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ABSTRACT (English)
To preserve the biosphere reserve of Menorca is necessary to promote the consumption of local produce, good
agricultural practices and the preservation of the traditions of the island. The purpose of this project is to make an
environmental, social and economic project integrating different tools and analysing them from an interdisciplinary
approach in order to have a detailed overview of the current state of the local product on the island Menorca.
To achieve these goals has organized a diverse methodology and separated between different blocks of work
(Environmental, Economic, Social and eco-efficiency). To perform the analysis of the environmental unit of this work
and to evaluate the environmental impact of transport associated with the products that are imported to the island,
it is necessary to gather information on the origin of production of the products selected. Facing the analysis of ecoefficiency of products, treated the economic and environmental data collected in the study. The economic bloc used
different prices for each product in the different study sites (supermarkets and local markets) and environmental
block is used to calculate the carbon footprint for each of these products. Finally, to carry out the social block, are
made surveys to the consumers (market and supermarkets) and interviews for different key participants of the cycle
of local products of the island.
The most important results are achieved; that imported products are always made cheaper than local, as opposed
to the case of fresh products are 71% cheaper premises. In the environmental field, note that imported products
have increased the environmental impact in transportation between 13 to 592% of the premises.
The information you provide levels of knowledge of agro tags in relation to the eco-efficiency of products made
woman correlative conclusions. The label best known for 96% respondents, is the DO Mahon-Menorca cheese; this
product with milk, products made of more eco-efficient. Regarding the responses obtained with the interviews should
be noted that the complete product definition is provided by local producers and OBSAM, however, the administration
is the actor who defines local produce way less precise. Therefore, these being key players in the local product cycle,
we can say that it is completely necessary and shared single definition of what local products in order to perform a
good promotion of local products of the island . Finally, the majority of respondents consider that the most important
players are the producers and directors, and consumers polled believe the main barrier for not buying local products
is price.
Finally, we propose a series of strategic programs and actions to increase the supply and demand for local food
products, strengthening the food industry Menorcan progress towards greater food sovereignty.
KEYWORDS: Local product, proximity product, Menorca, sustainability, carbon footprint, social perception.
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RESUM (Català)
Per conservar la reserva de la biosfera de Menorca, es necessari potenciar el consum de productes locals, les bones
pràctiques agrícoles i la preservació de les tradicions de l’illa. La finalitat d’aquest projecte és fer una anàlisi
ambiental, social i econòmic integrant diferents eines i analitzant-les des d’una visió interdisciplinària per tal de
poder tenir una visió global i detallada de l’estat actual del producte local a l’illa de Menorca.
Per assolir aquests objectius s’ha organitzat una metodologia diversa i separada entre els diversos blocs dels treball
(Ambiental, Econòmic, Ecoeficiència i Social). Per dur a terme l’anàlisi del bloc ambiental d’aquest treball i per tal
d’avaluar l’impacte ambiental del transport associat als productes que són importats a l’illa, és necessari recopilar
la informació sobre l’origen de producció dels productes seleccionats. De cara a realitzar l’anàlisi d’ecoeficiència dels
productes, es tracten les dades econòmiques i ambientals recopilades a l’estudi. Del bloc econòmic s’utilitzen els
diferents preus de cada producte en els diversos llocs d’estudi (supermercats i mercats locals) i del bloc ambiental
s’utilitza el càlcul de la petjada de carboni per a cadascun d’aquests productes. Per a dur a terme l’anàlisi de la
percepció social es realitzen enquestes als consumidors (mercats i supermercats) i entrevistes a diferents actors del
cicle del producte local.
Els resultats més importants assolits són; que els productes importats elaborats sempre són més econòmics que els
locals, en contraposició en el cas dels productes frescos el 71% són més econòmics els locals. En l’àmbit ambiental,
cal destacar que els productes importats tenen un increment del impacte ambiental en el transport entre el 13592% sobre els locals.
La informació que proporcionen els nivells de coneixements de les etiquetes agroalimentàries, en relació a
l’ecoeficiència dels productes elaborats dona conclusions correlatives. L’etiqueta més coneguda per un 96%
enquestats, és la del formatge DO Maó-Menorca; aquest producte és juntament amb la llet, el producte més
ecoeficient dels elaborats. Pel que fa a les respostes obtingudes amb les entrevistes cal destacar que, la definició
més completa de producte local és proporcionada pels productors i l’OBSAM, en canvi, l’administració és l’actor que
defineix producte local de manera menys precisa. Per tant, al ser tots aquests actors claus en el cicle del producte
local, es pot afirmar que és completament necessària una definició única i compartida del que és producte local per
tal de poder dur a terme una bona promoció del producte local de l’illa. Per acabar, la majoria d’entrevistats
consideren que els actors més importants són els productors i l’administració, i els consumidors enquestats
consideren que la barrera principal per no comprar producte local és el preu.
Per últim, es proposen un seguit de línies estratègiques, programes i accions per tal d’augmentar l’oferta i la
demanda de producte local agroalimentari, enfortint el sector agroalimentari menorquí i progressant cap a una major
sobirania alimentària.
