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ORIOL MARGALEF
Tarragona

L es cooperatives agrà-
ries són responsables
de la majoria de l’oli
d’oliva que es produ-
eix a Catalunya (un

64%), però els últims anys, i se-
guint l’exemple del vi, cada cop
més petits productors s’atrevei-
xen a engegar la seva pròpia em-
presa familiar. Tarragona, la de-
marcaciómés olivarera deCatalu-
nya, assisteix a un continu naixe-
ment de nous i petits projectes
d’autor. Entre els seus responsa-
bles hi ha pagesos, gent que porta
la tradició a les venes, però tam-
bé inversors arribats d’altres sec-
tors que han vist en l’oli prèmium
un producte amb potencial.
L’aposta de tots aquests nous

projectes és la qualitat, i el secret
de l’èxit, la búsqueda de valor afe-
git diferenciant el producte. Orga-
nic Fruit, un projecte nascut a la
localitat de la Canonja, ha apostat
pel cultiu ecològic i per emparen-
tar-se amb el moviment slow fo-
od, que està donant primers pas-
sos a Tarragona. Abans de posar
en marxa aquest projecte, Sebas-
tià Bofarull era comercial al sec-
tor informàtic. “Venim d’una fa-
mília pagesa i sabem el que es dó-
na. Però per arrencar això em
vaig formarmolt. No vull conser-
var les terres. Em vull guanyar bé
la vida”, explica.

Com la majoria de petites em-
preses al sector, Organic Fruit no
té molí propi, sinó que porta a
molturar les olives a una almàsse-
ra de la zona. El seus 1800 litres
d’oli d’arbequina de cultiu ecolò-
gic estan trobant resposta comer-
cial en proximitat, i especialment
a Tarragona i Barcelona, la meca
del consum gurmet a Catalunya.
“El primer any tot just hem co-
bert despeses, però espero que la
segona temporada vagi millor”,
afirma Bofarull.
Pascual Franch, propietari

d’una empresa d’obres públiques
a Amposta, va invertir més de
200.000 euros en noves plantaci-
ons intensives a les finques famili-
ars. Oli Cocons es va posar en
marxa fa sis anys i produeix unes
25 tones d’oli d’oliva verge extra
arbequina per temporada. Fa poc
ha obert una botiga al barri de
SantGervasi, a Barcelona, on tam-
bé ven altres fruites i verdures,
fins i tot carns, que tenen origen
a les seves explotacions.
Coméshabitual al segment prè-
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Seguint
l’exemple del
vi fa uns anys,
proliferen al
sector noves
microempreses
familiars que
elaboren oli
gurmet

Nom propi. La família
Miró Cubells va engegar
la seva pròpia marca a
Cabacés l’any 2007

Orgànic. Sebastià
Bofarull (Organic Fruit, oli
verge extra ecològic) a les
finques de la Canonja
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mium, Cocons renuncia a obtenir
més rendiment de les olives, no-
més la màxima qualitat. Per això
cull abans que la majoria, quan
sónmés verdes, i fa l’extracció en
fred. “En això no t’hi pots posar si
no tens un producte excel·lent.
Tothomo gairebé tothom ja té un
producte molt bo, una altra cosa
és que el mercat el valori, perquè
encara avui hi ha qui accepta ven-
dre per sota cost. Daltra banda,
l’única manera que tenim de sub-
sistir els petits és anar a buscar di-
rectament el client, sense mitjan-

cers”, explica.
Cocons busca el màxim de pro-

ximitat als seus clients, sigui a tra-
vés del web o la botiga, i ha obert
la finca com una fórmula de fide-
lització. Els que compren 100 li-
tres d’oli reben coma regal un cap
de setmana a la propietat. També
porta clients a la seva finca de la
Bisbal del Penedès, Jordi Pascual,
gerent de Torclum. “La gent que
ve passa a ser client, i a més, fan
de prescriptors”, explica. Pascual
és pagès i va posar enmarxa la se-
va pròpia marca l’any 2005.

