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Pròleg
Des dels seus inicis a finals del 80, Entrepobles té una llarga trajectòria de cooperació
internacional vinculada al suport de comunitats camperoles i indígenes als països
d’Amèrica amb els que cooperem.
Aquesta trajectòria ha estat evolutiva. En un inici el nostre accent estava posat en
donar suport a processos de recuperació de terres per part de comunitats que havien
estat desposseïdes i desplaçades durant els conflictes armats que van viure
Nicaragua, Guatemala i El Salvador, així com en la demanda de Reforma Agrària
Integral, com a punt essencial per a començar a superar les enormes inequitats i
injustícies a la regió.
A partir d’aquests inicis, durant els anys 90 vam travessar un llarg i dur aprenentatge
amb aquestes diferents comunitats i organitzacions camperoles. Vam comprovar com
la recuperació de la terra, fins i tot en els casos en que es va poder donar en unes
condicions mínimament dignes per a la sostenibilitat de les comunitats, no era més
que el començament d’una altra lluita desigual, completament a contracorrent i,
massa sovint, perillosa en un context de neoliberalisme salvatge al món rural de tota
Amèrica Llatina. Les comunitats, i les organitzacions que els donaven suport, es
debatien en estratègies que, per un cantó, tractaven d’aportar models alternatius i
col·lectivistes de vida, però, per altra banda, sovint intentaven sostenir-se a base de
seguir les pautes productives i les estratègies comercialitzadores imperants del model
agroindustrial exportador.
Aquesta evolució de criteris i perspectives ha estat molt enriquidora per la gent
d’Entrepobles que l’hem pogut seguir, ja que ha estat una barreja d’assaigs i errors,
d’empirisme i aprofundiment teòric-polític, d’aprenentatges propis i ensenyances de
les comunitats i organitzacions amb les que hem treballat. És a dir, ha estat un
aprenentatge significatiu.
Cal remarcar que, evidentment, en aquest viatge també ha tingut molt a veure el
procés que des de 1996 va endegar la Vía Campesina, i amb ella algunes de les
organitzacions amb qui treballàvem, en el llançament i la popularització de la proposta
de l’alternativa de la Sobirania Alimentària. Aquesta proposta va anar trobant mica
en mica un encaix cada cop més natural en el procés evolutiu del nostre treball i es va
acabar convertint en un dels dos eixos principals de la nostra Cooperació Solidària,
molt més a partir de que l’any 2002 vam iniciar el procés de discussió i elaboració per
orientar els nostres objectius estratègics.
Abans, el novembre de 2001, juntament amb Medicus Mundi i Veterinaris Sense
Fronteres ja vam realitzar les Jornades “Terra, llavors i dignitat. Els drets dels pobles a
la terra en un món globalitzat”, la primera activitat significativa i explícita que fèiem
de divulgació dels conceptes bàsics de la Sobirania Alimentària.
Des d’aleshores, entre més de 90 projectes de cooperació internacional en aquest
àmbit, ens hem compromès en diferents iniciatives d’incidència social i política a
diferents països en el mateix sentit, ajudant-nos mútuament, és a dir, solidàriament, a
aprofundir i fonamentar les idees i les pràctiques per a la construcció de la Sobirania
Alimentària. Per citar-ne algunes de les més recents:
•

La publicació del llibre: “La cosecha perversa. Las políticas de mercado y el rol
de las instituciones financieras internacionales en el debilitamiento de la
soberanía alimentaria de Ecuador”, en col·laboració amb Acción Ecológica,
editat el 2007 a Equador per Acción Ecológica i a Catalunya per Entrepobles.

•

El suport per a la realització de l’estudi “Diagnóstico sobre la situación de la
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Soberanía alimentaria en Guatemala”, elaborat per CEIBA i per la Red de
Seguridad y Soberanía Alimentaria de Guatemala, en el 2007.
•

El suport a l’elaboració d’una proposta de Llei Agrària, amb un enfocament
basat en la perspectiva de la construcció de la Sobirania Alimentària,
presentada el 28 de maig de 2008 per la Confederación de Federaciones de la
Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) en mig de diferents mobilitzacions
camperoles front a la crisi alimentària. El projecte fou rebutjat per l’Assemblea,
dominada per la dreta, però avui en la nova conjuntura política, està essent
recuperat en la negociació de les noves polítiques públiques per a l’agricultura i
l’alimentació.

•

El suport a la incidència de les organitzacions indígenes i mediambientals en el
procés de deliberació l’Assemblea Constituent a Equador, i de la posterior
discussió de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador,
finalment aprovada el febrer de 2009, encara que amb un contingut prou
controvertit i contradictori.

•

El treball en el terreny de la comunicació social i l’educació popular en la
divulgació de la Sobirania Alimentària a Nicaragua, en col·laboració amb la
Fundación Luciérnaga, fruit de la qual s’han elaborat diversos materials que han
tingut una àmplia difusió popular a aquest país i a d’altres com El burro
amarrado y el tigre suelto, Cosechas Amargas, o, recentment, Tierra Nuestra.

•

La col·laboració en els darrers 4 anys amb diferents organitzacions de dones de
la Vía Campesina i la Marxa Mundial de Dones per a aprofundir en la
visibilització de l’aportació de les dones en la producció, la cura i l’elaboració
dels aliments, així com en les principals lluites locals i globals per la Sobirania
Alimentària. En un treball compartit sota el títol “Les dones alimenten el món”
hem pogut analitzar, a partir de les experiències pràctiques, la situació de
discriminació de les dones en l’accés i el control dels recursos, en el
repartiment i la retribució dels treballs i les cures, en la participació en la presa
de decisions en els àmbits comunitari, organitzatiu i institucional, etc. Però
també hem pogut compartir les diferents estratègies i lluites que les dones
organitzades empenyen a tot el món per transformar aquesta injusta realitat,
per construir una Sobirania Alimentària amb equitat, no per al 50% de la
població, sinó pel 100%.

