
CONTRACTE PREAMAPISTA

Jo en/na...........................................................tinc coneixement de que és una AMAP i 
he llegit el següent documents:

-LES AMAP:
-Introducció: La problemàtica
-Què és una AMAP? 
-Objectius de les AMAPs 
-Principis de funcionament
-”Carta de les AMAP”

Per tant  conec  quina  es la  seva  filosofia  i  principis.  Em sembla  que  es  una  eina  

adequada  per  a  recolzar  la  pagesia,  fomentar  la  seguretat,  la  sustentabilitat  i  la 

sobirania alimentària, i crear vincles de confiança agricultor-consumidor.

He llegit i entenc el document present: MEMBRE COL·LABORADOR D'AGDA O 

PREAMAPISTA i m'agradaria participar-hi per  la  temporada: primavera-estiu  □  o 

tardor-hivern □, amb una periodicitat de consum: setmanal □ o quinzenal □. 

Estic d'acord en assumir els COMPROMISOS i els DRETS DELS PREAMAPISTES 

que l'associació AGDA ha elaborat per a facilitar la transició de ser un col·lectiu de  

consumidors que podríem formar una autèntica AMAP en el plaç d'un any. 

M’agradaria aportar,  No □,  Sí □ .....................€ a la donació voluntària per cobrir  

riscos, que en cas de no ser necessària se'm retornaria.

Aquest contracte no suposa cap obligació legal i és només una declaració d'intencions.

Signatures:   

Membre col·laborador:                                                President AGDA:

A.................................., el dia............del ...........del 2014 



LES AMAP

INTRODUCCIÓ: La problemàtica.

Per entendre l'origen de les AMAP, repassem, la  crisi de l’agricultura. Es pot resumir en 4 punts: 

1. Produccions orientades a l’exportació i no cap a les necessitats pròpies de la societat.

2.  Privatització  dels  recursos  naturals:  terra,  aigua  i  llavors;  i  concentració  d’aquests 
recursos en poques empreses multinacionals que controlen tota la cadena alimentària. (un exemple 
seria Nestlé que controla la compra de la matèria prima, el cafè, el cacau, els cereals, la llet. Com 
també la seva transformació i la venda directament al consumidor.) 

3.  En aquest moment tots els preus dels articles agraris i alimentaris en origen estan 
per sota dels costos de producció. Les polítiques que emanen del OMC, FMI i el Banc Mundial de 
preus intervinguts “dumping” a base de subvencions a l’agricultura dels països rics,  fan que al 
mercat mundial no puguin competir els països pobres destruint encara més l’agricultura local (és a 
dir la sostenible), fomentant la fam i la precarietat mundialment. Aquesta és la causa directa més  
important  de la  desaparició de l’agricultura pagesa (que als països del nord ja  representa només 
entre el 1  i  el  4  %)  amb el  consegüent  problema  de pèrdua de  cultura,  de coneixements  i  de 
transmissió de patrimoni de generació en generació.  

4. Imposició d’un model de consum per part de les multinacionals que condiciona el que 
mengem, com es produeix i qui ho produeix (menjars preparats, precuinats..). Destrueix el model de 
cultura pagesa, el model rural i el model de producció i de consum. 

Sobirania alimentària és un dret ciutadà per definir què mengem, qui ho produeix i 
com es produeix. 

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 passen fam, 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, des de aleshores, 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.  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 produït. 

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 en res, per entendre que el control 
de  l’alimentació  i  els  recursos  naturals  és  la  estratègia  més  poderosa  per  dominar  la 
humanitat. Els pobles i les persones que els formen, quan desperten del somni de ser més amunt a 
la piràmide de la  injustícia neolliberal-capitalista, aleshores se’n adonen que la terra i la  cultura  
(l’agricultura) és el més valuós que tenen.



QUE ÉS UNA AMAP?

AMAP (Acord per al Manteniment de l'Agricultura Pagesa): L'agricultura sostinguda 
per la comunitat és un model socioeconòmic relativament nou de obtenir, de manera autònoma, 
productes  alimentaris  de  qualitat  i  d'organitzar-ne  la  distribució  i  les  vendes,  reduint 
substancialment les deixalles* i els riscos financers per als productors. És també un mètode perquè 
els petits grangers i camperols tinguin un mercat tancat reeixit a petita escala, evitant la desaparició 
de  la  pagesia.  S'enfoca  en  un  sistema  de  recollida  i  lliurament  setmanal  de  vegetals,  fruites, 
verdures, hortalisses, de vegades també flors, i fins i tot llet o carn.

*(a España es llencen anualment 8 millions de tones de menjar. Una xifra 80 cops superior a la quantitat de menjar que 
reparteixen els bancs d'aliments)

Una AMAP és la suma de contractes individuals entre un agricultor i tants consumidors com 
l'AMAP involucri.  A l'AMAP,  cadascú  es  compromet  lliurement  i  el  grup  és  totalment 
autònom.  El  nom de AMAP i  la  afiliació a la  xarxa  d'AMAPs requereixen  l'adhesió a la 
“Carta de les AMAP”.

