegeixin i millorin el medi ambient (Kataja, 2014). Seoanez i Angulo, citats 
per Juviano i Camacho (2017), consideren que l'objectiu de les empreses 
verdes es satisfer necessitats d'un individu sensibilitzat amb l'entorn natural. 

Es tracta, doncs, d'incorporar l'ecologia dins el màrqueting tradicional. 
L'empresa haurà d'identificar, crear, desenvolupar i servir a la demanda amb 
accions que no perjudiquin i millorin el medi ambient (Calomarde, 2000). 

Pavan Mishra i Payal Sharma (2014) afirmen que, de cada vegada més, la 
població mundial canvia els seus hàbits de compra i presta més atenció als 
productes de caràcter biològic. El concepte evoluciona positivament a mesura 
que transcorren els anys, arribant avui dia a considerar-se "l'era dels béns 
reciclables, no tòxics i ecològics".  

D'altra banda, el màrqueting verd està relacionat amb la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC), és a dir, l'entitat va més enllà dels límits que imposa la llei 
respecte la sostenibilitat del medi ambient, la seguretat i les condicions dels 
treballadors i, intenta invertir en empreses responsables (Kataja, 2014). Ser 
responsable ajuda a les empreses ecològiques a potenciar la seva imatge de 
marca, ja que es "projecta com un agent compromès amb el desenvolupament i 
la sostenibilitat del medi ambiental i de tot el seu entorn" (Jaramillo Osorio, 
2012, p.8). 

2. Concepte 

Actualment, la població associa el màrqueting verd amb termes com reciclatge, 
respectuós amb el medi ambient, sense toxines, recarregables, etc. però, com 
afirma Polonsky (1994) "el màrqueting verd és un concepte molt ampli, que es 
pot aplicar als béns de consum, als béns industrials i fins i tot als serveis". A 
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més, resulta difícil de definir i cal tenir en compte que des del seu sorgiment 
tots els investigadors han donat una opinió diferent. Polonsky ho defineix de la 
següent manera: 

Màrqueting verd o ambiental consisteix en totes les activitats 
dissenyades per generar i facilitar qualsevol intercanvi destinat a 
satisfer necessitats o desitjos humans, de manera que la satisfacció 
d'aquestes necessitats i desitjos es produeix, amb un impacte negatiu 
mínim sobre el medi ambient natural (Polonsky 1994, p.2). 

En la pràctica, "inclou activitats molt diverses, entre altres, la modificació del 
producte, el canvi del procés de producció, la modificació de la publicitat i el 
packaging" (Polonsky, 1994, p.1). Segons aquest autor, el consum i la vida 
humana destrueix el medi ambient així que no es pot eliminar completament 
aquest dany però si intentar minimitzar el seu impacte. 

Calomarde, per definir el màrqueting ecològic, parteix del concepte actual de 
màrqueting. Explica el màrqueting com "una forma de pensar, una filosofia de 
direcció sobre com s'ha d'entendre la relació d'intercanvi dels productes amb el 
mercat" (Calomarde, 2000, p.6). Actualment, "parteix de les necessitats dels 
consumidors i són aquests els que orienten la producció" (Calomarde, 2000, p.
7) però, no sols s'han de tenir en compte els desitjos dels consumidors sinó, 
també, els de la societat. A partir d'aquí, determina el màrqueting ecològic com: 

Una manera de concebre i executar la relació d'intercanvi, amb la 
finalitat de ser satisfactòria per a les parts que intervenen en ella, la 
societat i l'entorn natural, mitjançant el desenvolupament, valoració, 
distribució i promoció per una de les parts dels béns, serveis o idees 
que l'altra part necessita, de forma que, ajudant a la conservació i 
millora del medi ambient, contribueixen al desenvolupament sostenible 
de l'economia i la societat (Calomarde, 2000). 

Chamorro (2001), citat per Villegas Diaz (2013), afirma que el màrqueting 
ecològic sorgeix a partir del màrqueting social perquè les empreses que porten 
a terme aquesta filosofia realitzen accions beneficioses per la societat i 
descarten aquelles altres estratègies que resulten ser perjudicials. Dias (2008), 
d'acord amb Chamarro també engloba el màrqueting ecològic dins el 
màrqueting social pel fet que defensar el medi ambient és una causa social. 
Aclareix el concepte dient que es tracta d'un "procés de planificació, 
implantació i control d'una política de màrqueting que satisfà les necessitats 
dels clients i contempla, al mateix temps, els objectius de l'organització i el 
benefici del medi ambient" (Dias, 2008, p. 143). 

D'altra banda, American Marketing Association (2014), afirma que el 
màrqueting verd és "la comercialització de productes segurs pel medi ambient. 
Aquest inclou diverses activitats, com: la reducció de residus, canvis en el 
producte des del seu desenvolupament fins al seu envàs i modificacions en la 
seva barreja de comunicació”. 
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Finalment, Mishra i Sharma (2014) anuncien el concepte de màrqueting 
ecològic tenint en compte les definicions d’antics pensadors i autors:  

El màrqueting verd és el procés de desenvolupar productes i serveis i 
promocionar-los per satisfer els clients que prefereixen productes de 
bona qualitat, rendiment i conveniència a un cost assequible, que al 
mateix temps no tenen un impacte perjudicial en el medi ambient. 
Inclou una àmplia gamma d'activitats com: la modificació del producte, 
el canvi del procés de producció, publicitat modificada, canvi en el 
packaging, etc., dirigides a reduir l'impacte perjudicial dels productes i 
el seu consum i eliminació en el medi ambient. 

4. QUÈ S’ENTEN PER PRODUCTE ECOLÒGIC? 

Actualment, quan sortim al carrer o simplement quan naveguem a través de les 
xarxes socials o Internet observem que gran part de la població pren la 
iniciativa de canviar els seus hàbits alimentaris i optar per una vida més 
saludable. Aquestes ganes d'alimentar-se correctament i els problemes 
mediambientals que han sorgit els darrers anys han impulsat a acceptar els 
productes ecològics com a substituts dels convencionals. Però, realment 
sabem que és un producte ecològic? Ens han informat sobre les seves 
característiques i les propietats que ens poden aportar? 

1. Concepte 

Existeixen diversos organismes i diferents autors que defineixen la producció 
ecològica. Aquesta engloba tant l'agricultura com la ramaderia. A continuació, 
s'exposen algunes reflexions sobre aquest concepte. 

Segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

La producció ecològica o també anomenada biològica o orgànica és un 
sistema de gestió i producció agroalimentària que combina les millors 
pràctiques ambientals juntament amb un elevat nivell de biodiversitat i 
de preservació dels recursos naturals, així com l'aplicació de normes 
exigents sobre benestar animal, amb la finalitat d'obtenir una producció 
conforme a les preferències de determinats consumidors. 

"L'agricultura orgànica és un sistema holístic de gestió de la producció que 
fomenta i millora la salut de l'agroecosistema, i en particular la biodiversitat, els 
cicles biològics, i l'activitat biològica del sòl" (Food and Agriculture Organization, 
FAO). Aquesta organització segueix dient que per aconseguir-ho s'ha de 
rebutjar als materials sintètics. 

D'altra banda, International Federation of Organic Agriculture Movements 
(IFOAM), defineix l'agricultura ecològica com 

Sistema productiu que sustenta la salut dels sòls, dels ecosistemes i de 
les persones; es basa en els processos ecològics, la biodiversitat i els 
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cicles adaptats a les condicions locals, en comptes d'utilitzar inputs 
amb efectes adversos; i combina tradició, innovació i ciència per 
beneficiar l'entorn compartit i promoure relacions equitatives i una bona 
qualitat de vida per a tots els implicats. 

La Federació Espanyola d'Empresa amb Producció Ecològica (FEPECO), 
aclareix que "l'agricultura ecològica és un sistema de producció agrícola que 
proporciona al consumidor aliments frescs, saborosos i autèntics al mateix 
temps que respecta els cicles vitals dels sistemes naturals" concretant, a més, 
que satisfà les necessitats actuals dels consumidors sense comprometre les 
necessitats futures . 

La FAO defineix els productes ecològics certificats com "aquells que es 
produeixen, emmagatzemen, elaboren, manipulen i comercialitzen de 
conformitat amb les especificacions tècniques precises". 

Totes les definicions vistes anteriorment coincideixen en el fet que es tracta 
d'un mètode que elimina totes aquelles substàncies (fertilitzants, additius, 
plaguicides, etc.) que puguin ser perjudicials per a l'entorn que ens envolta. 

Per tot això i d'acord amb la FEPECO i la FAO, l'agricultura ecològica ha de 
seguir una sèrie de pràctiques per "mantenir i incrementar la fertilitat del sòl a 
llarg termini i evitar la propagació de plagues i malalties". Consisteix a practicar 
la rotació de cultius evitant l'ús d'inputs i prohibint l'ús d'organismes modificats 
genèticament. A més, cal seleccionar, criar i alimentar els animals a espais 
oberts. La reproducció d'aquests ha de ser natural, sense medicaments. 