Però, quan parlem de Cooperació Solidària, partim de la recuperació del concepte de
la solidaritat internacional que va popularitzar el moviment obrer internacional des
del mateix moment del seu naixement 1. Més enllà de les diferències contextuals entre
aquell moment i aquest, entenem que la solidaritat internacional és suport mutu,
intercanvi i coordinació entre gent que, des de diferents països i diferents àmbits, està
lluitant per uns mateixos objectius de justícia, equitat, transformació social i respecte
a la naturalesa que sustenta la nostra existència social i econòmica. Per tant, la
primera condició, encara que no única, per a que aquesta solidaritat es pugui donar és
lluitar des del nostre propi entorn per aquests objectius.
Ja en els Estatuts de l’Associació Internacional de Treballadors (AIT), escrits l’any 1865, hi ha una
introducció de “consideracions” com aquestes:
“que la submissió econòmica del treballador als monopolitzadors dels mitjans de treball, és a dir
de les fonts de vida, és la base de la servitud en totes les seves formes, de tota misèria social, degradació
intel·lectual i dependència política;
que l'emancipació econòmica de la classe obrera és, per tant, la gran fi a què qualsevol moviment
polític ha de ser subordinat com mitjà;
que tots els esforços dirigits a aquesta gran fi han fracassat fins ara per manca de solidaritat
entre els obrers de les diferents branques del treball en cada país i d'una unió fraternal entre les classes
obreres dels diversos països;”
1
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Per això hem intentat, en la mesura de les nostres forces (sempre més limitades del
que ens agradaria i caldria), participar o donar suport a les iniciatives que a casa
nostra han tractat de difondre i construir també la Sobirania Alimentària, des de la
Xarxa Agroecològica, passant per les diferents campanyes contra els transgènics,
contra el poder de les Grans Cadenes de Distribució Alimentària, l’acord de treball
conjunt en la campanya “No et Mengis el Món” (amb l’Observatori del Deute en la
Globalització, Veterinaris Sense Fronteres i la Xarxa de Consum Solidari), la Taula de
Treball per l’Alimentació Escolar Ecològica, les convocatòries d’acció conjunta entre
diferents xarxes i entitats per als 17 d’abril (dia internacional de la lluita camperola), i,
més recentment, l’esforç plural i unitari per construir l’Aliança per la Sobirania
Alimentària a Catalunya.
En aquest context, l’any 2007, durant el procés de col·laboració amb Acción Ecológica
d’Equador per la publicació del llibre “La cosecha perversa” abans esmentat, un dels
capítols del qual era una sintètica relació d’indicadors de Sobirania Alimentària, en la
que es tractava d’il·lustrar la pèrdua que estava patint aquest país, i mentre estàvem
col·laborant també en el diagnòstic de la Sobirania Alimentària a Guatemala, vam anar
desenvolupant la idea de realitzar un estudi a fons d’indicadors de l’estat de la
Sobirania Alimentària a Catalunya. Aquesta idea es va anar “coent” dins d’una
perspectiva solidària en el sentit de la paraula del que parlàvem abans. Això vol dir
que tenia un doble objectiu:
Per un cantó pretenia “aterrar” el concepte de Sobirania Alimentària a la nostra
realitat concreta i servir de referència per al conjunt de persones, organitzacions i
moviments que estem treballant en aquesta perspectiva. Treballar en l’anàlisi de la
realitat concreta en la que estem actuant i que pretenem transformar i no moure’s
només per “eslògans pre-fabricats” i frases autoreferencials, és una condició bàsica
per a qualsevol procés transformador. Al mateix temps els resultats d’aquesta recerca
també haurien de servir per orientar i donar elements cara al treball de difusió i
educació social, formal i informal que les diferents entitats estem fent cara a tenir una
major incidència social més enllà dels cercles de convençuts.
Un sistema d’indicadors hauria de servir també per permetre una comparació
“diacrònica”: seguir l’evolució en el temps de la sobirania o la vulnerabilitat
alimentària de la nostra societat, així com la seva inserció en el sistema
agroalimentari global i la seva petjada tant dins, com fora de casa nostra.
I per altra banda, una iniciativa de recerca i anàlisi com aquesta també ens pot ajudar
en el nostre diàleg permanent amb totes aquelles organitzacions i persones dels
països amb els que cooperem, que estan immersos en línies de treball similars. La
cooperació mútua amb aquests col·lectius ja no és solament analitzant la seva realitat,
sinó que també hi posem en joc la nostra pròpia realitat i així podem establir sinèrgies
i relacions més horitzontals i enriquidores per ambdues bandes. Amb aquest estudi
també podem posar a disposició d’aquests col·lectius una proposta i una metodologia,
que poden servir per a esforços similars que es puguin fer en altres països.
Des d’aquesta perspectiva també és fa possible un altre tipus de comparació,
“sincrònica”, de l’estat de sobirania o vulnerabilitat alimentària entre diferents països,
tant en conjunt, com entre diversos indicadors o grups d’indicadors.
Però, un cop teníem la idea de la recerca, necessitàvem qui la compartís i la pogués
posar en pràctica. I en tot això hem tingut la sort de comptar des del primer moment
amb l’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política, amb qui hem pogut “posar-nos
a la feina” des del primer moment discutint a fons els detalls i al mateix temps amb
un alt grau de complicitat espontània, tant en el contingut, com en la forma. L’IEEEP
és qui ens va fer la proposta de disseny del procés com a metodologia participativa
complementada amb recerca documental, que ens va fer encara més motivador el
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projecte. L’IEEEP ha estat també qui ha portat a la pràctica la recerca en totes les
seves fases i en els seus diferents nivells, això si, amb una interrelació periòdica de
seguiment i consulta mútua al llarg de tot el procés. Per ambdues parts també hem
tingut molt clar des del primer moment la necessitat de fer compatibles l’entusiasme
pels objectius del projecte amb el rigor en les diferents etapes del procés.
Amb l’IEEEP també hem compartit l’esforç ètic i metodològic per transversalitzar la
visibilitat de les situacions específiques de les dones en el procés de construcció del
sistema d’indicadors, exercici sense el qual pensem que no es pot parlar d’un
apropament acurat i equitatiu a la realitat.
I també hem compartir la necessitat de compatibilitzar aquesta publicació en la seva
versió més “dura” plena de dades i xifres, que serà més útil segurament a la gent més
motivada i especialitzada en el tema, amb la creació d’altres formats que, sempre
fonamentats en els resultats d’aquesta publicació, permetin apropar el conjunt de
l’estudi o alguns aspectes parcials d’interès a diferents sectors socials i públics menys
“iniciats” en la matèria. Per tant compartim la necessitat de donar a aquest
procés/producte una dimensió educativa per a la reflexió i l’acció ciutadana.
També hem d’agrair a tota la gent d’entitats, col·lectius, organitzacions, institucions,
etc. que han fet possible aquest treball amb la seva aportació en el procés
d’entrevistes, tallers de construcció col·lectiva del sistema d’indicadors, revisions
