Productes de pr oximit at
Des de la CUS, Coordinadora d’Usuaris de
la Sanitat. Salut, Consum i Alimentació fem una crida a favor dels productes de proximitat i demanem a tot el sector, o sigui grans superfícies, supermercats, mercats municipals i petit comerç,
que estableixi un espai definit en el que es
pugui garantir que els venedors compleixen amb la normativa específica de 'Venda
de proximitat de la Generalitat’ que es concreta en un segell identificatiu, perquè el
consumidor vegi amb facilitat quins són els
productes de proximitat o Km 0. Des de la
nostra entitat hem constatat que el consumidor cada vegada aprecia més els productes de proximitat.
Tot i que aquest segell és voluntari pel
productor, un cop atorgat el pagès està
obligat a complir amb la normativa. Demanem una normativa oficial i fàcilment verificable. El segell, una fletxa en cercle de
color vermellós dóna una garantia al consumidor i també al productor que s'està
produint un comerç realment de proximitat.
La CUS s’afegeix a aquesta opció ja que
ofereix una major garantia en la utilització
dels tractaments que necessiten els productes agroalimentaris per tal d’arribar al
consumidor en les millors condicions de
seguretat i qualitat. Recolzem juntament
amb la Unió de Pagesos de Catalunya la
necessitat de defensar el producte de proximitat i de temporada, productes de més
qualitat, més sostenibles ambiental i econòmicament, perquè ajuden a reforçar l'economia de totes les comarques i el futur
de la pagesia catalana.

Unió de Pagesos

Ulldecona, 21-33, 2n pis. 08038 Barcelona
Tel.: 93 268 09 00. Fax: 93 268 48 93.
uniopagesos@uniopagesos.cat
www.uniopagesos.cat
www.facebook.com/uniopagesos
Twitter: @uniopagesos
Youtube: www.youtube.com/uniopagesoscatalunya

Què són
Es tracta dels productes agroalimentaris
que es caracteritzen perquè la distància
màxima entre el productor i el consumidor final no supera els 100 km i en la
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Sostenibilitat
Els productors locals amb freqüència compren les seves matèries primeres en el seu
entorn més proper i per tant generen ocupació i desenvolupament econòmic en el seu
entorn. Cal també sumar que el transport
dels productes des del fabricant fins al consumidor final es redueix molt, el que implica
un transport molt més ecològic, evitant la
petjada de carboni. D’aquesta manera es
contribueix a un consum més sostenible.

Què són
Es tracta dels productes agroalimentaris que
es caracteritzen per ser produïts a Catalunya i
en la seva comercialització no hi ha intermediaris, en el cas de la venda directa o només hi
participa un intermediari, en el cas de la venda de circuit curt.
Aquest productes també s’anomenen kilòmetre 0. Nom que s’aplica així mateix tant a la
venda com al consum d’aquests productes.

Com i on es poden tr obar
Bàsicament existeixen dos modalitats de venda. La venda directa es realitza directament
pels productors, cooperatives o agrupacions
de productors agraris en favor del consumidor
final i no intervé cap persona intermediària.
La venda en circuit curt la realitzen els productors o agrupacions de productors agraris
en favor del consumidor final amb la intervenció d’una persona intermediària.

Benef icis per la salut
El productes de proximitat ofereixen més qualitat, amb més concentració de nutrients i ens
ofereixen saber la procedència dels productes
i establir contacte directament amb el productor brindant més garanties de seguretat.
En general són més frescos i posseeixen unes
òptimes qualitats nutricionals i de sabor.
Tots compleixen amb els exigents requisits de
seguretat alimentaria, benestar animal i respecte pel medi, que marca la Unió Europea i
que són els més exigents del món.

Economia de pais
Aquests productes impulsen la creació de llocs
de treball al camp i l’enriquiment econòmic del
país, tot afavorint al manteniment d’un equilibri territorial i uns pobles rurals vius: es propicia el comerç local i estacional posant en contacte persones amb interessos comuns que
poden establir relacions a llarg termini, sostenibles i beneficioses per a tothom.

Biodiver sitat
El manteniment de l’activitat agrària a Catalunya contribueix a la preservació de la biodiversitat amb el manteniment de les varietats
locals de fruites i verdures i de conreus en
zones poc rendibles amb els garroferars, les
vinyes, i els camps d’ametllers i oliveres. La
ramaderia extensiva és necessària per mantenir la gran varietat d’espècies que es troben en els prats de dall i herbassars que
trenquen la continuïtat dels boscos i redueixen el risc d’incendis.

La distribució de productes de proximitat
ofereix una important quantitat d’avantatges
tant per a la indústria com per als consumidors, i com que són sostenibles contribueixen a millorar el medi ambient.