PARAULES CLAU: Producte local, producte de proximitat, Menorca, sostenibilitat, petjada de carboni, percepció
social.
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RESUMEN (Español)
Para conservar la reserva de la biosfera de Menorca, es necesario potenciar el consumo de productos locales, las
buenas prácticas agrícolas y la preservación de las tradiciones de la isla.
La finalidad de este proyecto es realizar un análisis ambiental, social y económico integrando diferentes herramientas
y analizándolas desde una visión interdisciplinaria para poder tener una visión global y detallada del estado actual
del producto local en la isla de Menorca.
Para alcanzar estos objetivos se ha organizado una metodología diversa y separada entre los diversos bloques de
trabajo (Ambiental, Económico, Ecoeficiencia y Social). Para llevar a cabo el análisis del bloque ambiental de este
trabajo y para evaluar el impacto ambiental del transporte asociado a los productos que son importados en la isla,
es necesario recopilar la información sobre el origen de producción de los productos seleccionados. De cara a realizar
el análisis de ecoeficiencia de los productos, se tratan los datos económicos y ambientales recopilados en el estudio.
Del bloque económico se utilizan los diferentes precios de cada producto en los diversos lugares de estudio
(supermercados y mercados locales) y del bloque ambiental se utiliza el cálculo de la huella de carbono para cada
uno de estos productos. Finalmente, para llevar a cabo el análisis de la percepción social se realizan encuestas a los
consumidores (mercados y supermercados) y entrevistas a diferentes actores del ciclo del producto local.
Los resultados más importantes alcanzados son; que los productos importados elaborados siempre son más
económicos que los locales, en contraposición en el caso de los productos frescos 71% son más económicos los
locales. En el ámbito ambiental, cabe destacar que los productos importados tienen un incremento del impacto
ambiental en el transporte entre el 13-592% sobre los locales.
La información que proporcionan los niveles de conocimientos de las etiquetas agroalimentarias, en relación a la
ecoeficiencia de los productos elaborados mujer conclusiones correlativas. La etiqueta más conocida por un 96%
encuestados, es la del queso DO Mahón-Menorca; este producto es junto con la leche, el producto más ecoeficiente
de los elaborados. En cuanto a las respuestas obtenidas con las entrevistas hay que destacar que, la definición más
completa de producto local es proporcionada por los productores y el OBSAM, en cambio, la administración es el
actor que define producto local de manera menos precisa. Por tanto, al ser todos estos actores claves en el ciclo del
producto local, se puede afirmar que es completamente necesaria una definición única y compartida de lo que es
producto local para poder llevar a cabo una buena promoción del producto local de la isla. Por último, la mayoría de
entrevistados consideran que los actores más importantes son los productores y la administración, y los
consumidores encuestados consideran que la barrera principal para no comprar el producto local es el precio.
Por último, se proponen una serie de líneas estratégicas, programas y acciones para aumentar la oferta y la demanda
de producto local agroalimentario, fortaleciendo el sector agroalimentario menorquín y progresando hacia una mayor
soberanía alimentaria.
PALABRAS CLAVE: Producto local, producto de proximidad, Menorca, sostenibilidad, huella de carbono, percepción
social.
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INTRODUCCIÓ
L’actual treball tracta sobre l’estudi a nivell ambiental,
social i econòmic del producte local agroalimentari de
l’illa de Menorca. Neix amb la intenció d’analitzar d’una
manera integradora els diferents aspectes que
engloben el cicle de vida del producte local.
El producte local “és aquell que es comercialitza en el
mateix territori on es produeix, ja sigui la localitat, la
comarca o la regió, amb l’objectiu de limitar les
necessitats de transport” (Ajuntament de Barcelona,
2011). Un aspecte a ressaltar és la falta
d’homogeneïtzació en quant a la concepció dels
conceptes relacionats amb el terme de producte local
donat que els diferents nivells de l’administració no
utilitzen les mateixes definicions.
Hi ha un augment de les polítiques d’identificació
referents al producte local a partir de l’any 1997.
Aquest fet verifica el gran interès que hi ha actualment
per tal de protegir el producte local sota un marc legal
adequat al moment.
Analitzant els estudis previs relacionats amb el
producte local, el projecte GUSTUM tracta les diferents
estratègies de desenvolupament rurals fonamentades
en la posada en valor dels productes agroalimentaris
artesans. El projecte Estudio de la oferta y la demanda
de productos agrícolas y ganaderos de Lanzarote és
un altre exemple de estudi realitzat referent al
producte local. S’ha pogut observar que cap d’ells fa
una integració dels tres blocs (econòmic, ambiental i
social), que aquest projecte si que té la intenció de
fer-ho d’una manera holística i integradora.
Menorca amb una extensió de 702 quilòmetres
quadrats i 216 quilòmetres de costa, es situa en el
centre de la Mediterrània occidental. conté una
població de 92.348 habitants (OBSAM, 2015). El 45%
del territori de l’illa està dedicat a l’agricultura i
ramaderia on el 37% són conreus. De cara al comerç
de l’illa de Menorca, predomina la venda de
proximitat, ja que els ports encareixen el producte. Un
42% de les empreses locals venen tota la seva
producció dins de l’illa. Les indústries d’embotidors i
làctiques són les que exporten gran part del seus
productes fora de l’illa (Menorca.org, 2016).
Per tractar d’incentivar el consum local, a l’illa han
fomentat i intentat posar en marxar una sèrie d’eines.
A l’hora de promoure i distingir el producte local a l’illa
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de Menorca, una de les eines més importants són les
ecoetiquetes i denominacions d’origen. Una iniciativa
recent per fer més accessible el comerç de proximitat
és el projecte Agroxerxa. Aquesta web vol connectar,
difondre i informar de la producció agrícola i la pesca
local a la població.
OBJECTIUS
Els objectius generals d’aquest projecte són els
següents:






