ENQUESTA A l’ELISABETH

Octubre 2020-Setmana Bio

Miquel: La classe de 1r de la ESO et volem donar la benvinguda a l’escola. La
setmana passada vam estar treballant el significat de producte ecològic i aliment
ecològic. I aprofitant que aquesta és la Setmana Bio, i com que sabem que tu
treballes en botigues ecològiques, ens agradaria fer-te una entrevista per preguntarte coses que volem saber.
Nil: Et pots presentar?
Em dic Eli i sóc la mama de l’Andrea. Porto 10 anys treballant en el sector ecològic.
Jo vinc d’un altre sector. Vaig estudiar disseny gràfic en els eu dia, però em va sorgir
una oferta en una botiga ecològica. És un tema que quan comences t’atrau i no pots
deixar de vendre. La vida és anar aprenent: aprendre de la gent, dels proveïdors, i
dels visitadors metges que t’ajuden molt a entendre moltes coses. És un món molt
xulo.
Christian: Ens pots dir on hem d’anar si volem comprar a les botigues on
treballes?
La botiga on estava treballant es deia Mon viu. Fa un any o així, el seu propietari es
va prejubilar i es va traspassar totes les botigues, i cadascuna d’elles es va posar en
mans de nous propietaris. De les que estan a Mataró jo estic treballant a la fruiteria
que hi ha al carrer Santa Maria. És una botiga petitiona que hi ha tot tipus de fruita i
verdura ecològiques. I als matins estic a Barcelona treballant en una botiga també
del món ecològic, on a part de fruita i verdura també tenim molts productes.
Marc B: Quan es van fundar la botiga?
La botiga en sí, el que era abans Món Viu es va crear al 1983. El cap que teníem
abans va començar amb una botiga al mercat venent fruita i verdura pròpia. Ell era
un dels pagesos més importants de la zona del Maresme i el Mercat li van

proposar muntar una botigueta que a més a més de fruita i verdura hi haguessin
altres productes ecològics. I va començar així, va muntar una, després una altra….
fins que en van muntar 6. I aquestes 6 anaven a ser per la seva única filla, però la
seva filla no les va voler i va decidir traspassar-les.
Mariam: Ens agradaria saber quant temps fa que treballes a la fruiteria
ecològica i a la botiga de productes ecològics.
Porto 10 anys treballant en aquest sector. I com us he dit abans, comences perquè
et crida l’atenció algun producte, i perquè un amic o algun conegut t’ha dit alguna
cosa. I després cada vegada t’agrada més i vas fent. I passa el temps i vas aprenent
molt. I això, el que fa és que t’esforcis cada vegada més, i que vegis que realment
els productors ecològics estan treballant molt bé.
Adam: Quina feina fas a la botiga?
Ara mateix faig una mica de tot: sóc una de les encarregades, recullo les comandes,
col·loco el producte, assessoro el client, explico coses als companys coses que volen
saber i no saben perquè no són del sector, i ajudo als meus caps perquè son molt
joves i fa poquet que estan dins d’aquest món.
Abril: Per treballar a la botiga, has necessitat alguna formació específica?
Sí. Durant un temps vaig estudiar nutrició, i els mateixos professors que vaig tenir
vénen i ens assessoren. Ara mateix amb el tema del COVID-19, fan molts cursos per
ZOOM i així vas aprenent. On s'aprèn també molt és a través d'experiències dels
clients que tenim, que t’expliquen coses que els hi passen. I gràcies a això, puc
explicar els remeis, les cures i els seus consells a altres persones, que pot ser que
també els hi pugui anar bé.
Nerea: Quanta gent treballeu a la botiga?
Ara mateix som 7 persones a la botiga, que pel tipus de botiga considero que hi ha
força treballadors.

Papaseydou: Ens pots explicar què és un producte ecològic?
És un producte que no té cap tractament químic. Tot ho fan de manera tradicional,
tal i com ho feien abans els nostres avantpassats que conreaven i després ho venien.
I res més. En el sabor realment es nota.
Miguel: Qui us subministra la fruita?
Intentem sempre que la fruita sigui d’empreses de proximitat, majoritàriament dels
pagesos de les Cinc Sènies. Són gent molt propera i molt maca. Quan és època de
mangos, de pinyes tropicals, aquí al Maresme no en tenim. En aquests casos sempre
intentem que ens vinguin del més a la vora possible. I quan és temporada, ens ho
porten de les Canàries o de la zona d’Andalusia.
Marta: Qui us subministra els altres productes ecològics?
Ens subministren els productors que ja fa molts anys que estan en el mercat. Són
productors local, tot i que també n’hi ha algun que ve de fora. A fora de l’estat
espanyol van començar a consumir productes ecològics a partir dels anys 70, i
nosaltres no en vam començar a consumir fins el 2000. Així doncs, anem 30 anys
per darrere dels altres països. Mica en mica, els productes ecològics es va integrant
més en el consum de les persones que viuen a Catalunya.
Alèxia: Els preus de les fruites ecològiques que veneu, són més elevats que
els de la fruita tradicional?
Sí. Normalment sí perquè et donen la garantia d’un plus de qualitat. Sempre intentem
que la qualitat sigui la prioritat.
Mario: Ens pots posar un exemple?
Per exemple, els plàtans en una fruiteria tradicional potser et surt a 1€/Kg i a la
ecològica estan a 3,50€/Kg. Com que no porta cap tipus de producte químic, el