posteriors, etc. Sabem que totes aquestes persones claus en el nostre país en relació
al objecte de la present recerca, són gent bastant ocupada i que no es fàcil mobilitzar
col·lectivament i, en canvi, hem de remarcar la participació en els diferents nivells per
part de tothom. Hem d’agrair, doncs, que s’ha entès i compartit la utilitat tant del
procés del projecte, com del producte que n’hauria de sortir i que, sortosament, ara
teniu a les vostres mans.
I també hem de reconèixer el suport institucional a aquesta iniciativa rebut tant per
part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya, com per part del Programa “Barcelona Solidària” de l’Ajuntament de
Barcelona. Hem d’agrair tant el seu suport econòmic, que ha fet més viable aquest
treball, emmarcat en una estratègia mes amplia d’Entrepobles sota el nom “Propostes
de reflexió, participació i acció ciutadana per la Sobirania Alimentària des de la
solidaritat”, com la confiança que el suport econòmic comporta en la capacitat de
materialitzar aquesta proposta ambiciosa, així com en la seva utilitat pública.
Per què el material que us presentem veu la llum com una proposta oberta, en procés
de construcció permanent, disposada a rebre les aportacions, millores i actualitzacions
que la gent que entomi el repte hi vulgui fer. Vol ser una eina al servei d’un moviment,
local i global, que ens ha de permetre recuperar la sobirania ciutadana, és a dir, el
poder de decisió, sobre coses tan bàsiques en les nostres vides com què i per què ho
mengem, com ho produïm, com i qui ens ho porta a casa, com es distribueixen els
beneficis i els “danys col·laterals” en aquesta cadena alimentària, quin model
territorial, energètic, econòmic, de cura de les persones i de convivència expressem
en la nostra forma d’alimentar-nos.
Són decisions que de mica en mica, sense adonar-nos, hem anat deixant cada cop
més en mans d’unes poques grans empreses, la finalitat principal de les quals no és
alimentar-nos, sinó augmentar permanentment els seus beneficis en base a controlar i
monopolitzar la cadena alimentària, externalitzant al conjunt de la societat les
conseqüències humanes, socials, culturals i mediambientals.
Sovint, quan parlem de sobirania o vulnerabilitat alimentària el primer que ens ve al
cap són països empobrits, com si això no tingués res a veure amb nosaltres. Pensem
que, tenint diners, la nostra alimentació és quelcom que raja de forma natural des
d’on sigui (no importa) a la nostra taula i a quasi ningú se li acut pensar sobre la
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nostra vulnerabilitat. Esperem que aquest treball sigui una eina útil per qui vulgui
parar-se a pensar sobre aquestes coses i, molt més encara, si a més de pensar vol
posar-se a actuar. Per què aquí hi ha feina per estona i no sobren les mans de ningú.
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1. Introducció
En concloure la primera dècada del s.XXI, les societats humanes d'arreu del planeta
s'enfronten a la generalització i la intensificació de les situacions de violència, espoli,
injustícia i vulnerabilitat. La globalització neoliberal que hem viscut els últims trenta
anys ha comportat un cicle formidable de creixement econòmic, concentració de
poder (econòmic, financer, polític, mediàtic, cientifico-tècnic, militar...) i expansió dels
mercats a tots els àmbits de la vida social i gairebé a tots els racons del planeta. Però,
mentre els principals beneficiaris del darrer cicle d'acumulació capitalista han estat els
actors que l'han promogut (l'elit econòmica i política que veu els seus interessos
representats en institucions com ara el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional,
l'Organització Mundial del Comerç, el G8, la UE o els governs de les principals
potències estatals), per a la gran majoria de persones ha implicat l'augment sense
aturador de les desigualtats socials, la pobresa, la fam, l'alienació, la vulneració dels
drets humans més bàsics i la degradació ambiental. Alhora, ha tingut molt a veure
amb la magnitud de la crisi multidimensional (alimentària, climàtica, energètica,
ecològica...) a la que s'enfronta actualment el conjunt de la humanitat.
En aquest context, han estat precisament els camperols i les camperoles del món, el
col·lectiu més severament damnificat i ultratjat pel sistema imperant, els que des de
mitjans dels 90, al ritme de l'emergència de la nova internacional camperola
encapçalada per la Vía Campesina, han posat sobre la taula una proposta alternativa
de desenvolupament humà que es basa en la solidaritat entre els pobles i en el seu
dret a l'autodeterminació: la Sobirania Alimentària (en endavant SbA). Efectivament,
la noció de SbA va néixer al Sud global, en el marc de processos populars de
resistència a la modernització agrícola i a la globalització neoliberal protagonitzats per
les desheretades de la Història: les comunitats indígenes i camperoles i la població
rural en el seu conjunt. Tanmateix, la potència de la SbA en tant que proposta de
model de desenvolupament alternatiu roman en el fet que els seus plantejaments
desarmen completament la falsa i imbuïda creença segons la qual l'origen dels mals
que pateixen els pagesos del Nord és la competència deslleial que exerceixen els
productors d'aliments del Sud; i a l'inrevés. La proposta de la SbA neix doncs de la
convicció que les causes dels problemes dels pagesos del Centre són les mateixes que
provoquen la misèria dels camperols de la Perifèria; a saber: la liberalització dels
mercats, la mercantilització de l'agricultura i l'alimentació, la privatització i
l'acaparament dels recursos naturals, l'essència mateixa del sistema agroalimentari
hegemònic (corporatiu i industrial) i el domini que sobre ell exerceixen en condicions
de semimonopoli les grans transnacionals del sector.
Aquestes causes profundes, estructurals i sistèmiques contrasten amb les raons
conjunturals (augment del preu del petroli, inundacions i sequeres, auge dels
agrocombustibles...) esgrimides per agències intergovernamentals com ara la ONU a
l'hora d'explicar el desencadenament de la crisi alimentària mundial que esclatà els
anys 2007 i 2008. La teoria de les causes sistèmiques resulta, però, molt més
convincent, entre altres motius perquè permet explicar no només l'augment desbocat
de la fam, si no també la crisi generalitzada que pateix des de fa dècades el sector
agrari dels països enriquits (davallada de les rendes agràries, endeutament creixent
dels i les productores, envelliment i masculinització de la població rural, manca de
relleu generacional, disminució del nombre d'explotacions, despoblament rural, etc.).
Les arrels profundes d'aquesta crisi, la seva tendència a l'agudització i els plans
d'estressar-ne les causes que, un dia si l'altre també, fan públics els responsables de
les principals institucions, agències i programes internacionals relacionats amb
l'agricultura i l'alimentació, fan pensar que podem dirigir-nos cap al col·lapse del
sistema agroalimentari mundial.
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Així, en un moment en que, per primera vegada en les últimes dècades, les qüestions
relacionades amb l'agricultura i l’alimentació s'han situat de nou al centre de l'agenda
