
L’agroecologia i les associacions per a la sustentabilitat alimentària. 

D’ençà de la revolució verda, que pretenia solucionar la fam al món (a partir dels anys 40), els 
models tradicionals d’agricultura pagesa (equiparables al que avui entenem com agroecologia) són 
desmuntats amb l’ajut d’ Estats i institucions per que no van en linia amb el paradigma dominant. 
Des d’ aleshores s’ha fomentat incrementar la productivitat dels cultius, cercant la eficiència 
econòmica i l’alt rendiment, per a un sistema industrialitzat i depenent de les grans multinacionals 
de llavors transgèniques, petroli, fertilitzants, agrotòxics, etc… però això implica una pèrdua de 
l’agrodiversitat. La FAO indica que en els darrers cent anys ha desaparegut un 75% de les varietats 
agrícoles i ramaderes. També indica que  a l’actualitat una de cada sis persones del món pasen fam, 
i precissament d’aquests, el 75% són pagesos. Això és així, malgrat que la producció d’aliments no 
ha parat d’augmentar des de els anys 60 multiplicant-se per tres, mentre que la població mundial, 
tan sols s’ha doblat. Finalment la ONU ha reconegut el que ha estat  la veritat silenciada, que el 
model agroecològic té un major rendiment econòmic i és clau per frenar la fam al món i el canvi 
climàtic. Segons la organització GRAIN més del 55% dels gassos d’efecte hivernacle son provocats 
per aquest sistema agroindustrial. Actualment deu multinacionals controlen el 70% de la 
comercialització d’aliments i determinen què, com, d’on ve, i quin preu es paga al productor per 
allò que mengem, a través de cadenes agroalimentàries tan complexes que no sabem què mengem, 
d’on ve, ni com s’ha produit. Les grans produccions mundials son orientades a l’exportació, per les 
grans potències i els recursos naturals privatitzats a un ritme exponencial. Les polítiques que 
emanen del OMC, FMI i el Banc Mundial de preus intervinguts “dumping” a base de subvencions a 
l’agricultura dels paisos rics, fan que al mercat mundial no puguin competir els paisos pobres, 
destruint encara més l’agricultura local (és a dir la sostenible), fomentant la fam i la precarietat 
mundialment.  

Aquesta situació de desequilibri extrem i crueltat amb l’èsser humà, no només sembla que no te fi si 
no que continua creixent. No és necessari ser un expert, per entendre que el control de l’alimentació 
i els recursos naturals és la estratègia més poderossa per dominar la humanitat. Els pobles i les 
persones que els formen, quan desperten del somni de ser a dalt de la piràmide de la injustícia 
neolliberal-capitalista, aleshores se’n adonenen que la terra i la cultura (l’agricultura) és el més 
valuós que tenen. 

És per tot això que d’ençà dels anys 40 a un ritme creixent, sorgeixen iniciatives dels consumidors 
més conscients, a favor de l’agroecologia, extenent-se arreu del món: 

AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), CSA (community supported 
agriculture), Teikei…Tots aquests, són conceptes que volen definir una nova perspectiva per a 
l’agricultura local, pagesa, i ecològica i per al consum responsable. 

Aquests moviments van néxier al Japó amb els Teikei que literalment traduit vol dir “posar la cara 
de l’agricultor davant del plat”. 
 
Aquestes associacions conviden al consumidor a establir una relació directa amb el productor.  La 
confiança és fruit d’aquesta relació i no d’una certificació. Aquesta relació permet al consumidor 
adquirir coneixements sobre les condicions de producció dels seus aliments, oportunitats de visitar i 
treballar a la granja i de ser soci de l’agricultor amb l’avantatge d’accedir a preus més justos i alhora 
assequibles. 
 
En el fons d’aquest sistema està la preocupació del consumidor per a obtenir de manera autònoma 
productes alimentaris de qualitat. Se’n adona que la millor manera de fer-ho és mitjançant 
l’encontre amb el productor. D’aquesta manera les necessitats d’ambdues parts són confrontades, 



compartides i equilibrades compartint l’objectiu, en base al coneixement i el consens, de la viabilitat 
econòmica de l’activitat agrícola.  
Objectius 
 
L’objectiu d’aquestes associacions no consisteix en guanyar quotes de mercat ni en aumentar el 
volum de negoci; tampoc son un nou tipus de servei ofert als consumidors, sino que és: 
 
-posar al consumidor davant les seves responsabilitats, convidant-lo a escollir una agricultura 
assequible, palpable i saludable, que li ofereix la seguretat i el coneixement. 
  
-donar a l’agricultor una nova perspectiva, permetent-li deixar de produir per a un mercat abstracte i 
allunyat i fer-ho per a una gent que necessita de la seva presència i treball i que reconeix aquesta 
necesessitat. 
 
 
Principis de funcionament 
 
El grup de consumidors s’encarrega del seu propi funcionament, per evitar un excés de treball a 
l’agricultor qui, d’altra banda, s’encarrega d’informar-los continuament del que esdevé a la finca. 
   
* Planificació conjunta: a l’inici de la temporada (semestralment) es reuneixen els socis amb 
l’agricultor, i junts planfiquen els cultius que es plantaran. Al planificar els cultius, segons una 
demanda futura, l’agricultor evita els riscos de malbaratament o mancança de producte, s’allibera de 
la tasca de comercialització pot estar més present a la finca, dedicar-se a desenvolupar els seus 
coneixements tècnics, assajant experiències impossibles en un altre contexte (com el cultiu de 
varietats antigues) i sobretot, es pot dedicar a satisfer als consumidors involucrats en aquesta relació 
de confiança.  
 
* Compromís: es formalitza a través d’un contracte on el consumidor compra a inicis d’estació una 
proporció determinada de la producció (una temporada) a un preu constant i pagant per avançat. 
L’agricultor es compromet a fer tot el possible per a produir suficientment i sota els principis 
ecològics i morals que s’exposen en el contracte. 
 
* Quota de collita: la quota a pagar (per avançat o de forma puntual, mensualment) és en funció dels 
costos de la producció, incloent-hi la mà d’obra de l’agricultor. Això fa que aquest sigui un sistema 
independent dels preus de mercat i les seves fluctuacions. 
 
Es reparteix la collita entre els socis; tant si hi ha excedents com mancança de producte. Els 
membres reconeixen que els sistemes naturals no son completament fiables o controlables 
compartint els riscos de la producció (climàtics o sanitaris).  
 
*Vincle. A través d’aquest vincle, el consumidor assumeix el rol d’actor del territori rural, 
contribuint a dinamitzar-lo i preservar-lo, de manera directa i eficaç. De l’agricultor s’espera el seu 
coneixement i la seva cultura. És alhora un transmissor del que és viu i un pont envers la natura 
disposat a mostrar-nos els secrets de l’agricultura. 
 
D’aquests temes l’associació AGDA (associació garrotxina per al desenvolupament de 
l’agroecologia) en parlarà, en el marc de les Jornades Tècniques que s’organitzen al Parc de 
Pedra Tosca el dissabte 11 de Juny amb el títol “Horts familiars, cultius tradicionals, i 
aprofitaments complementaris. Tendències agroecològiques actuals” 
 

AGDA (Associació Garrotxina per al Desenvolupament de l’Agroecologia) 
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