2. Característiques 

Davant la gran diversitat d'aliments que ofereixen els supermercats neix la 
inquietud per la qualitat i la seguretat alimentaria. Estem desinformats de les 
propietats dels aliments. Per això, a continuació, es detallen les principals 
diferències entre els productes convencionals i els certificats com a ecològics. 

1. Qualitat 

A partir d'estudis científics, la doctora Raigó declara, en una campanya 
publicitaria publicada pel SEAE que per determinar la qualitat dels aliments no 
sols s'han de considerar les propietats nutritives sinó que també s'han de tenir 
en compte aspectes externs com la manera en què s'ha produït, elaborat, 
comercialitzat i consumit. 

Durant els últims 25 anys, els aliments convencionals han anat perdent 
substàncies nutricionals bàsiques, com són les vitamines i minerals, a 
conseqüència d'enfocar-se solament en produir, distribuir i comercialitzar grans 
quantitats de producte al millor preu. Utilitzen mètodes de producció amb 
l'objectiu de reduir costos. (Mª D Raigón, 2007) 

�  de �11 38



Així mateix, es pot afirmar que "l'aliment ecològic és més nutritiu i més 
saludable"? (Mª D Raigón, 2007, p.9) La seva resposta és afirmativa i ho 
demostra amb les següents raons: 

En primer lloc, els aliments ecològics, a diferència dels convencionals estan 
exempts de fertilitzants nitrogenats de síntesi, fet que ajuda a no contaminar els 
sòls ni l'aigua. Aquesta utilització de substàncies en la producció convencional 
condiciona les propietats nutritives, ja que augmenta la proporció d'aigua dels 
aliments. Així, els aliments biològics es conserven durant més temps gràcies 
als majors continguts de matèria seca. Per exemple, Raigón (2002) demostra 
que el cultiu d'espinacs convencionals aporta un 10% més d'aigua respecte a 
els cultius ecològics. 

A més, els aliments ecològics presenten majors quantitats de minerals 
(magnesi, calci, potassi, ferro, etc.), vitamines i antioxidants. Aquestes 
substàncies concentrades en les fruites i verdures són essencials per gaudir 
d'una bona salut. Hi ha nombrosos estudis que afirmen que es necessita 
menys quantitat de producte ecològic que de producte convencional per ingerir 
la dosi diària d'alguna vitamina o antioxidant. L'associació Ecovalia destaca la 
salut del productor com a segon benefici de consumir productes ecològics 
perquè al treballar amb aliments lliures de residus tòxics evita riscs de patir 
alguna patologia. 

D'acord amb aquestes afirmacions, la Universitat de Barcelona, a partir d'un 
estudi de la Universitat de Newcastle (2014), ha demostrat que existeixen 
diferències significatives en la composició dels aliments ecològics i 
convencionals. Els primers es diferencien dels segons, principalment, per 
presentar una menor concentració de plaguicides i metalls tòxics i més 
abundàncies d'antioxidants. A més, remarca que aquests beneficis estan 
vinculats a tenir menors possibilitats de patir malalties cròniques.  

Altres valors a tenir en compte és el benestar dels animals. La producció 
ecològica "permet que els animals creixin al seu ritme natural i en condicions 
adequades en espai i alimentació" (Associació Ecovalia). Aquest benestar es 
reflecteix en aportar als aliments un major contingut de proteïnes i menors 
índexs de greixos. Per exemple, la carn de conill ecològica presenta un 42% 
menys de greix que la carn de conill convencional (Mª D Raigón, 2007). 

Resulta d'interès, també, que l'aliment ecològic presenta un sabor i un aroma 
millor per adaptar-se al terreny local i respectar els processos de maduresa. A 
més, el segell de certificació ecològica suposa una garantia de qualitat amb 
l'entorn durant totes les fases del cicle de vida del producte i aporta seguretat 
alimentaria (Mª D Raigón, 2007). 

Per concloure, consumir productes catalogats com biològics aporten més 
guanys que despeses i, es pot dir que és una solució davant una producció 
intensiva o convencional que esgota els recursos naturals (Associació 
Ecovalia). 
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2. Beneficis ambientals  

L'alimentació ecològica, com s’ha mencionat anteriorment, destaca per 
respectar l’entorn i protegir-lo utilitzant tècniques que beneficiïn la biodiversitat, 
l'aigua i la fertilitat del sòl. (Mª D Raigón, 2007). A més, aquest tipus de 
producció s'adapta a la problemàtica actual del canvi climàtic. (Associació 
Ecovalia). Els beneficis mediambientals que aporten son reflectits a llarg termini 
(FAO). 

La doctora Eva López publica un article al diari mensual Bio Eco Actual 
afirmant que tot el que menjam té un impacte amb el medi ambient. A través 
d'un estudi realitzat per Nacions Unides, proposa que per evitar l'efecte 
hivernacle, guanyar rendibilitat i desforestació, s'hauria d'aposar per una dieta 
vegetariana o vegana per tal de cuidar la pròpia salut, la dels animals i la del 
planeta. 

L'ús de fertilitzants químics perjudica el medi ambient, concretament les aigües. 
Però, què és un fertilitzant químic? Es tracta de "qualsevol substància que és 
utilitzada per aportar nutrients al sòl, amb l'objectiu d'augmentar la concentració 
i que afavoreixi i potenciï el creixement de les plantes" (Raúl Martínez, Bio Eco 
Actual, 2018, p. 20). Utilitzar aquest component aporta a les aigües 
subterrànies nitrogen, una substància capaç de provocar efectes negatius al 
nostre organisme. El fòsfor és un altre tipus de fertilitzant que perjudica el 
creixement natural de les plantes. El problema mediambiental que crea és 
l'anomenada eutrofització de les aigües. Resulta necessari buscar solucions 
per produir sense utilitzar aquest tipus de substàncies que danyen la salut 
humana i la de l'entorn que ens envolta. (Raúl Martínez, Bio Eco Actual, 2018) 

3. Beneficis en la salut 

L’alimentació ecològica, com s’ha vist anteriorment, presenta grans propietats 
saludables i, ho podem afirmar a partir dels següents articles publicats per 
especialistes.  

Un estudi científic publicat a la revista Environmental Health, l'any 2017, arriba 
a la conclusió que la producció ecològica presenta grans beneficis per la salut 
humana. L'estudi es basa a comparar els aliments procedents d'una producció 
ecològica amb els procedents d'una convencional o intensiva. 

Els resultats mostraren que "el consum d'aliments ecològics poden reduir el risc 
de malalties al·lèrgiques i de sobrepès o obesitat" (Mie, 2017, p.13). A més, 
també remarca que els consumidors ecològics opten per estils de vida més 
saludables i, les seves dietes es basen en un "major consum de fruites, 
verdures, cereals integrals i llegums. amb menor consum de carn" (Mie, 2017, 
p.13).  

Aquests hàbits estan relacionats amb la salut pel fet que redueixen el risc a 
patir malalties cròniques com la diabetis i els problemes cardiovasculars. 
D'acord amb la Organització Mundial de la Salud (OMS), "les malalties 
cròniques maten a 40 milions de persones anualment, que equival al 70% de 
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les morts mundials. Les malalties cardiovasculars constitueixen la majoria, 
seguides del càncer, les malalties respiratòries i la diabetis" (Marta Gandarillas, 
diari Bio Eco Actual febrer 2018, p.27). 

La nutrició terapèutica, anomenada així pel doctor Seignalet, té el seu origen 
amb l'expressió d'Hipòcrites "que tu alimento sea tu medicina". Aquest doctor 
observà que molts problemes de salut sorgeixen a l'hora de digerir els aliments, 
pel fet que aquests estan modificats i el nostre sistema digestiu no. Felipe 
Hernández, el director de l'Institut de Nutrició Cel·lular Activa afirma que 
canviant els hàbits alimentaris la població gaudeix d'una millor salut i s'evita el 
risc de patir algun trastorn crònic. (Marta Gandarillas, diari Bio Eco Actual febrer 
2018) 

Com s'ha comentat abans, els aliments ecològics presenten un ús reduït de 
plaguicides en comparació als productes convencionals. Consumir productes 
que porten una gran quantitat d'aquests components tòxics pot provocar 
efectes neurològics i el risc addicional de patir malalties com el Parkinson, la 
diabetis o algun tipus de càncer. Aquestes dades són avaluades a partir 
d'estudis científics però encara falten demostracions dels efectes que comporta 
cada tipus de plaguicida a la salut humana (Axel Mie, 2017). 

5. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 

Tot va començar a partir del 1950 amb l'anomenada Revolució Verda. Aquesta 
es caracteritza per massificar la producció agrícola a partir d'introduir 
substàncies a la terra cultivada per augmentar el rendiment dels cultius ja 
existents. Els tòxics utilitzats, anomenats fertilitzants i pesticides, es 
complementaven en noves tècniques de cultiu que incloïen maquinària pesant 
com els tractors (Echarri, 1998). 

Aquesta creixent productivitat ha ocasionat dos grans problemes: el dany 
ambiental i l'abús en energia. Aquesta última sorgeix a conseqüència que 
l'agricultura moderna necessita grans quantitats de petroli per produir, és a dir, 
la fabricació de fertilitzants i pesticides, la maquinària utilitzada i el transport 
necessiten combustible (Echarri, 1998). 

No hem de deixar de banda que, abans d'aquesta revolució la població 
s'alimentava del que produïa. Per tant, aquesta va marcar un abans i un 
després a la societat (Echarri, 1998). 

A la dècada dels 70 sorgeix el moviment de l'agricultura ecològica com a 
resposta a aquest excés de producció i, també, a la necessitat de protegir 
l'entorn. "L'agricultura ecològica pren com a origen l'agricultura tradicional i 
recupera els seus mètodes i tècniques" sempre modernitzant-los (COAG, 2006, 
p.9). 
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"Durant aquests anys es crearen les primeres associacions on hi participaren 
tant productors com consumidors interessats per l'ecologia". La intenció era 
proposar una sèrie de regles comuns de producció (COAG, 2006, p.10). 

El sector ecològic a Espanya ha evolucionat en funció dels altres països de la 
Unió Europea. No va ser fins als anys 80 que les administracions començaren 
a veure el mercat ecològic com una alternativa econòmica. "El 1989 es 
reconeix oficialment aquest sistema de producció, amb la creació del CRAE 
(Consell Regulador de l'Agricultura Ecològica), un organisme que s'ocupava de 
controlar, promocionar i fomentar aquest tipus d'agricultura a Espanya" (COAG, 
2006, p.11). Però, amb el sorgiment de la normativa comunitària el 1991, 
aquest organisme va desaparèixer (COAG, 2006). 

Els anys 90 marcaren tendència. El sector ecològic s'havia convertit en una 
nova font d'ingressos on començaren a sorgir nous productors i operadors 
espanyols. Als anys següents i fins a l'actualitat, aquest sector sols experimenta 
canvis de creixement. Però, com és d'esperar han sorgit alguns obstacles com: 
"l'escassa demanda interna, la falta d'assessorament, formació i investigació i, 
l'escàs interès de les administracions" (COAG, 2006, p.12). 

Finalment, "avui dia, l'agricultura ecològica és una realitat consolidada al nostre 
país" (COAG, 2006, p.12) que presenta una evolució positiva de cara al futur. 

6. MERCAT D’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA A ESPANYA  

Segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
(MAPAMA) "la producció ecològica és un instrument important per fomentar 
una producció agroalimentària dirigida a obtenir productes de qualitat 
respectuosos amb el medi ambient". Va sorgir als anys 80 i els termes 
"ecològic", "biològic" i orgànic" resulten ser sinònims. 

"Europa posseeix el mercat d'alimentació i begudes ecològiques més atractiu 
del món" (Dupupet & Valor & Labajo, 2010, p.1). Si ens centrem amb Espanya, 
aquest tipus de producció s'ha incrementat i, actualment, ocupa la quinta 
posició dins el rànquing mundial en superfície de producció ecològica. Hi 
predomina el sector primari però des de l'any 2010 s'han anat implantant 
indústries, fet que justifica que aquest mercat presenta una tendència de 
creixement en els pròxims anys (MAPAMA). 

Com s'observa en la següent taula, Espanya no produeix a totes les 
Comunitats Autònomes de manera proporcional ja que Andalusia és la que més 
hectàrees destina (MAPAMA). 
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     Taula 1 

Entre els anys 2010 i 2015 la producció ecològica al país va incrementar un 
115%. Resulta interessant mencionar la seva evolució positiva davant una 
situació de crisi econòmica on, el consum de productes convencionals s'ha vist 
afectat. Aquest creixament s’explica pel fet que els consumidors, una volta 
prenen consciència dels beneficis dels productes orgànics, es mantenen fidels 
(MAPAMA). 

     Gràfic 1 

Una altra qüestió que afirma l'evolució creixent d'aquest mercat a Espanya és 
la despesa per càpita. S'observa que s'ha incrementat notablement en els 
productes ecològics i, ha disminuït lleugerament en els convencionals 
(MAPAMA). 
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     Taula 2 

D'altra banda, les importacions i exportacions també han experimentat un 
progrés, com es pot veure a la següent taula. El percentatge de cobertura ens 
indica que la balança comercial presenta superàvit pel fet que les exportacions 
espanyoles són superiors a les importacions. Però, com es pot observar, a 
mesura que transcorren els anys, aquest percentatge disminueix i es justifica 
perquè la consciència dels consumidors ha anat incrementant i aquests han 
demandat més varietat de productes, fet que ha obligat a les empreses a 
importar aliments ecològics (MAPAMA). El creixement progressiu de les 
exportacions es deu que Espanya és un país que destina gran part de 
superfície a agricultura ecològica però, la demanda espanyola és inferior a la 
demanda dels altres països de la Unió Europea. Per això, el país exporta la 
producció a altres estats membres (MAPAMA). 

     Taula 3 
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Finalment, s'ha de comentar que Espanya sempre ha avançat més lentament 
que els altres països de la Unió Europea. Per exemple, ens trobem amb el cas 
que Espanya presenta una quota de mercat poc desenvolupada en aliments 
d'origen animal ecològic respecte a Dinamarca, Regne Unit, Itàlia, França, 
entre d'altres. A més, els països de la Unió Europea distribueixen la majoria 
d'aquests productes alimentaris amb canals convencionals mentre que 
Espanya ho fa amb distribució al detall. Cal mencionar, però, que diferents 
estudis evidencien que Espanya s'aproximarà al model dels països pròxims en 
els següents 5 anys (MAPAMA). 

7. PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LES ILLES BALEARS  

L'alimentació biològica a l'arxipèlag balear s'ha convertit en un sector atractiu 
amb perspectives de creixement. Jeroni Vera, el director tècnic del CBPAE, va 
indicar, en un article publicat al diari Última Hora (2018) que Balears, l'any 
2016, "va ser la segona Comunitat Autònoma, després d'Andalusia, amb major 
proporció de superfície d'agricultura ecològica en comparació amb tota la 
superfície cultivable". Per tant, resulta interessant analitzar l'efecte d'aquest 
tipus de producció a les nostres illes. 

L'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) ens diu 
que "l'agricultura ecològica cerca una agricultura ambientalment sostenible, 
socialment justa i econòmicament viable, el qual pel cas de Mallorca i les 
Balears és encertat". A més, "des de la seva implantació sempre ha rebut el 
suport d'integrants de tots els sectors poblacionals, així com tots els cultius que 
es poden cultivar aquí tenen la seva derivació en ecològica". Per tant, es pot dir 
que aquestes illes presenten les condicions adequades per produir aquest tipus 
d'alimentació. 

"El Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE) és l'òrgan col·legiat 
encarregat de certificar els productes agroalimentaris ecològics de les Illes 
Balears" (CBPAE, 2014). Presenta dos objectius: certificar els productes i 
promocionar-los. Es va crear l'any 1994 i es caracteritza per "assumir les 
compe tènc ies en ma tè r ia de de fensa davan t f rau i qua l i t a t 
agroalimentària" (Diari Última Hora, 2009). A més, assegura el compliment de 
la legislació i s'encarrega de tot el procés de comercialització dels productors. 
"Pels consumidors ofereix un directori de productes ecològics de Balears" (Diari 
Última Hora, 2009). 

   Imatge 1: Segell de certificació CBPAE 
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   Font: Consell Balear de Producció Agrària Ecològica 

Pel que fa a la distribució dels productes alimentaris ecològics a les Illes 
Balears, els productors opten per canals de comercialització propers, és a dir, 
venda directa (APAEMA). Els mercats i les fires ecològiques són les principals 
estratègies per apropar el producte al consumidor balear (CBPAE, 2014) ja 
que, aquest es guia per les recomanacions dels venedors i pel "boca a boca". 
L'illa de Mallorca ofereix diversos mercats ecològics setmanals a Palma, els 
dijous a la Universitat i Inca i, els diumenges a Santa Maria. Les fires 
orgàniques es concentren a Porreres, Santa Maria, Puigpunyent, Llucmajor i 
Can Picafort. D'altra banda, la participació a Menorca i Eivissa és menor. 
Eivissa sols disposa d'una secció ecològica al mercat de Sant Josep i el mercat 
de Forada, igual que la Fira de Sabors. I, Menorca sols presta una fira anual 
ecològica (Diari Última Hora, 2018). 