internacional, un moviment social d'àmbit planetari ha aconseguit dotar el reclam de
la SbA d'una rellevància geopolítica sense precedents. La seva proposta és clara: per
acabar amb la fam i la pobresa i contribuir des de l'àmbit agroalimentari a alleugerir la
crisi multidimensional contemporània és ineludible transformar de soca-rel el sistema
agroalimentari mundial i, de retruc, la societat en el seu conjunt. Sens dubte, aquesta
transformació només serà possible si els països enriquits canvien la seva manera de
produir aliments i alimentar-se, les quals, en endavant, s'hauran de basar en els
recursos naturals i humans propis, en la capacitat productiva dels ecosistemes locals i
en el seva conservació i potenciament. La recerca que ha donat lloc al present informe
pretén ser una aportació en aquesta direcció.
Quan l'any 2007 Entrepobles (en endavant Ep) ens va proposar la realització d'un
estudi en profunditat que pretengués determinar la Sobirania Alimentària de
Catalunya, les persones vinculades a l'Institut d'Economia Ecològica i Ecologia Política
(en endavant IEEEP) vam rebre amb entusiasme l'oferiment. En primer lloc, perquè
enteníem que podia ser una molt bona manera de començar a donar resposta a una
necessitat col·lectiva que feia temps que havia estat identificada pels actors que
integrem el moviment català per la SbA, en el qual la majoria de nosaltres militem des
de fa uns deu anys. En segon lloc, perquè ja havíem treballat abans amb Ep, sempre
n'havíem quedat molt satisfetes, i sentíem que també en aquest cas partíem d'un alt
grau de complicitat. I, per últim, perquè ens motivava el repte personal que
representava el projecte i ens il·lusionava que ens l'haguessin encomanat a nosaltres.
Sense més preàmbuls, en estreta col·laboració amb les companyes d'Ep, vam
començar a desenvolupar els plantejaments de partida, els objectius, la proposta
metodològica, el calendari de treball i el disseny general de la recerca.
Tot treball de recerca parteix d'hipòtesis establertes a priori. La nostra premissa de
sortida va consistir en inferir que, si bé és cert que durant els últims quinze anys les
significacions del concepte de SbA per als països del Sud Global, així com en relació a
les polítiques internacionals, han estat treballades a fons, debatudes, consensuades i,
finalment, àmpliament acceptades, no podem dir el mateix del desenvolupament de
les seves significacions per als països enriquits. En el cas concret de Catalunya i del
moviment per la SbA català, aquesta primera hipòtesi es fonamentava en la percepció
de que, a l'hora de descriure el nostre sistema agroalimentari o d'albirar quines han
de ser les línies estratègiques de construcció de SbA en el nostre àmbit territorial, els
actors que treballem des d'una perspectiva de SbA caiem massa sovint en sentències i
discursos els quals, a falta d'un coneixement empíric profund, sòlid i contrastat sobre
les qüestions esmentades, poden esdevenir tòpics, estereotipats i autoreferencials.
Conseqüentment, l'objectiu principal d'aquesta investigació ha estat tractar de definir
què vol dir construir SbA a Catalunya; o el que és el mateix, quines particularitats i
concrecions adopta el concepte quan s'aplica al nostre context cultural, ambiental i
socioeconòmic. Traduint aquest objectiu al llenguatge tècnic, podem parlar de la tasca
d'operativitzar la noció de la SbA de Catalunya per mitjà de la definició d'un conjunt
d'indicadors de SbA que permeti crear un sistema d'informació ràpida i entenedora.
Alhora, l'avaluació d'aquest conjunt d'indicadors havia de permetre acomplir uns
altres dos objectius no menys importants que el primer: avaluar la SbA de Catalunya i
les principals tendències d'evolució del sistema agroalimentari català.
En aquest cas, però, el què (objectius) perd tot el seu sentit sense el com
(metodologia). Des del primer moment, vam coincidir amb Ep en la necessitat de
plantejar la investigació com una recerca activista que pretengués aprofundir en
l'anàlisi de la realitat a partir de la construcció col·lectiva de coneixement, una fita que
només podia assolir-se per mitjà de la participació activa dels actors rellevants del
moviment català per la SbA en totes les fases de la recerca. La motivació activista de
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la investigació fa així referència a la voluntat que el coneixement generat de manera
col·lectiva permeti al propi moviment definir i prioritzar les estratègies futures
d'intervenció, les quals hauran de pretendre incidir i transformar el sistema
agroalimentari català per tal d'avançar cap a majors quotes de SbA. D'aquesta
manera, al procurar espais participatius de trobada, de coneixença, de reflexió i de
treball, de l'enfocament metodològic que hem referit es desprèn també l'objectiu de
contribuir a la tasca mai acabada d'enfortir i fer créixer la xarxa de relacions,
complicitats i sinergies que configuren el moviment.
Com expliquem amb més detall al capítol de metodologia, per tal d'acomplir els
objectius del projecte, hem optat per un disseny metodològic que s'ha basat en l´us
de metodologies participatives i en la combinació de metodologies quantitatives i
qualitatives per mitjà de les quals hem tractat d'integrar les diverses fonts de
coneixement considerades rellevants. Així, tot i haver consultat experts, tècnics,
funcionaris, etc. aliens a les organitzacions, col·lectius i entitats catalanes que
treballen per la SbA, és pertinent reconèixer que tant el procés d'investigació
participativa com els resultats que se n'han derivat presenten un biaix que podríem
definir com a militant. Tot i que vam prendre consciència de que el projecte comptava
amb aquesta limitació des del moment en que vam desenvolupar la proposta de
recerca, vam optar per no modificar-la i per seguir apostant per ella des del
convenciment que, donats els nostres coneixements, habilitats i trajectòries personals,
tenint en compte les motivacions d'Ep i considerant per últim la situació i les
característiques del moviment català per la SbA, era la millor manera d'assolir els
objectius que, juntament amb Ep, ens havíem plantejat.
En síntesi, entenem que la recerca que ha donat lloc a l'informe que tens a les mans
és socialment rellevant en diversos sentits. En primer lloc, constitueix una proposta de
sistematització de l'aplicació del concepte de SbA a l'àmbit català a partir de la
definició d'un conjunt d'indicadors que han estat construïts de manera participativa a
partir de les aportacions dels actors que integren el moviment català per la SbA. En
segon lloc, reporta un coneixement més profund sobre a) l'origen i l'evolució del
concepte de SbA, b) la conformació històrica i l'evolució recent del sistema
agroalimentari català, c) els orígens i la trajectòria del moviment català per la SbA, i d)
la situació actual i les tendències de futur del sistema agroalimentari català. Aquest
nou coneixement obre la possibilitat de desenvolupar nous enfocaments, estratègies
d'intervenció i línies de treball que ambicionin avançar en la construcció col·lectiva de
la SbA de Catalunya. En tercer lloc, representa una contribució al procés dinàmic de
creació, consolidació i extensió de les xarxes socials que possibiliten i vehiculen l'acció