Quantificar l’oferta i el cost econòmic dels
productes alimentaris de proximitat i dels
importats a l’illa de Menorca.
Determinar els aspectes ambientals associats
als productes importats a Menorca en el
transport fins a l’illa.
Estudiar la percepció dels diferents actors
presents en el cicle del producte alimentari
local menorquí.

Per assolir aquests objectius és necessari plantejar
objectius més específics, alguns dels quals són;
identificar l’oferta, preus i procedències de productes
alimentaris locals i importats als mercats de proximitat
i als supermercats, calcular les petjades de carboni
tant dels productes importats com dels locals,
analitzar la percepció sobre els productes alimentaris
locals tant dels consumidors com dels actors implicats
en el cicle del producte local, analitzar l’ecoeficiència
dels productes agroalimentaris locals i importats a l’illa
de Menorca i finalment, plantejar propostes de millora
per consolidar els productes locals a Menorca.
METODOLOGIA
Protocol per a la determinació dels aspectes
ambientals i econòmics
Recerca de les dades econòmiques i ambientals
A l’hora de seleccionar els productes a estudiar es fa
un anàlisi exhaustiu de la pàgina web del projecte
Agroxerxa. Degut a factors de temporalitat del
producte així com als fenòmens meteorològics, es
contacta amb la responsable del projecte Agroxerxa
per tal d’obtenir una informació més acurada. El factor
clau per l’elecció final és l’oferta real dels productes
observada in-situ. Per seleccionar els supermercats i
mercats on dur a terme l’anàlisi del projecte, s’utilitza
el mapa de la pàgina web d’Agroxerxa, i es fa una
cerca per internet dels diferents perfils dels
supermercats i mercats locals.
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Es va seleccionar el mercat local de Ciutadella, la fira
ecològica d’Alaior i tres supermercats de diferents
perfils, com es pot observar a la taula 1.

Les dades dels factors de conversió que s’utilitzen pel
càlcul de la petjada de carboni són obtinguts del
Software “Simapro 8” amb base de dades Ecoinvent 3
i mètode IPCC, 2013: Climate change. S’utilitzen
aquestes dades d’impacte ambiental de cada mitjà de
transport per finalment presentar els resultats en kg
de CO2/kg de producte transportat.

Taula 1. Supermercats estudiats
Supermercat
A

Supermercat
B

Supermercat
C

Estatal

Menorca

Menorca

Caract.

Empresa líder
de
supermercats
espanyols. A
Menorca té 3
establiments.

Empresa
familiar
Menorquina,
de gran abast
amb 6
establiment a
l’illa, un d’ells
és un gran
centre
comercial.

Empresa
menorquina,
de petit abast
amb un únic
establiment a
Ciutadella.