L’empresa produeix unes 30 to-
nes d’oli verge extra, i en ven un
70% a Catalunya, un 30% a l’ex-
portació, principalment a Euro-
pa. “Sortir a fora és car, però el
producte està molt més valorat”,
explica Pascual, que aquest any
començarà a a exportar oli sense
filtrar als Emirats Àrabs. Tor-
clum és un dels promotors de
Terra i Taula, una associació que
agrupa a productors i cuiners del
Baix Penedès, i que fa divulgació
sobre els productes de qualitat de
la comarca.

A Cabacés, la família Miró Cu-
bells va engegar el seu propi pro-
jecte d’oli ecològic l’any 2007, i
organitza pedagògiques cates gui-
ades almolí. Entre finques pròpi-
es i arrendades, l’empresa obté
entre 60 i 80 tones d’oli verge ex-
tra. Un dels productes estrella és
una sèrie limitada (Arrels de Ca-
valoca) amb monovarietals pro-
pis del Priorat, arbequina, rojal i
negret. L’empresa ven un 40% a
Europa i Amèrica delNord. Actu-
alment està fent prospeccions al
mercat xinès.

Trajano Olium Tarraco, amb
unes 82 hectàrees de finques a
Altafulla, la Selva i Alforja, és un
projecte orientat el client d’alt po-
der adquisitiu que, amés del con-
tingut, donat molta importància
als envasos, de disseny exclusiu i
fabricats a Itàlia. “El nostre és un
producte de regal, de gran luxe”,
explica el gerent,WenceslaoAra-
gonès. L’ampolla més petita (25
cl.) de la sèrie Premium, ‘el Acei-
te de losDioses’ recorda un envàs
de perfum i es ven a 25 euros la
unitat. La sèrie Premium Medi-
terranium (75 cl) incorpora un

cristall d’Swarovski a l’envàs i
s’ha arribat a vendre a 150 euros
l’ampolla als Emirats Àrabs.
L’empresa està treballant elsmer-
cats exteriors des del 2009 i tot
just ha començat a vendre a fora
un 20% de la producció.
Hi ha prou mercat per a tants

projectes, per a tantes marques?
Olis Solé, en funcionament a
Mont-roig des de fa gairebé dos
segles –va néixer al 1824–, obser-
va el fenomen amb deteniment.
L’empresa produeix unes 150 to-
nes anuals d’oli extra verge i és
una referència a l’exportació (ex-
porta el 45% de la producció).
“S’han creat moltes empreses

els últims anys, però també mol-
tes estan desapareixent. Només
hi haurà mercat per a tothom si
augmenta el consum d’oli extra
verge, però un 80%de l’oli consu-
mit a Espanya no ho és”, afirma
Judit March, responsable del de-
partament comercial.c

DamadeElaia, en ‘standby’
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La sèrie Prèmium
de Trajano (25 cl)
recorda una ampolla
de perfum

]El novembre del 2009, au-
toritats i cuiners de prestigi
com Martín Berasategi assis-
tien a la inauguració d’un
molí espectacular a Xerta, el
símbol d’una nova marca
d’oli nascuda al poble, Dama
de Elaia. Tres anys anys des-
prés, l’empresari Josep
Safont ha prescindit de la
plantilla que atenia la finca i
ha deixat “en stand by”, diu,
el projecte. Safont, empresa-
ri de la construcció amb ar-
rels a Castelló, va comprar
anys enrere unes 90 hectàre-
es de finques amb oliveres i
les va convertir a producció
ecològica per a elaborar oli
gourmet. Dama de Elaia és
un projecte ambiciós, i car.
Només l’edifici del molí, que
emula un gegantí cocó –una
construcció tradicional de
pedra seca– estava valorat
en 1,3 milions d’euros. Però
de les 248 botigues delicates-
sen que compraven Dama de

Elaia a Espanya fa dos anys
s’ha passat a només 40. “La
crisi m’ha agafat amb el pas
canviat. Tinc encara per ven-
dre la meitat de l’oli de l’any
passat. Si m’haguessin dit la

que cauria no m’hi hagués
posat”, explica Safont. En-
guany farà collita, però més
tard del que solia, i envasarà
l’oli en garrafes i fent servir
una altra marca.
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Torclum començarà
a exportar aquest
any oli sense filtrar
a Dubai

Festa de l’oli
09-12-12

On line. Oli Cocons cull
les olives a Amposta, fa
l’oli a l’Ampolla i el ven
a internet i una botiga
pròpia a Barcelona


