
 

 

"Més a prop és millor" 
     

 

En plena crisi sanitària i després dels efectes devastadors que el COVID-19 ha suposat 

per al sector oví i cabrum espanyol, INTEROVIC posa en marxa el seu projecte "Més a 

prop és millor" l'objectiu és fomentar el coneixement i el consum de la carn de llet , xai 

i cabrit d'origen nacional en un moment en què el sector ho necessita més que mai. 

 

La campanya estarà activa durant els mesos d'estiu i es centra en el punt de venda. 

Coincideix amb el Dia de l'Anyell, que per tercer any consecutiu se celebra el 23 de 

juny. Durant les properes setmanes, la interprofessional durà a terme un seguit d'accions 

promocionals per tal de conscienciar sobre la importància de fixar-se en l'origen dels 

productes a l'hora de la compra. 

 

La situació de sector davant la crisi sanitària 

El tancament de l'hostaleria, on es comercialitzava més de l'50% del total de la 

producció, i el fre de les exportacions, va suposar un dur cop per a la carn d'oví i 

cabrum. Com va reconèixer el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, 

l'oví i cabrum és el sector carni més afectat des que es va decretar l'estat d'alarma ja que 

la seva producció està orientada a la Setmana Santa i a celebracions especials. 

 

En aquest context INTEROVIC posa en marxa iniciatives pròpies com Més a prop és 

millor, que és sinèrgica amb altres campanyes institucionals com la de el Ministeri 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació que, sota el tema #AlimentosdEspaña, el seu objectiu 

també és posar en valor els productes nacionals . 

 

Els cuiners busquen l'origen nacional 

Francis Paniego, Macarena de Castro i María José Martínez, cuiners de Echaurren 

(Tarragona, Catalunya), Maca de Castro (Mallorca) i Llenç (València) respectivament, 

donen suport al projecte i cuinaran receptes de xai nacional en els seus comptes d'IG 

durant les dues últimes setmanes de juny, explicant als seus seguidors per què és 

important buscar l'origen. 

  

La maduració és, avui dia, una tècnica en plena expansió en Francis Paniego no només 

és un xef fonamental per entendre la gastronomia espanyola (amb cinc estrelles 

Michelin). Representa la cinquena generació dedicada al negoci familiar de el Grup 

Echaurren, i també abandera una cuina coherent i conscient, que té cura i valora els 

productors, el consum de proximitat i l'aposta pel seu territori. Per això, ha volgut donar 

suport als pastors i el projecte "Més a prop és millor" de la manera que millor sap, 

cuinant: "Un dels productes estrella que fem servir habitualment és el be i som 

conscients de les tremendes dificultats que està passant el sector. Té multitud d'usos, no 

només les costelletes i l'espatlla, sinó tot l'especejament." 

 

Macarena de Castro compta amb una estrella Michelin i per la seva part és una de les 

majors exponents de la cuina balear. Combina creativitat amb el receptari tradicional 

mallorquí, sempre tenint cura i defensant el local i la importància del productor. En les 

seves declaracions sobre el projecte comenta: "El xai d'origen nacional és un producte 



sostenible i fresc, consumeix la seva llet materna i els nostres ramaders sempre estan 

buscant la millor qualitat de cereal i fenc. Ho tenim directament de el camp a la taula. " 

 

María José Martínez és un dels talents més prometedors del panorama valencià. Està a 

l'capdavant de la cuina del restaurant Llenç: "nosaltres en Llenç intentem reduir a el 

màxim la nostra petjada de carboni elaborant els nostres plats amb producte local i 

nacional en la mesura del possible. És fonamental consumir producte de proximitat i 

d'origen nacional per ajudar i donar suport als nostres ramaders i agricultors. " 

 

Més a prop és millor 

El projecte de INTEROVIC, que coincideix amb la celebració del Dia de l'Anyell, té 

diverses dimensions. D'una banda, el consumidor podrà identificar que producte és 

d'origen nacional a través de gairebé tres milions d'adhesius que s'han implementat a les 

safates dels comerços. En paraules de Tomàs M. Rodríguez, director de INTEROVIC, 

"està a les mans del consumidor ajudar a el sector, amb només fixar-se en l'origen 

nacional a l'hora de comprar llet, xai i cabrit donaran suport als pastors i als productors". 

 

A més, Francis Paniego, Macarena de Castro i María José Martínez donen suport l'acció 

cuinant a les seves xarxes socials i conscienciant als seus seguidors sobre la importància 

d'escollir productes d'origen nacional a l'hora de la compra. 

 

La imatge de el projecte l'acompanyen dues il·lustracions creades per l'artista Sara 

Belles, que ajuden a transmetre la importància dels nostres camps. I és que el sector 

agroalimentari, que suposa el 8% de l'PIB nacional i ocupa a més de l'10% de la 

població activa, serà un motors d'arrencada quan finalitzi la crisi de l'coronavirus. 

 

El be s'adapta a el món digital 

El Covid-19 ha suposat un important impuls per incrementar el comerç en línia o venda 

directa a través de les xarxes socials o WhatsApp. La pàgina web de INTEROVIC ja 

disposa d'un llistat amb més de 200 punts de venda de línia. 

 

Recentment, la Interprofessional també ha dut a terme un important acord amb la 

plataforma de distribució líder del món, Amazon, on ja es pot comprar producte amb les 

màximes garanties de qualitat i origen. 
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