i la incidència sociopolítica per la SbA. En quart i últim lloc, llega una aproximació
epistemològica i un disseny metodològic els quals constitueixen una proposta
integradora i innovadora de construcció col·lectiva de coneixement en el camp de la
recerca activista. Aquesta proposta podria ser perfectament replicada en altres
contextos territorials i/o temporals, fet que obriria la possibilitat de realitzar
comparacions sincròniques i/o diacròniques entre diferents territoris i/o moments,
respectivament.
Per mitjà d'aquest document, volem retornar els resultats finals de la recerca a les
persones i les organitzacions que han participat en les seves diferents etapes
(entrevistes en profunditat, sessions de treball, avaluació dels indicadors, etc.). El
mateix, consta de dues parts. En una primera, es discuteix la noció de SbA, els seus
orígens, definició i dimensions. Alhora, es fa un repàs històric de l'adopció d'aquest
concepte a Catalunya, analitzant tant les accions com les xarxes i organitzacions que
treballen amb aquesta perspectiva, contextualitzades en l'evolució recent del sistema
agroalimentari a català. La segona part del treball consisteix en l'operativització de
l'aplicació del concepte de SbA al context català: a partir de la definició participativa
dels atributs que caracteritzen la SbA de Catalunya hem desenvolupat i avaluat una
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sèrie d'indicadors que, considerats en conjunt, donen una idea del grau de SbA amb
que compta actualment Catalunya. L'avaluació dels impactes i les interrelacions que
determinen la SbA de Catalunya -tant a l'àmbit local com a l'internacional- és una eina
que queda al servei del moviment i que pretén aportar llum a l'hora de dissenyar
accions i estratègies d'intervenció encaminades a avançar cap a la SbA.
És pertinent aclarir que, tal i com estava previst des de l'inici, el projecte en el que
s'emmarca la investigació que ha donat lloc al present informe inclourà una segona
etapa la qual serà també realitzada conjuntament per Ep i l'IEEEP, i consistirà en
l'edició de materials de divulgació específics i la realització d'activitats de
sensibilització i difusió dels resultats de la recerca.
Finalment, volem remarcar que aquest treball no hagués estat possible sense la
participació de nombroses persones que han aportat els seus coneixements, la seva
mirada i la seva experiència en l'anàlisi de què significa la SbA de Catalunya. Aquesta
recerca participativa no tindria sentit sense elles.
Volem agrair la disposició, opinions i consells de totes aquelles persones que han
participat als tallers participatius (Goyo Álvaro, Diego Duran, Ester Casas, Miquel
Àngel Castillo, Xavier Cipriano, Sol Corradi, Joan Domènech, Albert Ferré, Ferran
Garcia, Neus Garriga, Maria Giner, Àlex Guillamon, Gonçal Barrios, Jordi Mateu, Mireia
Jiménez, Feliu López, Xavier Montagut, Xavier Montanyès, Agnès Moya, Sigrid Muñíz,
Álvaro Porro, Lola Puig, Marta Rivera, Jofre Rodrigo, Engràcia Valls, Mónica Vargas,
Mariel Vilella i Marina di Masso). Al mateix temps, agraïm el suport de totes aquelles
persones que ens han aportat la seva expertesa per desenvolupar alguns dels
indicadors (Miquel Baldi, Gonçal Barrios, Joan Cercós, Marga Hereu, Feliu López, Jordi
Mateu, Xavi Montanyès, Núria Morelló, Ricard Morén, Sígrid Muñiz, Enric Navarro,
Esteve Priego, Miquel Ortega, Marta Rivera, Jordi Rosell, Dani Valls, Lourdes Viladomiu,
Laia Vinyas) i a les que hem entrevistat (veure annex 2). També volem donar les
gràcies a la Neus Garriga i a l'Àlex Guillamon, de l'Associació Entrepobles, pel seu
acompanyament durant tot el procés.
Volem dedicar aquest treball a totes aquelles persones que amb les seves pràctiques
cada dia treballen per la SbA.
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2. El sistema agroalimentari mundial i el moviment per la
Sobirania Alimentària
2.1. El sistema agroalimentari actualment dominant
2.1.1. Fam, exclusió, pobresa i desigualtats en un món globalitzat. Revisió
històrica i institucional de les crisis alimentàries.
Per primera vegada en les últimes dècades, les qüestions relacionades amb
l'agricultura i l’alimentació s'han situat de nou al centre de l'agenda internacional. El
reclam de la Sobirania Alimentària (SbA) dels pobles ha adquirit una rellevància
geopolítica sense precedents en el marc de la crisi alimentària global que esclatà l'any
2007. D'aleshores ençà, les principals institucions, programes i polítiques
agroalimentàries i d'ajuda al desenvolupament d’àmbit internacional han estot objecte
de crítiques reiterades, contundents i generalitzades (Comité de Planificación para la
Soberanía Alimentaria, 2008; ETC Group, 2008).
Malgrat la sobreproducció d'aliments 2, durant la darrera dècada i fins l'any 2010, cada
any s'havia batut un nou rècord històric de persones que passen fam i/o estan
desnodrides. Fa dècades que vivim una crisi alimentària permanent, que amb el pas
del temps només s'aguditza. El compromís assumit per l'ONU el 1996 com a part dels
“Objectius del Mil·lenni” de reduir a la meitat per l'any 2015 els 830 milions de
persones que en aquell moment patien fam, contrasta amb les previsions recents, que
estimen que l'any 2025 la xifra de famolenques podria arribar als 1200 milions de
persones (ETC Group, 2008). Actualment (tardor 2010), 925 milions de persones
pateixen fam (FAO, 2010). Aquesta xifra representa, per primer cop en 15 anys, una
davallada respecte l'any precedent, en el qual els i les famolenques van superar per
primera vegada en la història la xifra rècord del bilió de persones. L'any 2009, la xifra
de famolenques va veure's engrossida amb uns 100 milions més de persones, les
quals es van veure evocades a la fam al llarg dels anys 2007 i 2008 en combinar-se
els efectes de l'espectacular increment del preu dels aliments bàsics i la crisi
econòmica mundial (FAO, 2009). El descens dels preus alimentaris que ha tingut lloc
des de mitjans del 2008 explica, en part, la davallada del nombre de famolenques que
s'ha registrat l'any 2010 respecte el 2009. Tanmateix, la xifra actual de persones que
pateixen fam crònica continua sent més elevada que la xifra anterior a la crisi
econòmica i alimentària dels anys 2007-2009, i supera en 95 milions de persones la
xifra de l'any 1996, moment en que l'ONU va assumir l'esmentat objectiu de reduir el
nombre de famolenques a la meitat. Cal tenir en compte, a més, que a gairebé tots els
països de baixos ingressos i amb dèficit d'aliments, els preus dels aliments segueixen
estant per sobre del nivell que tenien abans de la crisi (FAO, 2010), circumstància que
dificulta molt l'accés als aliments dels grups de població més vulnerables.
A l'actual crisi alimentària global cal afegir previsions d'un augment del 30% de la
població mundial pel 2050, l’erosió d'un 20% de la producció agrícola del Sud pel 2020
com a conseqüència del canvi climàtic, i el consum, abans del 2050, de fins a un 12%
del sòl agrícola per part de la creixent demanda d'agrocombustibles, si no canvia la
tendència dels últims anys (IAASTD, 2009).
Tal com assenyala l'informe elaborat per l'Avaluació Internacional del Coneixement, la
Ciència i la Tecnologia en el Desenvolupament Agrícola (IAASTD, 2009), els objectius
2

