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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 institu-
cions perquè no van en línia 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 industria-
litzat. L’ONU, recentment, 
ha reconegut que el model 
agroecològic té un major ren-
diment econòmic i és clau 
per frenar la fam al món i 
el canvi climàtic. Segons 
l’organització GRAIN més 
del 55% dels gasos d’efecte 
hivernacle són provocats pel 
sistema agroindustrial. Ac-
tualment deu multinacionals 
controlen el 70% de la co-
mercialització d’aliments i 
determinen què, com, d’on 
ve, i quin preu es paga al pro-
ductor per allò que mengem, 
a través de cadenes agroali-
mentàries tan complexes que 
no sabem què mengem, d’on 
ve, ni com s’ha produït. Les 
grans produccions mundials 
són 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 “dum-
ping” 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. 
El control de l’alimentació i els recursos naturals és la estra-
tègia més poderosa per dominar la humanitat. Els pobles i les 
persones que els formen, quan despertem del somni de ser 
a dalt de la piràmide de la injustícia neolliberal-capitalista, 
aleshores ens adonarem que la terra i la cultura (l’agricultura) 

L’associació AGDA(Associació Garrotxina per al Desenvolupament de l’Agroecologia) ens parlarà,  en el marc de les 
Jornades Tècniques que s’organitzen al Parc de Pedra Tosca el dissabte 11 de juny, sobre una iniciativa de consumi-
dors pionera a la nostra comarca, però molt estesa en països veïns com França. 

és el més valuós que tenim.
És per tot això que d’ençà dels anys 40, a un ritme creixent, 
sorgeixen iniciatives de consumidors més conscients, a favor 
de l’agroecologia, extenent-se arreu del món:
AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), a França, CSA (community supported agricul-

ture), a ????, Teikei, al Japó, 
etc. Tots aquests, són concep-
tes que volen definir una nova 
perspectiva per a l’agricultura 
local, pagesa, i ecològica i per 
al consum responsable. En el 
fons d’aquesta inciativa està 
la preocupació del consumidor 
per a obtenir de manera autò-
noma 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. La confiança 
és fruit d’aquesta relació i no 
d’una certificació. Aquesta re-
lació permet al consumidor ad-
quirir coneixements sobre les 
condicions de producció dels 
seus aliments, oportunitats de 
visitar i treballar a la granja i de 
ser soci de l’agricultor.
L’objectiu d’aquestes asso-
ciacions no consisteix en 
guanyar quotes de mercat ni 
en augmentar el volum de ne-
goci, sinó que és:
-Posar al consumidor davant 
les seves responsabilitats, con-
vidant-lo a escollir una agri-
cultura assequible, palpable i 
saludable, que li ofereix la se-
guretat 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 necessitat.
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* Planificació conjunta amb els consumidors: a 
l’inici de la temporada (semestralment) es re-
uneixen els socis amb l’agricultor, i junts planifi-
quen 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 comercialitza-
ció i pot estar més present a la finca.
* Compromís: es formalitza a través d’un con-
tracte on el consumidor compra a inicis de 
temporada una proporció determinada de la 
producció a un preu constant. 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 és pacta-
da (per avançat o de forma puntual, mensual-
ment) i és en funció dels costos de la produc-
ció, incloent-hi una remuneració pel treball de 
l’agricultor. Això fa que aquest sigui un siste-
ma independent dels preus de mercat i les se-
ves fluctuacions. D’altra banda s’aconsegueix 
un preu més assequible.
Es reparteix la collita entre els socis; tant si hi ha 
excedents com mancança de producte. Els mem-
bres reconeixen que els sistemes naturals no són 
completament fiables o controlables compartint 
els riscos de la producció (climàtics o sanitaris). 
* Vincle. A través d’aquest vincle, el consumi-
dor assumeix el rol d’actor del territori rural, 
contribuint a dinamitzar-lo i preservar-lo. 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.
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