A partir d'un article publicat al diari Última Hora el febrer de 2018, es pot 
extreure que el consum i producció d'aliments ecològics a les Illes Balears, 
igual que a la Península, va incrementant a mesura que transcorren els anys. 
Per exemple, entre l'any 2015 i 2016, la superfície destinada a agricultura 
ecològica va créixer un 5,3% igual que el nombre d'operadors registrats. 
Aquests últims foren de 800 l'any 2016, dels quals 614 es localitzen a Mallorca, 
89 a Menorca, 93 a Eivissa i 4 a Formentera. A més, Jeroni Vera afirma que 
"tots els anys hi ha hagut un creixement de la producció ecològica, fins i tot en 
els pitjors anys de la crisi. Això és perquè la societat demanda cada vegada 
més aquest producte". 

D'acord amb el CBPAE, el cultiu predominant a les Illes Balears és pastures i 
farratge, destinant una mica més de la meitat del total de la terra conreada. 
L'altra meitat, bàsicament es destina a produir cereals i llegums, recol·lecció 
silvestre i fruita seca (principalment ametllers i garrofers). 

Pel que fa a la ramaderia ecològica, cada illa està especialitzada amb un tipus 
de cria. "Les explotacions de boví es concentren a Menorca, l'oví i el porcí 
preponderen a Mal lorca, mentre que a Eiv issa l 'avicul tura és 
predominant" (Diari Última Hora, 2018). 

Per tant, podem concloure que el mercat ecològic balear presenta una 
tendència futura positiva i que la seva evolució s’aproxima al mercat espanyol. 
A poc a poc, la població agafa consciència de la importància d’adquirir i nutrir-
se de forma saludable, ecològica i amb producte local. 

8. REGULACIÓ ECOLÒGICA  

Per començar a explicar la regulació dels productes ecològics a Espanya hem 
de situar-nos a finals dels anys 80 amb l’evolució de les anomenades 
denominacions d’origen (Muñoz & Montoro & Castañeda, 2006). Briz (2004) 
afegeix que va començar a regular-se quan s’aprovà el Reglament de la 
Denominació Genèrica Agricultura Ecològica i Consell Regulador, l’any 1989.  
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A partir dels anys 90, es va veure necessària una regulació de la producció 
ecològica per tal d’evitar enganys i crear una garantia al consumidor. La finalitat 
era establir, a tots els països de la Unió Europea, unes normes comuns per 
produir, etiquetar i controlar aquests productes (COAG, 2006). 

“Espanya es considerada pionera en quant a normativa específica relativa a 
l’agricultura ecològica. Amb aquesta regulació, el país passa a ser el tercer, 
després de França i Dinamarca” (Muñoz & Montoro & Castañeda, 2006, p.63). 

La normativa ecològica ha experimentat canvis i evolucions a llarg d’aquests 
anys. Actualment, el Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell de 28 de juny de 
2007 sobre la producció i etiquetatge dels productes ecològics és la llei que 
regula el món dels aliments biològics. Aquesta es basa en “definir els objectius, 
els principis i les normes que s’han d’aplicar a la producció ecològica per 
contribuir a la transparència i confiança dels consumidors”.  

1. Objectius i principis de la producció ecològica  

D'acord amb l'article 3 del Reglament (CE) núm. 834/2007, els objectius de la 
producció ecològica son: en primer lloc, "respectar els sistemes i els cicles 
naturals i preservar i millorar la salut del sòl, l'aigua, les plantes i els animals”. A 
més, utilitzar energies renovables i vetllar pel benestar animal; en segon lloc, 
"obtenir productes d'alta qualitat"; i, en tercer lloc, ampliar la gamma de 
productes per satisfer les necessitats de la demanda. 

L'objectiu principal d'aquest Regalment és que els productes ecològics portin la 
menor presència d'organismes modificats genèticament (OMG). Es defineix 
organisme com "tota entitat biològica capaç de reproduir-se o de transferir 
material genètic" (Article 2 de la Directiva 2001/18/CE del Parlament Europeu i 
del Consell). Aquest mateix apartat de la Directiva comenta que un organisme 
modificat genèticament serà aquell organisme pel qual el seu material genètic 
ha estat transformat d'una manera que no es reprodueix naturalment. 

La producció ecològica ha de cumplir una sèrie de principis generals i alguns 
d’especifics depenent de l’especialització. D’acord amb l’article 4 del Reglament 
(CE) nº 834/2007, la producció ecològica estarà basada en els següents 
principis: 

a) El disseny i la gestió adequades dels processos biològics basats en 
sistemes ecològics que utilitzin recursos naturals propis del sistema 
mitjançant mètodes que: utilitzin organismes vius i mètodes de 
producció mecànics, desenvolupin cultius i una producció ramadera 
vinculats al sòl o una aqüicultura que respecti el principi de 
l'explotació sostenible de la pesca, excloguin l'ús d'OMG i productes 
produïts a partir de o mitjançant OMG, llevat de medicaments 
veterinaris i, estiguin basats en l'avaluació de riscos, i en l'aplicació 
de mesures cautelars i preventives.  

b) La restricció del recurs a mitjans externs. En cas necessari o si no 
s'apliquen els mètodes i les pràctiques adequades de gestió 
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esmentades en la lletra a), es limitaran a mitjans procedents de la 
producció ecològica, substàncies naturals o derivades de 
substàncies naturals, fertilitzants minerals de baixa solubilitat 

c) L'estricta limitació de l'ús de mitjans de síntesi en casos 
excepcionals quan no existeixin les pràctiques adequades de 
gestió, quan els mitjans externs esmentats a la lletra b) no estiguin 
disponibles al mercat, o quan l'ús dels mitjans externs esmentats a 
la lletra b) contribueixin a efectes mediambientals inacceptables 

d) L'adaptació, en cas que sigui necessari i en el marc del present 
Reglament, de les normes de la producció ecològica tenint en 
compte la situació sanitària, les diferències regionals climàtiques 
així com les condicions, les fases de desenvolupament i les 
pràctiques ramaderes específiques locals. 

2. Certificació ecològica 

Tots els productes ecològics, siguin alimentaris o no, han d'estar certificats. La 
International Standarization Organization (ISO) defineix la certificació com "el 
procediment mitjançant el qual una tercera part independent ofereix una 
garantia, per escrit, que el productor, procediment o servei compleix amb una 
norma determinada" (SEAE & Junta d'Andalusia, 2008, p.94). 

El Reglament de la Unió Europea regula tant la producció i processament com 
el control i l'etiqueta dels aliments ecològics. L'objectiu principal, segons la 
Comissió Europea, és generar confiança al consumidor. A més, la certificació 
inclou inspeccions i etiquetes diferenciadores per tal de garantir al consumidor 
la qualitat orgànica d'aquests aliments. (SEAE & Junta d'Andalusia, 2008) 

1. Control 

Pel que fa al control, la Unió Europea estableix un procés d'inspecció anual on 
avalua totes les fases del producte, és a dir, comprova que l'agricultor, 
processador, comerciant, importador o exportador compleix estrictament la 
normativa ecològica per poder utilitzar el logotip i etiquetar els respectius 
productes (SEAE & Junta d'Andalusia, 2008) 

A Espanya, el control es realitza majoritàriament a través d’organismes 
dependents: els Consells o Comitès d'Agricultura Ecològica. Actualment, estan 
autoritzats organismes privats de control a Andalusia i Castella la Mancha, 
utilitzant els dos sistemes a Aragó (SEAE & Junta d'Andalusia, 2008). 
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   Imatge 2: Segells de certificació  

   Font: Junta d’Andalusia, Conselleria d’agricultura i pesca

2. Logotip Unió Europea 

El logotip ecològic indica que el producte compleix estrictament amb la 
legislació europea. “L'objectiu principal es facilitar la identificació d’aquestas 
productes als consumidors” (Comissió Europea). Per tal que aquests els 
reconeguin fàcilment, els productes porten un logotip destinat a “l’entitat de 
control que certifica el producte i, un altre logoip que confirma que el producte 
s’ha elaborat d’acord amb el Reglament de la UE” (FEPECO, 2009, p.3) 

Com podem observar en la següent imatge, el distintiu europeu uneix la 
bandera europea amb la naturalesa, utilitzant les estrelles, la fulla i el color verd 
per expressar-ho (Comissió Europea). 

   Imatge 3: Logotip Unió Europea 
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    Font: Comissió Europea 

D’acord amb el Reglament (CE) nº 834/2007 serà obligatori utilitzar el logotip 
europeu en els aliments ecològics envasats i produïts a Europa. Quan es tracti 
de productes elaborats, aquests portaran el logotip quan més del 95% dels 
seus ingredients siguin orgànics. En canvi, el seu ús serà voluntari quan es 
tracti d’aliments importants o quan s’exportin productes sense envasar. 