Cal tenir en compte que malgrat haver-se triplicat la producció de cereals des dels anys 60, des
d'aleshores la població mundial “només” s'ha duplicat.
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de sostenibilitat i desenvolupament han de ser emmarcats dintre del repte que
suposen diversos factors tals com: a) les desigualtats socials i econòmiques així com
les incerteses polítiques com ara guerres i conflictes; b) les incerteses al voltant de la
capacitat de produir de manera sostenible i accedir als aliments de forma suficient; c)
les incerteses sobre el futur dels preus dels aliments a nivell internacional; d) els
canvis en una economia fins a ara basada en les energies fòssils; i) l'increment de la
competència pels recursos naturals; f) l'augment de la incidència de malalties
cròniques que parcialment són conseqüència d'una nutrició i qualitat alimentària
pobra, així com de la falta de seguretat alimentària; i g) les canviants condicions
ambientals i la consciència creixent de la responsabilitat humana en el manteniment
dels serveis ecosistèmics.
Però, quines són les causes de la crisi alimentària permanent?
Les agències, organismes i institucions internacionals relacionades amb el
desenvolupament, l'agricultura i l'alimentació coincideixen en assenyalar les mateixes
causes de l'augment dels preus alimentaris, un dels símptomes de la crisis alimentària
més visibles en els darrers anys: a) fenòmens meteorològics adversos, com ara
sequeres i inundacions, que afecten les collites d'alguns dels principals països
productors; b) l'augment del consum de carn i, en general, el canvi de dieta
d'importants sectors de població d'alguns països d'Amèrica Llatina i Àsia (sobretot la
Xina i l’Índia) els quals estan experimentant un ràpid desenvolupament econòmic; c)
l'augment dels costos de producció, transformació, transport i distribució dels aliments
com a conseqüència de l'augment del preu del petroli; d) l’ús de cereals per a la
fabricació d'agrocombustibles; i e) l’especulació financera en els mercats
internacionals de matèries primeres.
En contraposició, un ampli ventall d'organitzacions camperoles, investigadors i
organitzacions de la societat civil relacionades amb l'agricultura i l’alimentació
coincideixen en assenyalar que les causes conjunturals esmentades no expliquen, per
si soles, la profunditat i el caràcter permanent de la crisi alimentària. Reconeixen que
els fenòmens esmentats, especialment la creació entorn als productes agroalimentaris
d'una veritable bombolla d'especulació financera, estan tenint una incidència directa.
Però afirmen que la crisi no és conjuntural sinó el resultat de la destrucció sistemàtica,
per part dels governs, les agències intergovernamentals i les institucions financeres
internacionals, dels sistemes alimentaris dels països de la perifèria per tal d'articular
un mercat agroalimentari mundial controlat de manera monopolista i antidemocràtica
per uns pocs, però molt poderosos, conglomerats transnacionals agroalimentaris
(GRAIN, 2008).
En aquest sentit, les veus crítiques a les que fem referència assenyalen que no és
casualitat que “pràcticament tots els actors empresarials de la cadena alimentària
estiguin guanyant una fortuna amb la crisi alimentària” (GRAIN, 2008). Efectivament,
des de les transnacionals que monopolitzen el subministrament d'insums (Monsanto,
Dupont i Syngenta), fins a les grans cadenes de distribució (Tesco, Wall-Mart i
Carrefour), passant per les multinacionals processadores d'aliments (Nestlé i Unilever)
i acabant per les empreses que monopolitzen el comerç mundial de grans (Cargill,
Bunge i ADM), totes han augmentat espectacularment els seus guanys respecte els
anys anteriors fins a batre els seus propis records de beneficis, i això en un context
caracteritzat per la crisi econòmica mundial.
En síntesi, en contraposició al consens establert en els cercles de poder que assegura
que la crisi és conjuntural i que les solucions passen per una major liberalització del
mercat agroalimentari i la intensificació de la modernització agrícola, les veus
crítiques asseguren que ens trobem en front d'un col·lapse estructural del sistema
agroalimentari mundial les arrels del qual cal buscar-les, en primer lloc, als anys 60,
amb l'inici de l'extensió planetària del model de la Revolució Verda; en segon lloc, en
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la liberalització del comerç i en les polítiques d'ajust estructural imposades des dels
anys 70 als països empobrits pel Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional; i, en
tercer lloc, en l'impuls que des dels anys 90 han donat l’Organització Mundial del
Comerç i els acords bilaterals i regionals de comerç i d'inversió al procés de
globalització neoliberal.
A continuació, per tal d'entendre millor com hem arribat a la situació actual, analitzem
de manera més detallada com s'han donat els processos esmentats, quins actors els
han promogut i quins impactes ecològics, econòmics, socials i culturals han suposat.
L’augment accelerat de la població en les últimes dècades i la persistència de la fam
al món han centrat l’atenció en la producció d’aliments. El model agrícola actual s'ha
consolidat entorn diversos pilars o estratègies d'acció fonamentals, com són: la
promoció del model de la Revolució Verda i l'expansió de l'agricultura industrial, tant
al Sud com al Nord; els acords comercials multilaterals i bilaterals; el
desenvolupament de l'enginyeria genètica i de noves tecnologies aplicades a
l'agricultura; i els programes internacionals d'ajuda alimentària.
Com a principals característiques del model a nivell mundial, cal destacar la
industrialització i intensificació de l'agricultura, que requereix unes inversions de
capital i una extensió de les terres de cultiu cada vegada majors; l'especialització de la
producció, basada cada vegada més en la producció a gran escala de productes molt
concrets per a l'exportació; i l'ampliació del mercat a nivell internacional, donant lloc a
l'augment dels fluxos mundials d'aliments, amb el conseqüent augment de la
interdependència entre països i, gradualment, el canvi i la convergència dels patrons
de consum alimentari.
2.1.2. Revolució Verda i industrialització de l’agricultura
Als anys 1960, la fam i la iniquitat estaven en auge en la majoria de països d'Amèrica
Llatina, Àsia i Àfrica, fet que va contribuir a suscitar l'aparició de moviments socials
radicals amb aspiracions revolucionàries. El ràpid creixement de la població, les
pràctiques agrícoles inadequades i els governs corruptes van ser apuntats pels
governs dels països rics i les principal institucions relacionades amb l'alimentació i
l'agricultura com les causes principals d'aquesta situació. En un escenari d'elevada
pressió demogràfica, des de diversos sectors com ara les Fundacions Ford i
Rockefeller es va apostar per un ús intensiu de la terra que permetés un increment
substancial de la producció d'aliments. Així, pensaven, s'acabaria amb la fam,
permetent, al mateix temps, contenir el descontentament social i la crisi política.
Molt abans, però, ja des de mitjans del segle XIX, grans terratinents, inversionistes i
empreses de llavors van començar a coordinar esforços per a aplicar la mateixa lògica
que havia permès industrialitzar la producció de béns materials a l'agricultura:
intensificació del treball i augment dels ritmes de producció. No obstant això,
l'especificitat del sector agrari en relació a l'estacionalitat de l'activitat agrícola i la
seva dependència respecte a uns límits i cicles naturals de difícil modificació i
substitució, van fer que els diversos intents en aquest sentit no tinguessin massa èxit
fins un segle més tard, amb l'anomenada Revolució Verda.
En aquell temps (mitjans segle XX) els Estats Units estaven vivint un increment
massiu de la productivitat agrícola dels cereals lligada als avenços en la recerca en
agronomia, encreuament de varietats i agroquímics. El “miracle” era possible gràcies
a les anomenades “Varietats d'Alt Rendiment” (VAR). Aquestes varietats s'obtenien
creuant varietats d'alta productivitat amb varietats nanes que conferien a l'híbrid la
capacitat de sostenir un major pes dels grans sense caure. La idea era que amb l'ús
de VAR els anomenats països en vies de desenvolupament serien capaços d'imitar
l'augment de productivitat que s'havia produït a EEUU i, d'aquesta manera, acabar
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amb la fam. Així, el terme Revolució Verda ve a referir-se a les altes taxes de
creixement de la producció agrícola que va suposar la difusió, des de mitjans del segle
XX, d'un nou model tecnològic basat en el coneixement científic i edificat sobre 3
pilars fonamentals: llavors híbrides estàndard o VAR, agroquímics de síntesi i
mecanització del treball agrícola.
En unes poques dècades, el model productiu i social camperol, encara molt present a
la majoria de països enriquits va ser substituït gairebé totalment pel nou model
agroindustrial. Als països de la perifèria, la penetració d'aquest model ha estat
desigual en el temps i l'espai. En el fons, no es pot afirmar que els promotors de la
Revolució Verda no consideraven els aspectes de repartiment de riquesa importants,
però es considerava que la urgència de la situació requeria mesures de xoc per tal
d'estabilitzar la situació política i evitar possibles revoltes. En aquest sentit, Keith
Griffin afirmava “l'objectiu de la Revolució Verda era, precisament, esquivar la
necessitat d'un canvi institucional. El progrés tècnic era vist com una alternativa a les
reformes agràries i la transformació institucional; la Revolució Verda venia a substituir
a la Vermella” (citat a Rosset i DeGrassi, 2003). Seguint aquestes premisses, durant
els anys 1970 i 1980, gràcies en bona part a l'estímul dels programes de crèdit, VAR
de blat, arròs i blat de moro acompanyades de fertilitzants químics, pesticides,
maquinària pesada i, en la majoria de casos, també de sistemes d'irrigació a gran
escala, van ser introduïdes i ràpidament difoses primer a Àsia, després a Amèrica
Llatina i, en molt menor grau, a Àfrica.
Tanmateix, les conseqüències de la Revolució Verda han tingut i tenen una gran
importància a nivell mundial tant pel que fa a l'àmbit agroalimentari com al
socioeconòmic i a l'ambiental. Entre els múltiples impactes negatius que ha suposat
l'extensió planetària del model agroindustrial destaquen:
Impactes ambientals:
•