Aquesta classe d'agricultura funciona amb un grau molt més gran que l'usual d'involucració dels  
consumidors,  de manera que és molt  forta la  relació  consumidor-productor.  El disseny de base 
inclou  desenvolupar  un  grup  cohesionat  de  consumidors  que  estiguin  disposats  a  finançar  el 
pressupost d'una estació sencera per aconseguir aliments de qualitat i igualment un grup compromès 
de productors. D’aquesta manera les necessitats d’ambdues parts són confrontades, compartides i 
equilibrades. El sistema té moltes variacions, pel que fa a com el pressupost de la granja és recolzat 
pels consumidors i com els productors els lliuren els aliments, i  per això mateix,  pel que fa als  
nivells de risc compartit entre productors i consumidors.

El sistema va néixer a la dècada de 1960 al Japó, Alemanya i Suïssa, com a resposta als problemes  
de l'alimentació sana i de la urbanització dels sòls agrícoles. Posteriorment es va estendre als Estats 
Units i  Canadà,  on s'han formalitzat  uns  1500 grups de productors-consumidors,  coneguts com 
Community-supported agriculture “CSA”, que s'especialitzen en productes orgànics. També s'han 
conformat  grups  similars  a  Holanda,  Dinamarca,  Hongria,  Portugal,  Austràlia,  Nova  Zelanda,  
Ghana i altres països.  Actualment  17 milions de japonesos participen del sistema “TEIKEI” per 
assegurar  menjar  fresc  i  sa  mitjançant  un  sistema  d'intercanvi  i  distribució  diferent  al  mercat 
convencional.  A França  actualment  hi  ha  1600  “AMAP”  (Association  pour  le  Maintien  d'une 
Agriculture Paysanne ), que estén els seus objectius a la solidaritat amb el moviment camperol de la 
Confédération Paysanne. A Espanya, malauradament n'hi ha molt poques AMAP.



Objectius de les AMAPs

L’objectiu d’aquestes associacions no consisteix en guanyar quotes de mercat ni en augmentar el 
volum de negoci; tampoc son un nou tipus de servei ofert als consumidors, sinó que és:

-Posar al consumidor davant les seves responsabilitats, convidant-lo a escollir una agricultura que li 
ofereix la seguretat, la salut, una economia a escala local i un encontre cultural.

-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 
necessitat.

D'aquesta manera l’agricultor, alliberat del treball de venda i rebent uns ingressos per avançat, pot  
dedicar-se a desenvolupar els seus coneixements tècnics, assajant experiències impossibles en un 
altre context (com el cultiu de varietats antigues) i estar més present a la finca.

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.

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 contínuament del que esdevé a la finca. 

L’objectiu principal és permetre que l’explotació sigui econòmicament sustentable, en un marc de 
consens i coneixement mutu, permetent millorar les condicions de l’organisme agrícola i per tant 
del producte, que finalment reverteix al consumidor.

*  Planificació  conjunta:  a  l’inici  de  la  temporada  (semestralment)  es  reuneixen  els  socis  amb 
l’agricultor,  i  junts planifiquen 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  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.



CARTA DE LES AMAP

La Carta diu el següent: 

“El contrato se establece entre el grupo de consumidores o la   asociación representándoles y el  
agricultor. Su duración está vinculada a los ciclos de producción de la explotación. Este contrato  
incluye la distribución periódica de productos por el agricultor a los consumidores en un lugar, un  
día y  una franja horaria periódicos,  a  un  coste  constante determinado por acuerdo  entre  los  
consumidores y el productor. Este contrato debe detallar la lista de los productos programados que  
el agricultor proporcionará periódicamente a los consumidores. Por su parte, los consumidores se  
comprometen a pagar por adelantado los productos según modalidades que deben precisarse. Se  
comprometen  a  encontrar  a  un  sustituto  si,  por  razones  excepcionales,  debían  desistir  de  su  
compromiso. Por su parte, el productor se compromete a aplicar todos los medios necesarios para  
responder a sus compromisos de proporcionar productos de calidad a los consumidores en las  
cantidades y vencimientos fijados... [...].

Y con respecto al precio de los productos:
“Productor y consumidores definen juntos el coste de los productos entregados (verduras, frutas,  
huevos,  leches,  carnes  y  aves,  aceite  de oliva...).  El  productor se compromete  a proporcionar  
periódicamente una cantidad de productos a este precio. Debe definir precisamente el método de  
evaluación  de  sus  productos  en  el  marco  de  la  AMAP.  El  método  de  cálculo  deberá  ser  
transparente”. 

[...]...En el caso de las AMAP “hortaliza” por ejemplo, los consumidores reciben “cestas/partes de  
cosecha”  cuyo  contenido  no  controlan,  se  comprometen  a  pagarlo  todas  las  semanas  de  la  
temporada, incluso durante las vacaciones (les toca a ellos intercambiar la cesta o regalarla a  
familiares o amigos). Comparten los riesgos de la producción de varias maneras,  asumiendo el  
fracaso de un cultivo por ejemplo, y también riesgos más graves: inundaciones, temporal, etc.