El logotip podrà utilitzar-se en l’etiqueta, la presentació i la publicitat dels 
productes certificats. A més, per evitar males pràctiques o confusió als 
consumidors, el logotip ha d’informar del lloc on s’han obtingut les matèries 
primeres agràries que componen el producte. (Reglament (CE) nº 834/2007) 

També, cal tenir en compte, segons comenta la Comissió Europea, que 
“sempre que s’utilitzi el logotip, aquest haurà d’anar acompanyat del codi de 
l’organisme de control i del lloc on s’han cultivat les matèries primeres que 
componen el producte.”  A més, “el logotip està protegit de ser utilitzat en 
productes no ecològics, fet que augmenta la competència justa del mercat i, 
per descomptat, la protecció dels consumidors” 

3. Etiqueta 

L’etiqueta és “tota paraula, terme, detall, marca registrada o comercial, 
il·lustració o símbol col·locat a qualsevol envàs, document, etc. que acompanyi 
i faci referència a un producte” (Reglament (CE) nº 834/2007). 

L’etiqueta, segons afirma la FAO, indica que el producte és certificat com 
ecològic i, per tant, compleix les normes de qualitat. Una vegada s’ha verificat 
el procés del producte es concedeix l’etiqueta. Per tant, “l’etiqueta genera 
confiança” (FEPECO, 2009, p.10).  

La Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Ecològica (IFOAM)  
comenta que “l’etiqueta ha de portar el nom de l'organisme de certificació” 
Aquests organismes privats s’encarreguen de comprovar que el procés opera 
d’acord amb la normativa. 

Respecte a l’etiqueta verda, aquesta ha d’incorporar, a part del llistat 
d’ingredients i valors nutricionals, “el nom del productor, el processador o el 
distribuïdor i el número de codi de l'autoritat nacional de certificació” (Comissió 
Europea). 

9. CONSUMIDOR ECOLÒGIC 

Les empreses tenen per objectiu satisfer les necessitats dels consumidors a 
partir de la producció, distribució i comercialització de béns i serveis. Serà 
important anticipar-se als desitjos i preferències d’aquests (Villegas Diaz, 
2013). 
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Com s’ha mencionat anteriorment, fa uns anys va sorgir una nova inquietud 
davant el deteriorament del medi ambient i això, ha afavorit l’aparició d’un nou 
segment de consumidors: els anomenats verds o ecològics (Villegas Diaz, 
2013). 

1. Definició i característiques 

Calomarde defineix el consumidor verd com  

L’individu que ha pres consciència per la preservació de l'entorn natural 
i en el seu comportament és influenciat per variables tant internes com 
externes. En les primeres, es troben els valors, la personalitat, la 
disposició, mentre que les segones comprenen la informació, la 
publicitat, els grups socials, la família; ocasionant que uns consumidors 
es diferenciin d'altres i es generin diferents grups d'acord amb les 
seves actituds ecològiques” (Calomarde, 2000). 

El consumidor ecològic és aquell que “manifesta la seva preocupació pel medi 
ambient en el seu comportament de compra” (Camargo León, 2016, p.11). Els 
diferents autors de la Revista Òrbita Pedagògica també afirmen que el 
consumidor ecològic és un “individu que prefereix consumir productes que 
tinguin un menor impacte sobre el mediambient” (Mendoza & Boza & Escobar 
& Macías, 2017, p. 134).  

El consumidor ecològic associa el producte verd amb un producte saludable i 
de millor qualitat (Puelles Gallo & Llorens Marín & Talledo Flores, 2014). Valora 
l’atribut ecològic quan està disposat a pagar un preu superior i també quan 
renuncia la compra de productes contaminants (Camargo León, 2016).  

Per tant, presenta un doble objectiu: satisfer les necessitats pròpies i conservar 
l’entorn natural. Es tracta de persones ben informades que intenten estar 
atentes a les polítiques mediambientals de les empreses (Mendoza & Boza & 
Escobar & Macías, 2017). 

Les raons pel qual no es consumeixen grans quantitats d’aquests productes 
son: en primer lloc, perquè el preu és superior als dels productes 
convencionals; a més, la dificultat d’accés resulta ser un problema perquè 
aquests productes normalment no es troben en els establiments de compra 
habitual; i, finalment, la desconfiança és també una barrera perquè la població 
no té coneixament cert dels beneficis que aporten aquests productes (Puelles 
Gallo & Llorens Marín & Talledo Flores, 2014).  

La confusió que experimenten els consumidors a l’hora de comprar productes 
de caire ecològic es deu bàsicament perquè la publicitat d’aquests productes 
no és clara i utilitza tecnicismes que el client no enten (Montoro Ríos, 2005). A 
més, un estudi de mercat realitzat per MARM (2007), assegura que la falta de 
coneixament per part de la població és deu a l’existència d’una gran varietat de 
logotips que dificulta la identificació, a més de la seva complexa etiqueta. 
També, afirma que les diferents denominacions que s’han donat a productes 
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alimentaris (ecològics, verds, orgànics, biològics, dietètics, sense conservants, 
etc.) ha creat desconfiança i ambigüetat. (Bonacho Aldeanueva, 2008).  

Existeixen dos tipus de consumidors ecològics, segons comenten Jaramillo 
Osorio i altres autors del mateix article. Els primers es caracteritzen per 
presentar un sentiment de frustració i abandonen algunes accions sostenibles. 
Consideren que amb els seus esforços no aconseguiran canviar els problemes 
que pateix el planeta. En contraposició, existeixen els consumidors optimistes i 
lluitadors que destaquen per intentar motivar a altres individus a canviar els 
seus hàbits per altres més beneficiosos.  

2. Perfil del consumidor  

A continuació, a partir d'un estudi realitzat per l'empresa GFK l'any 2011 i 
publicat en el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
s'analitzarà el perfil del consumidor de productes ecològics. 

L’empresa GFK va basar-se en una mostra de 1431 espanyols entre 18 i 69 
anys, dels quals 454 representen els consumidors ecològics. El nivell de 
confiança es del 95%. Va realitzar un questionari en línea. 

En primer lloc, s'extragueren les dades sociodemogràfiques d'aquest segment. 
Els resultats mostraren que les dones entre 35 i 44 anys són les consumidores 
potencials d'aquests aliments. Una dada rellevat és que la població més jove és 
la que està més conscienciada a comprar productes "bio" envers la població de 
major edat. A més, la població amb renda mitjana-alta compra més sovint que 
la població amb rendes baixes. Pel que fa a la formació i ocupació d'aquests, 
es tracta de persones amb estudis i que treballen. Finalment, les famílies amb 
fills menors de 12 anys tenen un consum més elevat. 

En segon lloc, s'estudiaren les actituds i comportaments de compra. Els 
resultats mostraren que els consumidors ecològics són persones compromeses 
amb la sostenibilitat del medi ambient i preocupats per la salut pròpia. A més, 
estan ben informades dels beneficis d'aquests productes, llegeixen les 
etiquetes i saben diferenciar si un producte és o no ecològic. 

Pel que fa al consum, la majoria d'aquests individus compren dues vegades per 
setmana i no tenen en compte les diferents marques que el mercat ofereix sinó 
que prefereixen que el producte sigui local. La compra de fruita i verdura és la 
més demanda en el mercat. A més, la baixa disponibilitat i el preu elevat són els 
factors que frenen la compra d'aquests productes. 

Finalment, els consumidors verds es poden segmentar en quatre categories:  
- Els convençuts (32%): reivindiquen una forma de vida més natural i 

respectuosa amb l’entorn que ens envolta. Són els consumidors més 
informats sobre els beneficis d’aquests productes i pretenen difondre els 
seus coneixements per conscienciar més població. 

- Els ecologistes (21%): demostra, mitjançant els seus hàbits de compra, 
la preocupació pel medi ambient. S’informa de la composició dels 
aliments i mostra una actitud oberta per provar nous productes. 
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- Els preocupats per la salut (21%): consumeixen aquests productes 
perquè opten per estils més saludables i coneixen les propietats que 
aporten. No mostren un nivell elevat de preocupació mediambiental. 

- Els des implicats (26%): sols consumeixen aquests productes perquè 
consideren que “estàn de moda”. No mostren una preocupació 
saludable ni mediambiental. 

10.MÀRQUETING DE L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA 

"Avui dia, moltes empreses no consideren el màrqueting mediambiental com 
una decisió de mercat basada a comercialitzar productes verds dirigits a petits 
grups de consumidors, sinó com una filosofia de gestió" (Franj & Martínez & 
Matute, 2011, p.158). Segons Menon i Menon, citat per Franj & Martínez & 
Matute (2011), aquest tipus de màrqueting requereix una reorientació de tota la 
política de producció i comercialització i, a més, implica que els "departaments i 
membres de l'organització comprenguin, comparteixin i assumeixin una sèrie 
de valors" (Rivera, 2007, citat per Franj & Martínez & Matute (2011), p.160). Es 
tracta, doncs, d'introduir l'ecologia dins la política del producte, del preu, de la 
distribució i de la promoció (Franj & Martínez & Matute, 2011). 