Pèrdua d'una gran part de la biodiversitat agrícola degut a la substitució de les
varietats agrícoles i ramaderes tradicionals per les “noves” VAR. Segons dades
de la FAO, el 95% de les calories que ingerim actualment prové de tan sols 30
varietats agroramaderes. Això no només té impactes ambientals sinó també
socials i culturals: amb les varietats i les races es perd també el coneixement
associat al seu cultiu i/o maneig, alhora que s'uniformitza la producció, quedant
més exposada a plagues i malalties.

•

Erosió de la diversitat silvestre a causa de la reducció de la diversitat ecològica
dels paisatges agrícoles associada a la substitució dels sistemes agraris
tradicionals de policultius diversos per monocultius. A més, bàsicament als
països empobrits, l'expansió de la frontera agrícola sobre els boscos i selves ha
suposat elevats índexs de deforestació.

•

Aparició de plagues resistents als plaguicides, obligant a utilitzar cada vegada
dosis més altes i productes més tòxics.

•

Elevada contaminació ambiental (sòls, aigües) a causa de l'ús de plaguicides i
altres substàncies agroquímiques.

•

Erosió, compactació, salinització i empobriment dels sòls a causa de la
inadequació de les pràctiques agrícoles intensives amb la conseqüent
disminució progressiva de la productivitat i els rendiments agrícoles.

•

Els sistemes agrícoles industrials requereixen abundant irrigació de manera que
exerceixen una pressió enorme sobre els recursos hídrics.

•

Substitució dels insums energètics endosomàtics (mà d'obra humana o força
animal) i renovables (eòlics i hidràulics) per ingents quantitats d'energia
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exosomàtica no renovable procedent dels combustibles fòssils. La intensificació
agrícola ha provocat que el rendiment energètic dels processos productius
disminueixi a mesura que augmenten els insums d'energia fòssil.
•

El consum d'energies fòssils per a la tracció de maquinària agrícola i la
fabricació i distribució d'insums, equips i implements agropecuaris, així com els
canvis en l'ús del sòl associats a l'avenç de la frontera agrícola, han fet que
l'agricultura sigui responsable del 41% de les emissions mundials de diòxid de
carboni. A més, la producció agropecuària és responsable de gairebé la meitat
de les emissions antropogèniques de metà i de més de la meitat de les d'òxid
nitrós, ambdós, gasos d'efecte hivernacle. A aquestes xifres cal sumar-hi el
consum de combustibles associat al processament i transport internacional de
productes agraris que implica el model agroexportador.

Impactes socioeconòmics:
•

L'ús de plaguicides i altres substàncies agroquímiques està relacionat amb
moltes malalties com ara el càncer.

•

Substitució de l'agricultura d'autoabastiment per una agricultura enfocada al
mercat (comoditització).

•

Endeutament dels petits camperols en haver de comprar insums en lloc
d'aprofitar els recursos propis.

•

Dependència del camperol dels insums d'origen industrial que subministren les
empreses d'agronegocis; en contraposició a l'autosuficiència del model
camperol.

•

Desaparició de molts camperols i emigració als nuclis urbans, freqüentment a
zones degradades entorn a les grans urbs, a causa de la mecanització de les
tasques agrícoles i la baixada de preus associada a l'augment de la producció.

•

Concentració de la major part dels beneficis econòmics en mans d'unes poques
empreses multinacionals i afavoriment dels gran propietaris i l'agricultura a
gran escala doncs són ells els que tenen més recursos per a accedir a crèdits i
per assumir les inversions necessàries per adaptar-se a les noves tecnologies.

•

Privatització del coneixement i material genètic tradicional a través del sistema
de patents.

•

Vulneració dels drets humans més elementals. L'expansió de la frontera
agrícola ha suposat el desplaçament de comunitats indígenes i camperoles dels
seus territoris, sovint amb violència extrema, assassinats i total impunitat.

•

Impactes culturals:

•

La idea que la fam només pot ser solucionada en un curt període de temps amb
la profusió massiva de solucions tècniques, els resultats de les quals són
avaluats en funció de la productivitat del sistema.

•

La substitució d'una agricultura altament adaptada localment per un paquet
tecnològic estandarditzat i la “comoditització” de llavors, uniformitzen el
maneig agrícola i són aplicats de “dalt a baix”.

•

La pèrdua de prestigi social de la pagesia i de la pròpia autoestima pagesa es
deuen, en bona part, a la ideologia liberal progressista dominant, que equipara
el progrés i el desenvolupament amb l'eradicació de les societats camperoles; o
el que és el mateix, la pagesia amb l'endarreriment i el subdesenvolupament.