Oferta
producte
local

Pràcticament
no té
producte local

Té productes
locals

Té productes
locals

Àmbit

Anàlisi quantitatiu de la petjada de carboni en el
transport
Per tal d’avaluar l’impacte ambiental del transport
associat als productes que són importats a l’illa, és
necessari recopilar la informació sobre l’origen de
producció dels productes seleccionats. Per quantificar
aquest impacte es fa servir el càlcul de la petjada de
carboni associada al transport dels productes des de
l’origen de producció fins al destí final (Menorca).
Aquest càlcul es basa en estàndards com el Protocol
de gasos amb efecte hivernacle, la ISO 14064 i PAS
2050 (Generalitat de Catalunya, 2014).
Per calcular el total d’emissions de CO2 generades en
el transport es tenen en compte els diferents mètodes
de transport. Es considera que des de l’origen de
producció fins al port de distribució es transporta amb
camió, des del port de distribució fins a l’illa amb
vaixell i el transport intern a Menorca és amb
furgoneta.
Es suposa que els port de distribució són València o
Barcelona, un o l’altre segons la proximitat respecte
l’origen de producció. En el cas dels productes amb
origen no estatal, es té en compte sempre Barcelona
com a port de distribució. També es suposa que el
transport intern dels productes a l’illa es realitza amb
furgoneta i amb una distància mitjana de 20
quilòmetres des del port de Menorca fins al destí final.
Aquesta última dada també es utilitzada pel càlcul de
la petjada de carboni en el transport dels productes
locals. Finalment, es suposa un transport d’un
quilogram de producte de cadascun dels productes
estudiats.

Anàlisis de l’ecoeficiència
Es defineix ecoeficiència com el fet de: “Proporcionar
bens i serveis a un preu competitiu, que satisfaci les
necessitats humanes i la qualitat de vida, al temps que
redueix progressivament l’impacte ambiental i la
intensitat de la utilització de recursos al llarg del cicle
de vida, fins un nivell compatible amb la capacitat de
càrrega estimada del planeta.” (World Business
Council for Sustainable Development; 1992).
De cara a realitzar l’anàlisi d’ecoeficiència dels
productes i tenint en compte els paràmetres que
s’ajusten a la definició d’ecoeficiència, es tracten les
dades econòmiques i ambientals recopilades a l’estudi.
A continuació s’elaboren dos gràfics, productes frescos
i elaborats, per tal de fer una diagnosi integradora.
Del bloc econòmic s’utilitzen els diferents preus de
cada producte en els diversos llocs d’estudi
(supermercats i mercats locals) i del bloc ambiental
s’utilitza el càlcul de la petjada de carboni per a
cadascun d’aquests productes.
Protocol per a la determinació de la percepció
social:
Enquestes consumidors sobre el producte
Alhora d’elaborar les enquestes als consumidors es fa
una cerca de diverses enquestes per veure diferents
models.
Una vegada seleccionat un model, s’organitzen les
preguntes de les enquestes
per blocs (bloc
conceptual, bloc de consum i bloc de promoció) i
s’afegeix una pregunta oberta respecte a què més
s’hauria de fer per tal de promoure el consum de
producte local a l’illa. En total es realitzen 120
enquestes als supermercats (40 a cadascun), 40 al
mercat local de Ciutadella i 40 a la fira ecològica
d’Alaior.
Entrevistes actors del cicle del producte local
Per tal de seleccionar els actors a qui realitzar les
entrevistes es fa una cerca de diferents participants
claus del cicle del producte local de l’illa.
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Finalment es va decidir fer les següents entrevistes,
representades a la taula 2.
Taula 2. Actors entrevistats
Àmbit

Actors entrevistats
Conseller de Projecció

Econòmica,

Ocupació, Joventut, Esports i Artesania
Administració

Directora Insular de la reserva de la
Biosfera
Regidora de comerç i turisme de Maó

OBSAM

Responsable Agroxerxa
Economista i ex director OBSAM
Productor i ex secretari general de la
Unió de Pagesos

Productors

Productor i venedor a mercats
Productora i propietària

Restauració i
hostaleria

Xefs restauració

Supermercats

Encarregat Supermercat

Petit comerç
Associacions
sense ànim
de lucre

Responsable d’hostaleria
Venedor petit comerç
Venedor mercat
Coordinador del GOB
Membre ONG Mestral

RESULTATS I DIAGNOSI:
Anàlisi econòmic del producte local i importat a
Menorca:
Mentre que l’oferta de productes locals estudiats al
supermercat A és només del 12%, al supermercat B i
C, la seva oferta de productes locals es del 46% i 43%
respectivament.
En el supermercat A, més del 50% dels productes
importats, tant frescos com elaborats, tenen origen
estatal. En el supermercat B, els productes frescos
provenen majoritàriament de la península i la gran
majoria són més econòmics que no pas els importats.
El supermercat C té un 75% dels productes elaborats
que provenen de la península però, en canvi ,alguns
productes típics menorquins (sobrassada o vedella) no
hi ha oferta importada. La diferencia de preu entre els
productes frescos importats i locals no és significativa.
A continuació es mostra la figura 1 per tal de poder
observar la tendència de cada producte fresc segons
el preu d’aquest.