D'acord amb els mateixos autors, cal mencionar que han estat els valors de la 
societat i la importància de preservar l'entorn que han impulsat a les empreses 
a prendre interès pels productes verds. 

Per tant, es pot concloure que el màrqueting ecològic correspon a un 
màrqueting d'idees perquè està dissenyat per influir sobre la conducta dels 
individus, per millorar el seu benestar i el de la societat, així com el del medi 
ambient. Pretén conscienciar el consumidor de bones pràctiques. 

1. Decisions sobre el producte 

A partir de les referències de la tesi de la recent graduada en Nutrició humana i 
dietètica, Prada Bartolomé (2017), podem extreure que el producte és l’element 
que satisfà les necessitats dels consumidors.  

L’objectiu de les empreses és descobrir les diferents necessitats dels individus 
per poder oferir en el mercat un producte que compleixi amb les seves 
expectatives. A més, cal que destaquin aquells atributs que el diferencien de la 
competència. Serà imprescindible, doncs, satisfer els desitjos respectant 
l’entorn natural en totes les fases del producte (Bonacho Aldeanueva, 2008).   

L’empresa ecològica, igual que qualsevol empresa existent en el mercat, abans 
de modificar un producte o llençar-ne un de nou ha de preguntar-se si disposa 
de suficients recursos i capacitats per introduir-lo dins el mercat objectiu (Franj 
& Martínez & Matute, 2011). 

Per tant, es pot afirmar que es tracta d’un producte incrementat perquè, pel 
simple fet de ser ecològic, agrega un valor afegit al client que supera les seves 
expectatives. 
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1. Disseny del producte 

El disseny del producte és fonamental per cridar l’atenció del client i guanyar-se 
la seva confiança. Un article publicat a la revista Universia Business Review, 
afirma que el disseny del producte és una decisió clau pel fet que “intenta 
identificar, avaluar i eliminar les ineficiències mediambientals que es deriven de 
les etapes de producció, venda, ús, consum i eliminació o retorn dels 
productes” (Franj & Martínez & Matute, 2011, p.161).  

“L’envàs, a partir del logotip i l’etiqueta, és el mitjà pel qual els individus 
identifiquen els productes” (Bonacho Aldeanueva, 2008, p.62). Així, la correcta 
elecció dels materials es convertirà en una estratègia comercial de diferenciació 
i fidelitat.  

Els consumidors verds valoren els envasos i embalatges a l’hora d’adquirir un 
producte o un altre. Aquests protegeixen el producte i el mantenen en 
condicions òptimes. Els individus conscienciats comproven que els residus 
siguin reciclables i biodegradable, evitant comprar productes enllaunats o amb 
plàstics (Jaramillo Osorio,2012).  

A l’hora d’envasar un producte s’han de tenir en compte els colors i els 
materials que s’utilitzen per emfatitzar que el producte és artesanal i presenta 
certa qualitat. A més, alguns productes alimentaris inclouen alguna explicació 
específica, a part de la descrita a l’etiqueta, per destacar algun atribut  
(Dupupet & Valor & Labajo, 2010).  

Tots aquests aspectes ajuden al consumidor a diferenciar els productes 
biològics dels convencionals (Dupupet & Valor & Labajo, 2010). Així, són 
decisions que qualsevol entitat haurà de respectar si es vol introduir dins el 
mercat ecològic alimentari. 

2. Etiqueta 

L’etiqueta ecològica aporta valor al producte. Es pot relacionar amb el 
màrqueting perquè és “un tangible que acompanya al producte i, al mateix 
temps, és font d’informació al consumidor. És un instrument de comunicació 
que genera confiança als consumidors” (Bonacho Aldeanueva, 2008, p.61-62).  

A partir d’estudis, es pot afirmar que els productes que porten certificació 
ecològica influeixen positivament en les decisions de compra de la població. 
(Bonacho Aldeanueva, 2008). Per tant, serà necessari que l’empresa mencioni 
totes les característiques del producte si vol incrementar les seves vendes i el 
número de clients (Prada Bartolomé, 2017). 

Com s’ha mencionat anteriorment, les empreses han de diferenciar-se per 
aconseguir èxit en el mercat. Segons comenta Bonacho Aldeanueva (2008), 
l’etiqueta és el distintiu clau per distingir els béns orgànics dels convencionals. 
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Així, les decisions empresarials han d’anar lligades a potenciar l’etiqueta 
ecològica per tal de reforçar la qualitat i fidelitat del client i, sobretot per 
diferenciar-se en el mercat. 

2. Decisions sobre el preu 

El preu és el factor de decisió més important que la població té en compte a 
l'hora d'adquirir un producte ecològic. Suposa una barrera i un fren (Briz, 2004). 
És la variable del màrqueting que dóna valor al producte (Calomarde, 2000). 

Les empreses que es dediquen a fabricar, distribuir o comercialitzar productes 
ecològics han de tenir en compte que els beneficis econòmics no són 
immediats, és a dir, s'obtenen guanys al llarg termini (Calomarde, 2000). Per 
tant, la variable preu no és una decisió a tenir en compte en el curt termini 
(Franj & Martínez & Matute, 2011). 

Els preus dels productes ecològics han d'incorporar tant els costos externs i 
interns de produir-lo com el preu que el consumidor està disposat a pagar 
(Franj & Martínez & Matute, 2011). Un consumidor conscient és aquell que té 
en compte la qualitat i valora que aquest producte és respectuós amb la 
societat, concretament amb el medi ambient, la salut pròpia i els animals (Briz, 
2004). 

Com es pot observar en el mercat, el preu dels productes ecològics és superior 
al dels productes convencionals. Segons Briz (2004), aquest augment suposa 
entre un 30 i un 50% i, aquest sobrepreu es justifica perquè el canal de 
comercialització dels productes ecològics és diferent del dels productes 
convencionals. A més, es necessita més personal de producció i unes 
tècniques de cultiu especifiques que encareixen el producte. 

D'acord amb el que comenta Briz, la FAO i l'article "conoce y vive la agricultura 
ecológica" publicat en la FEPECO, afegeixen alguns factors per explicar que 
els productes ecològics són més costosos que els convencionals. En primer 
lloc, perquè l'oferta d'aquests aliments, en relació a la demanda, és limitada. En 
segon lloc, perquè com que no utilitza economies d'escala, el procés de 
producció és més lent que el convencional. En tercer lloc, pels controls i 
inspeccions que estan obligats a realitzar els productors. Finalment, el fet de 
treballar amb petites quantitats de producte provoca que el procés de 
manipulació, comercialització i transport sigui ineficient. 

Per fixar els preus dels productes ecològics, siguin alimentaris o no, s'ha de 
tenir en compte "la percepció del consumidor, els productes i preus de la 
competència i, l'estructura dels costos unitaris". (Calomarde, 2000, p. 87). 
L'autor comenta que per incrementar el valor percebut dels consumidors i que 
aquest estigui disposat a pagar una mica més, les empreses han de ser 
transparents i informar sobre les qualitats i beneficis que aporten els productes 
que comercialitzen. 

D'altra banda, les empreses alimentàries de productes verds han de fixar un 
preu semblant al de la competència pel fet que el consumidor, abans d'adquirir 
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un producte, realitzarà una comparació de preus amb les diverses marques 
ecològiques que ofereix el mercat. Es decantarà pel preu verd més baix perquè 
considera que les diferents marques ofereixen productes substitutius 
(Calomarde, 2000). 

Celia Ojeda, responsable de l'àrea de consum de Greenpeace, afirma que el 
preu elevat dels productes ecològics és una barrera als individus que volen 
alimentar-se de forma sostenible, ja que molts d'ells no s'ho poden permetre. 
L'alternativa que proposa és adquirir els productes d'una cooperativa, ja que el 
preu resulta ser una mica més econòmic pel fet de no haver-hi intermediaris. 
(diari BioEcoActual, març 2018). 

La doctora Raigón (2007) dóna suport al sobrepreu. Comenta que es necessita 
menys quantitat de producte ecològic que de producte convencional per 
aconseguir la dosi recomanada de nutrients. Ho exemplifica de la següent 
manera: per adquirir la dosi diària recomanada de vitamina C a través de la 
ingesta de suc de fruits, caldria augmentar la quantitat de suc convencional en 
1.5, el que implica un preu mínim de compra 1.5 vegades superior. 