gust que pot tenir el plàtan eco serà diferent que el plàtan d’una altra fruiteria no
ecològica.
Johnny: Per què creus que passa?
Ha d’arribar el moment en el que equiparem lo ecològic amb lo tradicional,
aconseguir que en els súpers puguis triar entre comprar ecològic o tradicional, i que
els preus siguin equivalents. Aleshores podrem decidir. Fins que no proves un
producte ecològic, tu no saps quin sabor té.
Evelyn: Tu ets consumidora habitual de productes ecològics?
Si, sobretot fruita i verdura. Del que tenim a botiga ja és una mica més difícil perquè
a casa som molts i el preu no és barato. Cada mes provem coses noves de la botiga,
això sí. Per exemple, al principi no sabíem què era un cous-cous, què era una quinoa,
un blat sarraí... I mica en mica anem provant gustos diferents.
Ivan: Per què? Què és el que fa que triïs aquesta opció?
Suposo que per salut. Perquè al no ingerir coses químiques tens més bona salut i
evites tenir malalties. A més a més els hi puc transmetre coneixements a les persones
amb la mateixa filosofia i estil de viure.
Mohamed: Creus que és imprescindible, per a les persones i pel planeta, el
menjar ecològic? Per què?
Jo penso que sí, perquè a la llarga tot és bo. Amb tots aquests productes és com si
tornéssim a l'antiguitat. En aquella època tenien un terreny, conreaven, cullien, i
d’això és del que menjaven. Saps que en aquella terra que tu has treballat no hi has
afegit cap producte químic. I d’aquesta manera fas salut. També és una manera
d’inculcar la manera de treballar la terra, una manera que no la malmet.

Pol: Son més saludables?
Sí...molt més saludables perquè no porten res de químics de lleixius, de sulfurs ni
coses d’aquestes. Si els anéssim ingerint. quan anéssim al metge perquè ens trobem
malament, ens trobarien metalls al cos que hauríem ingerit dels productes
tradicionals i que no ens poden emmalaltir.
Judith: Per què has volgut treballar en una botiga ecològica?
Em va sorgir l’oportunitat i ho vaig provar. És un món que sempre m’havia atret i
que em va acabar enganxant. Cada vegada vas sabent més, i cada vegada necessites
saber més sobre aquest tema. Els clients que vénen a la botiga en saben molt i
t’expliquen coses interessants.
Laura Ortega: Com els podem reconèixer?
Doncs mira, el segell ecològic es representa amb una fulla amb estrelletes que seria
el segell europeu. Hi ha molts tipus de segells, el d’aquí, el més reconegut seria el
CCPAE, que es diu. És un logotip així en vertical, amb unes lletres blaves, però no
l’he pogut portar perquè no tenia més temps. Aquest seria l’universal, a tot arreu es
sobreentenen.
Paula: Des de que treballes en aquestes botigues, has notat canvis en el
número i en els hàbits dels clients que hi compren?
Sí, i cada dia la gent es consciencia més i té ganes de provar altres coses. Així que si
els hi agrada el que proven, tornen a venir. Això fa que els amics i els familiars
vulguin venir per provar-ho. I això és un cadena.
Priscil·la: Per què creus que les persones que compren a les botigues
ecològiques prefereixen que la fruita i els productes siguin ecològics?
Son persones que vénen a buscar això. Busquen que tinguin el seu segell i busquen
que estiguin certificats. Molta gent pot començar a venir per problemes de salut i
s’acaben enganxant a aquest tipus de productes. Altres persones vénen

recomanats per algú, o perquè han vist que per instagram o per facebook han algú
ho consumia i en feien bona propaganda. I així és com

cada vegada se’n

consumeixen més.
Laura Latorre: Moltes gràcies Elisabeth ens has ajudat molt i ens ha encantat.

Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