Figura 1: Variació de preu dels productes frescos estudiats.
En el cas dels productes frescos no es mostra una
tendència clara per poder afirmar que el preu dels
productes frescos locals siguin més econòmics que els
importats.
Els preus de la vedella menorquina són un 55% més
elevats que els preus de la vedella importada. Això és
degut a que l’oferta és molt reduïda, i per tant el preu
s’encareix. En canvi, la vedella importada prové
d’indústries càrniques de gran extensió on es dóna
una economia d’escala.
En alguns productes com l’enciam, el tomàquet i la
patata, es pot observar que són més econòmics els
productes locals menorquins que es venen als
supermercats. Amb el meló i el carbassó passa tot el
contrari, els
productes són més cars als
supermercats.
A continuació es mostra la figura 2 per tal de poder
observar la tendència de cada producte elaborat
segons el preu d’aquest.

Figura 2: Variació de preu dels productes elaborats estudiats.

6

La sostenibilitat del producte local agroalimentari de l’illa de Menorca

Febrer 2017

La tendència general que segueixen els productes
elaborats és que l’opció més econòmica és
representada pels productes que són importats.

El Supermercat A es caracteritza per tenir una baixa
representativitat dels productes locals (17% dels
productes estudiats). El 78 % dels seus productes
estudiats provenen de l’estat espanyol, abundant
orígens de producció a prop del mar (com Barcelona o
València). El supermercat B és l’establiment que
ofereix més producte local, amb una oferta de més del
50%. El supermercat C també es caracteritza per tenir
una oferta amplia de producte local, arribant també a
un 50% del total dels productes estudiats. En canvi,
aquest supermercat té els valors més alts tant en el
interval de la petjada de carboni com en la mitjana
d’aquesta.

La mel, el vi i la sobrassada locals estudiats, tot i ser
productes típics de l’illa de Menorca, són més cars que
els importats en un 133%, 250% i 116%
respectivament. Això és degut a una oferta reduïda i
uns costos de producció cars.
El formatge i la llet d’origen local tenen preus molt
similars als importats. Aquest fet es degut a que
Menorca té una gran tradició en la producció de llet i
formatge, i per tant una indústria transformadora
competitiva. A més el formatge el podem trobar tant
a supermercats com al mercat local de Ciutadella però
la llet no se’n troba en aquest últim punt de venda.
Anàlisi de l'impacte ambiental del transport dels
productes a l’illa.
Per fer aquest anàlisi es calcula la petjada de carboni
en el transport dels productes locals i dels productes
importats seleccionats. L’impacte calculat pel
transport dels productes locals és de 0,04 kg CO2/Kg
producte. L’interval de l’impacte de la petjada de
carboni del producte importat va de 0.04 kg CO2 /kg
producte (origen mallorquí) i 0.27 kg CO2 /kg producte
(origen belga).
Xile té una petjada de carboni en el transport de 0,17
kg de CO2/kg de producte i en canvi els valors més
grans són per Portugal i Bèlgica amb 0,23 i 0,27 kg
CO2/kg de producte respectivament, tot i estar a
menys distància respecte Menorca.
Aquest fet es degut a que la major distància
recorreguda es fa en camió des de l’origen de
producció (Bèlgica o Portugal) fins al port de
Barcelona, mètode de transport amb un potencial
d’escalfament global més elevat que el vaixell. Per
tant, s’observa que la tipologia de sistema de
transport influeix més que la distància sobre la petjada
de carboni en el transport total.
L’origen dels productes frescos estudiats són els
següents: aproximadament un 60% provenen
d’España, un 30% de la regió europea i el 10% restant
de Sud-Amèrica.
La diferència en l’origen de producció dels productes
elaborats respecte els frescos és molt significativa, ja
que en els elaborats, el 90% de les mostres estudiades
són de la península.

Anàlisi de l’ecoeficiència dels productes locals i
importats
Anàlisi de
estudiats

l’ecoeficiència

dels

productes

frescos

Per tal d’integrar les dades econòmiques i ambientals
es realitza la figures 3, on es pot observar que la
majoria dels productes frescos estudiats tenen un
elevat potencial d’ecoeficiència. El 52% tenen una
petjada de carboni baixa i un preu econòmic. El 6%
dels productes estudiats tenen un preu molt reduït
però una petjada de carboni molt elevada i el 32%,
una petjada molt reduïda però un preu molt elevat.
Per tant, es pot concloure que la majoria dels
productes frescos estudiats tenen un elevat potencial
d’ecoeficiència.
Destacar que totes les mostres de producte local que
provenen de mercat, a excepció del tomàquet, tenen
un elevat potencial d’ecoeficiència. En canvi, els
productes locals estudiats que s’ofereixen als
supermercats són menys ecoeficients que els
productes locals del mercat local de Ciutadella.
Anàlisi de l’ecoeficiència dels productes elaborats
estudiats
A la figura 4, es pot observar la dinàmica general que
segueixen els productes elaborats: el 47% dels
productes elaborats estudiats tenen una petjada de
carboni baixa i un preu econòmic, el 16% tenen una
petjada de carboni molt elevada però un preu molt
reduït i el 34% tenen un preu molt elevat però una
petjada de carboni molt reduïda.
Un 80% dels productes importats tenen un elevat
potencial d’ecoeficiència. A diferència del que succeïa
amb els productes frescos, els productes importats
elaborats estudiats són més ecoeficients que els
locals, atès que el 75% de les mostres de productes
locals elaborats tenen un preu molt elevat tot i tenir
una petjada de carboni reduïda.
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Zona de distribució dels
productes locals