Finalment, es pot deduir que la demanda del producte ecològic és elàstica pel 
fet que si el preu incrementa molt, pot provocar que el consumidor deixi de 
plantejar-se comprar aquests aliments. Però, una volta el consumidor té 
coneixement, l'elevat preu no influeix en les seves decisions de compra. 

3. Decisions sobre la distribució 

L'objectiu de la distribució és "apropar el producte des del productor fins al 
consumidor en el temps, lloc i quantitat adequada, incloent-hi activitats 
d'informació, promoció i presentació del producte al punt de venda" (Rojas, 
2012, p.347). 

La distribució és la variable del màrqueting que implica prendre decisions 
estratègiques relacionades amb la logística del producte (Rojas, 2012). Una 
distribució responsable "permet una utilització més eficient dels recursos, ja 
que contribueix a reduir la quantitat de matèria primera utilitzada en els 
processos productius i, a més, facilita la canalització dels productes retornables 
que poden ser reutilitzats a aquest procés" (González y González, 2006, citat 
per Franj & Martínez & Matute, 2011, p. 162). 

La distribució és la variable "amb major potencial per reduir els impactes 
mediambientals" (Franj & Martínez & Matute, 2011, p. 162). Per disminuir la 
contaminació, l'empresa responsable hauria de proposar distàncies curtes a 
l'hora de transportar els productes. (Kotler, 2011, citat per Kataja, 2014). 

Segons comenta la FEPECO, "els canals de distribució habituals a través dels 
quals els consumidors poden adquirir productes ecològics són: mercats 
ecològics locals, botigues ecològiques, venda directa a la mateixa explotació 
agrària o cooperativa i compres en línia" De fet, però, de cada vegada més les 
grans superfícies alimentàries veuen l'alimentació ecològica com una 

�  de �29 38



alternativa i una font més d'ingressos. Intenten incorporar una nova línia de 
productes per satisfer necessitats d'un nou consumidor. 

4. Decisions sobre la promoció 

La comunicació ha de destacar que l’organització i els productes que ofereix 
l’empresa estan responsabilitzats amb el medi ambient. A més, també ha de 
convèncer als stakholders dels beneficis que comporta la compra d’aquests 
productes (Fuller, 1999, citat per Franj & Martínez & Matute, 2011).  

La comunicació ecològica ha “d’informar, persuadir i recordar que els  
productes són ecològics” (Calomarde, 2000, p.209). L’objectiu dels 
responsables de màrqueting serà comunicar correctament i convèncer als 
consumidors que l’alimentació ecològica suposa més seguretat alimentaria, 
més qualitat de producte i més consciència amb el medi ambient i els recursos 
naturals. D’aquesta manera l’individu estarà disposat a pagar una mica més 
(Briz, 2004) 

La publicitat és fonamental ja que és l’eina on es reforça el sentiment 
ecologista de l’empresa (Jaramillo Osorio, 2012). Els arguments de la 
campanya publicitària han de ser creïbles i el missatge ha de mostrar precisió i 
seguretat. Per dissenyar aquest tipus de missatges cal “analitzar les 
característiques i la dimensió del mercat objectiu i combinar estímuls tant 
racionals com emocionals en els arguments” (Franj & Martínez & Matute, 2011, 
p.161) 

La demanda de l’alimentació ecològica és menys elàstica que la dels aliments 
convencionals. Per això, les empreses, a l’hora de promocionar el seu producte 
orgànic no han de basar-se a abaixar els preus, com succeïx en el mercat 
intensiu, ja que els efectes no repercutiran en un augment de vendes i clients 
(MAPAMA, 2009).  

Després de realitzar entrevistes, Briz (2004) va arribar a la conclusió que els 
venedors de productes ecològics destinen pocs diners en donar-se a conèixer 
en el mercat. Les fires i els fulls informatius són el mitjà més utilitzat a l’hora de 
promocionar-se. A més, cal remarcar que Internet de cada vegada s’utilitza 
més.  

A partir d’un estudi de mercat, el MAPAMA (2009) proposa estratègies de 
promoció per l’alimentació ecològica. Algunes d’aquestes són: col·laboració 
amb les administracions en campanyes institucionals, promocions creuades 
amb descomptes a algun establiment col·laborador com pot ser un hotel o 
restaurant, sinergies amb associacions de consumidors i altres entitats com 
escoles o menjadors col·lectius i patrocini d’activitats relacionades amb el món 
dels productes ecològics. 

Per tant, podem concloure que la promoció és la variable del màrqueting mix 
que menys esforços dediquen els responsables en matèria de màrqueting. 
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11. CAS PRÀCTIC: EMPRESA PLANETA HUERTO 

Planeta Huerto és una empresa fundada a Alicant l'any 2011. Va ser impulsada 
per dos germans, n'Alfons (biòleg) i en Pablo (economista). La idea 
d'emprendre aquest negoci va sorgir a conseqüència que l'empresa on 
treballava anteriorment n'Alfons estava afectada per la crisi econòmica. Això els 
motivà a buscar un projecte innovador i, després d'observar el mercat, 
s'adonaren que el mercat en línia estava en auge i presentava bones 
expectatives. Seguidament decidiren centrar-se amb el sector ecològic perquè 
anteriorment realitzaven projectes de comunicació amb el medi ambient. A més, 
es tracta un sector recent amb perspectiva de creixement i amb poca 
competència. 

La missió de l'empresa és oferir productes de qualitat, sostenibles i actuals que 
s'adaptin a les necessitats dels clients. Pretenen potenciar un estil de vida 
saludable a partir d'assessorament i brindar un servei ràpid i eficaç. D'altra 
banda, la visió és donar-se a conèixer arreu del món. 

El negoci ha tingut una gran acceptació. Any rere any han anat duplicant la 
facturació i han ampliat l'oferta en funció de la demanda dels clients. Al principi, 
s'enfocaren en oferir productes per cultivar un hort ecològic però actualment 
compten amb set categories: jardí, alimentació, cosmètica, dietètica, llar, 
bricolatge i animal, totes elles sostenibles. Presenten un catàleg de més de 
35.000 productes. En els darrers anys, la categoria més demandada ha estat la 
d'alimentació i dietètica. 

L'empresa fixa el preu en funció de la competència. Destaca per oferir ofertes i 
promocions. A més, si la comanda és superior a 44 € l'enviament és gratuït.  

L'empresa ha experimentat tant un creixement intern com extern. Actualment 
compten amb més de 250.000 clients i més de 200 proveïdors, intentat que 
aquests últims siguin espanyols. Pel que fa a la distribució, l'empresa compta 
amb un magatzem a Alicant on es preparen i s'envien les comandes. 
Distribueix principalment a Espanya, Portugal, Itàlia, França, Alemanya i 
Anglaterra mitjançant la franquícia Correus. L'objectiu a curt termini és distribuir 
a tots els països de la Unió Europea i, una volta aconseguit enfocar-se en 
internacionalitzar l’empresa. L’empresa utilitza una logística sostenible i opta 
per trajectes curts. A l’hora de repartir fruites i verdures ecològiques, perquè 
aquestes siguin fresques i arribin en condicions òptimes, els empresaris pacten 
amb diferents agricultors orgànics espanyols en funció del lloc on s’han de 
distribuir.  

L'empresa, per diferenciar-se de la competència i fidelitzar el client, ofereix 
assessorament en línia, col·labora en projectes socials i centres educatius (és 
socialment responsable), especifica les característiques i valors nutricionals de 
cada producte, cuiden el servei postvenda informant el consumidor de la 
situació de la comanda, entre d'altres. 

Donen importància al màrqueting i, per això, intenten que la web sigui atractiva, 
estimulant, dinàmica, senzilla i adequada. A més, utilitzen les xarxes socials, 
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concretament facebook i instagram, per realitzar sortejos, publicar els 
descomptes, promocionar-se i, sobretot per informar els interessats d'articles 
relacionats amb la vida saludable i propietats de diferents aliments.  

Una volta comentada l'essència de l'empresa cal destacar que aquesta, l'any 
2017, va rebre un premi a la millor PIME. Planeta Huerto s'ha convertit en una 
entitat espanyola líder dins el sector ecològic perquè ofereix una àmplia gamma 
de productes sostenibles enfocats a una vida més saludable. A més, els 
productes són de qualitat i, des de el seu naixement sols ha presentat 
expectatives de creixement. Remarquen que cada mes l'empresa obté una 
mitjana de 5.000 clients nous i, a més, reben 600.000 visites a la pàgina web. 

Finalment, en vista de l'èxit i el reconeixement dels clients i el mercat, l'empresa 
està desenvolupant una marca pròpia. Els dos germans consideren la 
innovació i l'adaptació al client com a estratègies per triomfar en una societat 
que canvia constantment. 

12. LA MEVA EXPERIÈNCIA  

Per acabar aquest treball de recerca, m’agradaria explicar la meva experiència 
personal per reforçar l’interès sobre aquest tema.  