Figura 3. Gràfic d’ecoeficiència dels productes frescos estudiats

NEUTRE ECONÒMIC

POSITIU

NEGATIU

NEUTRE AMBIENTAL

Zona de distribució
dels productes locals

Figura 4. Gràfic d’ecoeficiència dels productes elaborats estudiats
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Anàlisi de la percepció social del producte local
Diagnosi de les enquestes als consumidors sobre el
producte local
El perfil predominant del comprador de producte local
en els mercats locals és una dona de 44 anys, amb un
nivell d’estudis entre batxillerat i formació professional
i amb un nivell de coneixement dels termes relacionats
amb el producte local del 90 %. Per contra el
comprador que menys producte local compra en els
supermercats és un home de 44 anys amb un nivell
de coneixement dels termes relacionats amb el
producte local del 28%.
A partir de l’anàlisi del bloc conceptual es pot observar
un elevat coneixement en general sobre els termes
relacionats amb el producte local. El terme de Km. 0
és el concepte que es coneix menys en general;
només el 44% dels enquestats als supermercats ho
coneix enfront del 86% als mercats. Entre els diferents
supermercats es veu que la tendència és la mateixa
que en l’anàlisi entre mercats i supermercats.
En relació al bloc de consum, si s’analitza el motiu de
compra de producte local es pot veure la tendència de
que els consumidors, tant de mercat local com de
supermercats,
compren
els
productes
locals
principalment per la qualitat (33% i 46%
respectivament).
En les enquestes als consumidors del mercat local, el
segueixen les respostes de que el producte local sigui
respectuós amb el medi ambient (19%) i el tracte de
confiança que tenen amb el venedor(19%).
Si es divideixen les respostes més rellevants d’aquesta
pregunta entre mercat local i fira ecològica s’observa
que consumidors de la fira ecològica diversifiquen més
les seves respostes.
La barrera principal que tenen tant els consumidors de
mercat com els del supermercat és el preu, els
consumidors de supermercat ho destaquen amb un
48% de les respostes, un 13% menys que els
consumidors del mercat local.
Altres barreres
significatives per aquests el grup de consumidors de
supermercat, són la comoditat (18%) i la dificultat per
trobar producte local (10%).
En el cas de la pregunta oberta multiresposta sobre
que més s’hauria de fer per promoure el producte
local, es veu clarament com tant, consumidors de
supermercat com consumidors de mercat, creuen que
la millor manera seria fer més divulgació i
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conscienciació a la població amb un 41% i 36%
respectivament.
En
segona
instància
també
coincideixen amb la necessitat de donar més
subvencions als productors.
Diagnosi de les entrevistes als diferents actors del
cicle del producte.
S’analitza, a partir de la figura 5, què entenen els
diferents actors per producte local i es relaciona amb
la definició plantejada en aquest treball provinent de
l’Ajuntament de Barcelona (2014): El producte local
“és aquell que es comercialitza en el mateix territori
on es produeix, ja sigui la localitat, la comarca o la
regió, amb l’objectiu de limitar les necessitats de
transport”.

-

Definició “producte local”

+

Figura 5. Definició de producte local segons els diferents actors
Estudiant cadascuna de les respostes es pot concloure
que és un terme difícil de definir i que hauria d’incloure
diversos aspectes, tant a nivell de localitat, de
limitació de transport, de matèria prima utilitzada
alhora d’elaborar el producte i, també, les pràctiques
agràries emprades. Per tant, s’observa una clara
necessitat de definir correctament i detalladament el
terme de producte local.
A partir de les respostes obtingudes a la pregunta
“Què més s’hauria de fer per promoure el consum de
producte local?” entre els diferents actors entrevistats
s’elabora la figura 6.

Figura 6. Gràfic sobre la pregunta de promoció als entrevistats
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S’observa com la gran majoria dels actors entrevistats
creuen que s’hauria de fer més difusió i conscienciació
a la ciutadania. També opinen que falten fires i
mercats i que els productors no estan suficientment
subvencionats.
Segons les respostes dels
pregunta “Quin rol/ paper
diferents actors en el cicle
s’elabora la figura 7 per tal
relacions entre ells.