Com he comentat anteriorment, hem diagnosticaren una malaltia crònica: 
l’anomenat lupus eritematós sistèmic. D’acord amb el Dr. Gil Aguado (2015) es 
tracta  

D’una malaltia inflamatòria del sistema immunitari en què, per causes 
que encara es desconeixen, es produeix una activació en excès de les 
nostres defenses que condueix a produir un excès d’anticossos. 
Aquests anticossos poden atacar qualsevol òrgan o teixit del nostre cos 
provocant inflamació i dany orgànic: pell, sang, ronyó, cor, sistema 
nerviós central, etc. 

Aquest mateix doctor menciona que cada persona pateix uns símptomes i brots 
diferents. El pacient comença un tractament crònic i cal acudir a l'especialista 
constantment per portar un control. A més, solament un "1% de la població 
pateix Lupus a Espanya, dels quals el 90% són dones, principalment entre 15 i 
55 anys". 

Tot va començar quan tenia 15 anys. Era novembre i, d'un dia per l'altre, les 
mans em tornaren morades, inflamades i amb algunes taques vermelloses. 
Tenia molt de dolor a les articulacions, de fet, vaig deixar de tocar el piano per 
les molèsties que em causava. Vaig acudir al metge setmanes després i no 
sabien donar resposta al que hem passava. Després de proves i analítiques 
m'afirmaren que es tractava del síndrome de Raynaud. Arribant als mesos 
d'estiu em sentia molt cansada. En qüestió de setmanes em digueren que tenia 
hipotiroïdisme. A la següent visita, em confirmaren que els símptomes que patia 
eren pel fet que el Lupus s'havia despertat. Detectar aquesta patologia és una 
tasca complicada. Vaig tenir sort que m'ho afirmaren amb menys d'un any. 
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A partir d'aquí, la meva vida donà un gir de 180°. Era jove i em va caure el món 
a sobre. Començaren els medicaments rutinaris, la prohibició a la llum del sol i, 
per descomptat, a les begudes alcohòliques i el tabac. Aquell estiu va ser 
diferent. El mal de cap, el cansament, el dolor articular i muscular, la febre 
inexplicable, la coagulació de sang a les cames, entre d'altres, s'han convertit 
en símptomes del meu dia a dia. Deixant de banda l’angoixa i el procés 
d'acceptació, en cap moment vaig deixar els estudis ni la vida que tenia 
anteriorment. Amb els anys aprens a conviure-hi. 

Passant els mesos em vaig tornar "vip" a la farmàcia. Em receptaven molts 
medicaments i me'ls canviaven constantment. El meu cos patia per adaptar-me 
a ells i, jo no notava millora. La cortisona és i era la solució quan sorgeix un 
brot. 

Al cap d'un temps, cansada de prendre més de 12 pastilles diàries, vaig decidir, 
juntament amb la meva família, introduir-me dins la medicina alternativa. La 
medicació natural, lliure d'efectes secundaris, juntament amb pautes 
alimentàries va disminuir el meu dolor. La constància i la força de voluntat era 
clau per aconseguir-ho. Es tractava d'eliminar tots aquells productes que 
derivaven del porc, el sucre i els làctics. En aquell moment, he de destacar que 
no havia sentit mai a parlar d'aquesta alternativa en la salut. 

El que succeí, mig any després, és que el meu cos em demanava medicació 
química i sucres. Tornava a la rutina anterior: metges i medicació. Això si, els 
símptomes s'havien alleujat. 

Passats uns anys i després d'obtenir diferents punts de vista en metges de 
Barcelona vaig sentir la motivació de tornar al camí que havia deixat 
anteriorment. Vaig confiar amb el Dr. Sergi Abanades i, aquest va detectar-me 
deficiències al sistema digestiu. La medicació que havia pres en els darrers 
anys havia causat inflamació i desgast intestinal. La nova dieta era més 
estricta: eliminació de gluten, làctics, proteïnes de vaca, algunes fruites i 
verdures, alguns llegums, sucres refinades, porc, etc. Els nous hàbits 
alimentaris, juntament amb suplements i medicació ecològica, provocaren un 
canvi positiu al meu sistema immunològic. Aquestes ganes de sentir-me millor 
era i és la motivació a seguir endavant. 

A principi d'aquest mateix any, després de patir molts dolors abdominals i 
estomacals, digestions pesades i canvis d'humors vaig acudir al metge. 
Realitzant algunes proves em diagnosticaren el síndrome de l'intestí irritable. 
Consisteix en la dificultat d'eliminar les toxines, pesticides i substàncies 
perjudicials que porten els aliments, aixi com els metalls pesats. Aquest 
síndrome és freqüent en malalties autoimmunes, càncer i diabetis. La solució a 
aquest problema és alimentar-se ecològicament.   

Puc afirmar, des de la meva pròpia experiència, que l'alimentació ecològica i la 
salut estan molt relacionades. Es tracta d'una alternativa saludable que 
disminueix i evita el sorgiment de noves malalties. Personalment, ha estat una 
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de les millors decisions que he pres. Recomano la medicina integrativa 
juntament amb una alimentació orgànica. 

A continuació, com a consumidora verda m'agradaria comentar el meu 
comportament de compra. 

En primer lloc, vull remarcar que sóc menorquina i que a aquesta illa no 
disposa de grans supermercats com: el Corte Ingles o el Carrefour. Per tant, la 
meva compra es basa a acudir a establiments especialitzats com són els 
herbolaris. L'avantatge d'aquests és que els dependents intenten aconsellar-te i 
t'ajuden a trobar noves alternatives. L'inconvenient principal és que ofereixen 
una gamma reduïda de productes on la fruita, la verdura, la carn i el peix són 
els aliments més complicats de trobar. 

En segon lloc, el preu elevat d'aquests productes no m'ocasiona un fren a l'hora 
de comprar. Sóc conscient dels beneficis que aporten aquests i estic disposada 
a pagar una mica més per sentir-me millor. Normalment, acostumo a observar 
els preus de les diferents marques i les taules nutricionals. 

A més, és percep la qualitat del producte. El sabor d'aquests aliments és més 
intens i natural i, el fet de no portar conservants ni colorants ajuda que el 
producte tingui una conservació més duradora. 

Per acabar, considero que s'hauria de fer més publicitat per promocionar 
aquesta alimentació. 

Per tant, des de la meva experiència, el problema més gran és la falta 
d'accessibilitat i d'informació. A més, suport que els grans magatzems 
introdueixin la línia ecològica pel fet que posen a disposar aquesta alternativa 
alimentaria a més individus i, a més, els preus es poden veure reduïts o poden 
oferir alguns descomptes pel fet de comprar més quantitats. 

13. CONCLUSIONS 

Per concloure aquest treball de recerca sobre l'alimentació ecològica, cal 
recordar que un producte ecològic és aquell mitjançant el qual el seu procés de 
producció, manipulació, comercialització i distribució no perjudica l'entorn que 
ens envolta. 

L'alternativa a l'alimentació ecològica és l'alimentació convencional. La primera 
es diferencia de la segona per presentar major qualitat i sabor, per no utilitzar 
substàncies tòxiques en el procés productiu, per tenir en compte el benestar 
animal i mediambiental, entre d'altres. Per tant, es necessita una regulació 
específica que garanteixi al consumidor que el producte és orgànic. La solució 
és el lliurament d'una etiqueta ecològica i un logotip diferenciador, una volta 
superats els controls i les inspeccions. 

El consumidor verd, per tant, serà aquell individu que, abans d'adquirir un 
producte, observarà que aquest sigui sostenible. Es pot remarcar que aquests 
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perceben l'aliment ecològic més saludable i natural i, els seus estils de vida van 
lligats a aquestes qualitats. A més, la falta d'accessibilitat, l'elevat preu i la falta 
d'informació són les barreres que dificulten la compra. 

Per això, els responsables de màrqueting de les empreses ecològiques han de 
dirigir les seves estratègies comercials a guanyar-se la confiança dels 
consumidors, destacar els atributs específics que el diferencien de la 
competència, utilitzar canals de distribució sostenibles i envasos reciclables, 
promocionar-se a través de l'etiqueta, entre d’altres.  

El mercat d'alimentació ecològica va experimentar el seu auge als anys 90. Des 
de llavors, sols ha presentat tendència de creixement. Encara que la demanda 
espanyola sigui inferior a la demanda d'altres països de la Unió Europea, 
Espanya és un dels països que més superfície dedica a aquesta producció. 
Segons estudis, l'evolució futura és positiva.  

Finalment, cal destacar que l'alimentació ecològica ajuda a la sostenibilitat del 
planeta i, a més, presenta grans beneficis per la salut humana i dels animals. A 
més, de cada vegada més, les empreses alimentaries i grans superíficies es 
plantetjen introduir una línia de productes ecològica per tal de millorar la seva 
imatge de marca. 
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