diferents actors a
creus que tenen
del producte local
de veure la xarxa

la
els
?”
de

Figura 7. Xarxa d’actors del cicle del producte local
Es pot veure com la majoria dels actors fan referència
a l’administració (6 actors) i als productors (5 actors)
com a actors claus en el cicle del producte de vida
local. D’altra banda, s’observa com cap actor senyala
a l’OBSAM, les ONG’s o al petit comerç.
Tant l’administració com la restauració i el petit
comerç, consideren que hi ha una falta de promoció
alhora d’augmentar el consum de producte local. La
pròpia administració també creu que falta comunicació
entre els diferents actors, opinió que comparteix amb
l’hosteleria i les ONG’s. Els productors són aquells que
troben més barreres ja que ho viuen de primera mà,
algunes d’aquestes són la falta d’espais de producció
o la competència deslleial.
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CONCLUSIONS
Analitzant les dades econòmiques obtingudes, en el
cas dels productes frescos estudiats, en un 71% dels
casos són més econòmics els locals que els importats.
En canvi, els productes elaborats importats estudiats
en un 100% dels casos són més econòmics que els
locals.
La vedella menorquina té un preu elevat (55% més
cara que la importada), fet degut a la reduïda oferta
d’animals a l’illa pel consum càrnic, ja que la majoria
de vaques de l’illa es destinen a la indústria lletera.
Aquesta indústria lletera tant important, provoca que
existeixi una gran oferta de productes làctics, sobretot
formatge i llet, adquirint la capacitat d’oferir preus
competitius al mercat, a diferència de la resta de
productes elaborats estudiats com la mel, el vi i la
sobrassada. Aquests productes tot i ser típics de l’illa
de Menorca, són més cars que els importats en un
133%, 250% i 116% respectivament. Això és degut a
una oferta reduïda i uns costos de producció cars.
Analitzant les petjades de carboni en el transport dels
diferents productes estudiats, es constata que tots els
productes importats tenen més impacte ambiental
associat al transport que els locals. L’increment de
l’impacte ambiental en el transport dels productes
importats respecte els locals varia del 13% al 592%.
El 13% correspon als productes importats de Mallorca,
aquest és un valor molt inferior comparat a la resta
d’orígens de producció dels productes importats
estudiats.
Els productes frescos importats amb major petjada de
carboni en el transport són la patata i la poma, amb
increments de 336% i 592% respectivament. En el cas
dels productes elaborats importats, la mel i el vi, amb
un 490% i 336% respectivament, són els que tenen
major impacte ambiental en el transport.
Analitzant els resultats de les enquestes s’observa que
tots els termes relacionats amb producte local és
coneixen amb més d’un 70% del total d’enquestats,
excepte Km. O que només el coneixen un 44% dels
enquestats.
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Els enquestats als supermercats i al mercat local
compren producte local per la seva qualitat en un 33%
i un 46% respectivament. A més a més, consideren
que la principal barrera per no comprar producte local
és el preu, amb un 48% de les respostes als
supermercats i un 35% al mercat local.

més ecoeficients que els productes frescos importats.
En canvi, els productes elaborats importats són més
ecoeficients que els locals, a excepció del formatge i
la llet.

Respecte l’anàlisi de les entrevistes, la definició més
completa de producte local és proporcionada pels
productors i l’OBSAM, en canvi, l’administració és
l’actor que defineix producte local de manera menys
precisa. Per tant, al ser tots aquests actors claus en el
cicle del producte local, es pot afirmar que és
completament necessària una definició única i
compartida del que és producte local.
Per tal d’augmentar el consum de producte local, tant
enquestats com entrevistats consideren que una
major divulgació i conscienciació a la població sobre el
producte local és l’acció prioritària, amb un 38% i 47%
respectivament. A més a més, hi ha un ampli consens
amb la necessitat de donar més ajudes als productors
amb un 18% de totes les respostes tant a les
enquestes com a les entrevistes. Els entrevistats
també afegeixen que una millor comunicació i
col·laboració entre tots els actors que formen el cicle
del producte local també és necessària amb un 20%
de les respostes.
Englobant totes aquestes conclusions, es pot afirmar
que no hi ha una única solució per augmentar el
consum de producte local, ni ha de provenir de un sol
sector, sinó que ha de venir provocada per la
col·laboració de tots els actors, incloent la implicació
de la societat menorquina.
Estudiant l’ecoeficiencia, s’arriba a dues conclusions
principals; els productes frescos locals estudiats són

La informació que proporcionen els nivells de
coneixements de les etiquetes agroalimentàries, en
relació a l’ecoeficiencia dels productes elaborats dóna
conclusions correlatives. L’etiqueta més coneguda
(96% enquestats) és la del formatge DO MaóMenorca, aquest producte és juntament amb la llet, el
producte més ecoeficient dels elaborats.
Per tant, es pot concloure que el formatge no només
és més ecoeficient que la resta sinó que també és
conegut i valorat per la societat menorquina. D’altra
banda, les etiquetes agroalimentàries referents a la
Vermella Menorquina, el Vi de la terra i la Mel de
Menorca són conegudes només per la meitat de la
població menorquina , i alhora són els productes locals
estudiats menys ecoeficients.
Es conclou que per tal d’augmentar el consum dels
productes locals s’hauria de subvencionar als
productors i fer campanyes de promoció, com ja s’ha
fet en el cas del formatge. Aquest fet produiria un
canvi en les circumstàncies econòmiques, ambientals i
socials analitzades, que facilitaria l’augment del
consum d’aquests productes.
Per últim, es considera important remarcar que hi ha
una manca de divulgació alhora d’explicar els
avantatges dels productes locals sobre els importats.
A la societat menorquina hi ha un interès existent i
creixent en l’evolució del producte local, però
manquen eines per tal de fer avançar a la població de
l’illa cap a una major conscienciació del producte local
i generar un canvi cap a un consum més sostenible.
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PROPOSTES DE MILLORA
Línia
estratègica

Programa

1.1. Subvencions als
actors implicats en
l’oferta del producte
local.
1.Diversificació
i augment de
l’oferta
de
producte local

1.2. Diversificació dels
productes elaborats de
Menorca.

1.3.
Ampliar
el
concepte de producte
local a nivell d’Illes
Balears.

2.1. Facilitar l’accés al
consum de productes
locals.

2. Augmentar
el consum de
producte local

2.2. Incentivar l’interès
ciutadà pel consum de
productes locals.

3. Arrelar el
producte local
a les diferents
etapes
de
formació
acadèmica

3.1. Implementació del
producte local a les
escoles.

3.2.
Potenciar
la
formació professional
en
el
sector
agroalimentari.

Acció

Descripció

1.1.1.
Subvencionar
amb
inversions de menys de 3500 € a
petits productors ecològics.

Lliurar diners a aquells agricultors ecològics que
necessiten fer inversions a la finca per valor de
menys de 3500€.

1.1.2. Destinar una major inversió
a aquelles associacions ecologistes
sense ànim de lucre que ofereixen
serveis relacionats amb el producte
local.
1.2.1 Polítiques de potenciació dels
productes Mel de Menorca i Vi de la
terra.
1.2.2. Ajudes a les empreses
lleteres o formatgeres que canviïn
a un altre producte agroalimentari
local.
1.3.1. Creació d’un distintiu de
producte local a nivell d’Illes
Balears.
2.1.1 Promocionar l’oferta de
producte local als mercats locals.
2.1.2 Promocionar l’oferta de
producte
local
a
les
fires
agroalimentàries.
2.1.3 Establir una quota mínima de
producte local als supermercats.
2.1.4. Incentivar
Hosteleria
que
producte loc0al.
2.2.1. Campanya
l’incentiu
del
productes locals
socioeconòmics
d’aquests.

la Restauració i
aposten
pel
publicitària per
consum
dels
i els beneficis
i
ambientals

2.2.2. Millora de la eina Agroxerxa
per la informació i promoció dels
productes locals.

2.3.1. El producte local present al
menjador escolar.
2.3.2. Introducció del concepte
producte local en el currículum
acadèmic.

Subvencionar
els
programes
destinats
al
coneixement, promoció i bones practiques en
agricultura del producte local.
Subvencionar amb ajudes econòmiques als
productors que realitzen Mel i Vi locals i crear una
campanya de publicitat.
Subvencionar amb ajudes
productors d’horta i cereals.

econòmiques

als

Creació d’un distintiu agroalimentari que doni valor
als productes produïts a les Illes Balears.
Campanya publicitària sobre els productes locals als
mercats locals.
Realitzar més fires agroalimentàries a
promocionar la venda de productes locals.

l’illa

i

Regular que en un mínim del 50% dels productes
existeixi l’opció d’oferta de producte procedent de
les Illes Balears.
Realitzar esdeveniments i fires de degustació dels
productes locals i dels menús que ofereixen aquest
establiments .
Cartells, tríptics i accions publicitàries audiovisuals
amb el principals beneficis del consum de productes
locals agroalimentaris.
Donar a conèixer la pàgina web d’Agroxerxa.
Determinar una única definició de producte local i
incloure-hi només els productors i productes que
s’incloguin dins d’aquesta.
Campanya per a la introducció dels productes locals
als menjadors escolars. Crear espais d’educació
alimentària, de foments de valors i de creació
d’hàbits.
Introduir el concepte de producte local a tots els
nivells acadèmics mitjançant el crèdit de síntesi, la
setmana cultural o realitzar una setmana d’educació
agroalimentària.

3.2.1. Millorar i promocionar el nou
cicle
formatiu
de
producció
agroecològica.

Donar a conèixer el nou cicle formatiu de producció
agroecològica mitjançant xerrades als productors i
facilitant eines de suport

3.2.2.
Potenciar
l’oferta
de
pràctiques professionals en el
sector agroalimentari.

Oferiment de cursos i places per realitzar pràctiques
professionals en aquest sector.
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