A partir de la dècada dels setanta, algunes de les empreses que participaven en la
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implementació de la Revolució Verda, juntament amb empreses de capital de risc, van
començar a invertir en petites empreses d'enginyeria genètica, formant empreses
conjuntes. A diferència de la Revolució Verda, que va ser majoritàriament promoguda
per entitats públiques, els avenços produïts en el camp de l'enginyeria genètica serien
aviat duts al domini privat de les empreses, fonamentalment a través del sistema de
patents. Els paquets tecnològics introduïts per la modernització agrícola van mobilitzar
sinergies entre tecnologies mecàniques, químiques i genètiques. Això va provocar, per
si mateix, una reestructuració doble en el sistema agroalimentari: a nivell de finca,
canviant cap a un model empresarial, intensiu en energia i, en el cas dels països rics,
fortament subsidiat. Aquest segon procés va significar la fusió i reestructuració de
companyies químiques i d'insums agrícoles amb empreses de llavors, que havien de
convergir en el gran mercat que es pensava que obrien els organismes modificats
genèticament. La concentració es va donar tant verticalment (fusionant empreses que
anteriorment havien operat independentment en diversos punts de la cadena de
producció) com horitzontalment (a través de la fusió i absorció de les companyies més
petites del mateix sector per part de les empreses grans).
Com a resposta als impactes generats per l'agricultura industrial, durant els anys
setanta i vuitanta van emergir i van créixer moviments socials que promovien un
canvi de paradigma en el camp agroalimentari. En la següent taula (veure Taula 1)
podem trobar una síntesi comparativa clàssica entre les característiques dels
paradigmes de l'agricultura industrial i el conjunt de sistemes agraris als que Beus i
Dunlap es refereixen com a “agricultura alternativa”. Els criteris de diferenciació estan
basats en aspectes com el control de les llavors i els mitjans de producció, el grau de
dependència tecnològica i energètica, el tipus de relació que s'estableix entre els
productors d'un mateix cultiu, la relació amb la naturalesa, com es gestiona la
diversitat de l'ecosistema i el tipus de relacions econòmiques predominants. Cal tenir
en compte, però, que la descripció que fan d'aquests dos paradigmes agrícoles no es
dóna de forma tan “estereotipada” a la pràctica, i de fet, el que trobem en la realitat
són termes intermitjos entre aquests dos paradigmes. Així per exemple, el model
d'agricultura ecològica imperant a Catalunya no respon plenament a alguns d'aquests
criteris -que són idealitzats i que provenen d'un context sociocultural diferent- com pot
ser l'ús d'energies renovables o el predomini del coneixement tècnic.
Taula 1: Elements clau dels paradigmes de l'agricultura (Beus i Dunlap, 1990).
Agricultura convencional

Agricultura alternativa

Centralització

Descentralització

Producció, processat i mercat nacional o
internacional

Major producció, processat i mercat local o
regional

Poblacions concentrades, menys
productors/es

Poblacions disperses, més productors/es

Control concentrat de la terra, recursos i
capital

Control dispers de la terra, recursos i capital

Dependència

Independència

Unitats de producció i tecnologies a gran
escala i intensives en l'ús de capital

Unitats de producció i tecnologies a petita
escala i de baix ús de capital

Gran confiança en fonts externes d'energia,
insums i crèdit

Reduïda confiança en fonts externes
d'energia, insums i crèdit

Consumisme i dependència del mercat

Major autosuficiència personal i de la
comunitat

Èmfasi en la ciència, especialistes i experts

Èmfasi en habilitats i coneixement personal i
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Agricultura convencional

Agricultura alternativa
en la saviesa local

Competència

Comunitat

Manca de cooperació, interès personal

Augment de la cooperació

Tradicions i cultura rural com antiquada

Conservació de tradicions i cultura rural

Comunitats rurals petites no són necessàries
en la agricultura

Comunitats rurals petites són essencials en la
agricultura

Mà d'obra com insum a ser minimitzat

Treball rural gratificant: la mà d'obra ha de ser
significativa

Producció agropecuària com a negoci

Producció agropecuària com a forma de vida

Èmfasi en la velocitat, quantitat i guany

Èmfasi en la permanència i qualitat

Dominació de la natura

Harmonia amb la natura

Els humans estan separats i són superiors a la Els humans són part i estan subjectes a la
natura
natura
La natura consisteix principalment en recursos La natura és valorada principalment pel seu
a ser emprats
valor intrínsec
Cicles de vida incomplets

Cicles de vida complets

La producció és mantinguda amb agroquímics Producció mantinguda mitjançant el
desenvolupament d'un sòl sa
Aliments altament processats i fortificats
nutricionalment

Aliments poc processats i naturalment
nutritius

Especialització

Diversitat

Base genètica estreta

Base genètica àmplia

Majoria de plantes conreades en monocultius

Majoria de plantes conreades en policultius

Successió d'un únic conreu

Múltiples conreus en rotacions
complementàries

Separació de cultius i ramats

Integració de cultius i ramats

Sistemes de producció estandarditzats

Sistemes de producció localment adaptats

Ciència i tecnologia reduccionista i altament
especialitzada

Ciència i tecnologia orientades als sistemes i
interdisciplinàries

Explotació

Restricció

Costos externs freqüentment ignorats

Totalitat de costos externs considerats

Beneficis de curt termini pesen sobre les
conseqüències a llarg plaç

Resultats a curt i llarg termini són igualment
importants

Basada en fort ús de recursos no renovables

Basada en recursos renovables

Gran confiança en ciència i tecnologia

Confiança limitada en la ciència i tecnologia

Gran consum per a mantenir el creixement
econòmic

Consum restringit per al benefici de las
generacions futures

Èxit financer, estil de vida estressat

Coneixement propi, estil de vida més simple

2.1.3. Liberalització del comerç
Pel seu propi funcionament, aquest model de producció i consum ha fomentat , també
en la pràctica, l'apropiació de la comercialització i la distribució d'aliments per part
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d'unes poques empreses de la indústria agroalimentària. El seu desenvolupament ha
estat possible gràcies a l’acció d’institucions financeres internacionals com el Fons
Monetari Internacional o el Banc Mundial, i gràcies als múltiples esforços comercials
portats a terme per l’Organització Mundial del Comerç (OMC) a través d’acords
multilaterals i la creació d’un marc institucional comú.
La situació de pobresa en les zones rurals s'ha agreujat pel fet de que aquestes àrees
han quedat marginades de l'elaboració de polítiques públiques nacionals i
internacionals. El suport al desenvolupament rural i el foment de la producció agrícola
va ser jutjat com a “endarrerit” i s'ha vist constantment reduït. Al mateix temps, la
investigació agrícola es privatitzava i, conseqüentment es dirigeix principalment a
conreus comercials.
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Taula 2: Principals negociacions internacionals en el marc de l'agricultura
Negociacions

Acords
Acord sobre Agricultura:
Resultat de negociacions bilaterals entre EEUU i la UE.
Objectiu: reduir el suport i proteccionisme agrícola per evitar possibles
distorsions de mercat.
Tres àrees principals d'acció:
• Accés al mercat

•
•

OMC, Ronda d'Uruguai
(1988-1994)

Subsidis destinats a la producció domèstica
Subsidis a l'exportació

Acord de Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el comerç
(ADPIC o TRIPS (acrònim en anglès)):
És l'acord comercial multilateral més complert sobre propietat intel·lectual.
Segons aquest, els països estan obligats a donar protecció a la propietat
intel·lectual sobre les varietats vegetals en l'àmbit nacional a través de
patents i un sistema alternatiu (sui generis): els títols d'obtenció vegetal.
Estableix, per primer cop, un marc comercial que permet introduir noves
definicions que confereixen el dret de patentar, no només les invencions i
creacions sinó també els descobriments i innovacions.
Barreres Tecnològiques al Mercat (TBT (acrònim en anglès))
Cobreix tots aquells procediments o estàndards que poden considerar-se
com a barreres al comerç. Això inclou processos d'etiquetatge, embalatge,
eco-etiquetes, etc.
Mesures sanitàries i fitosanitàries (SPS (acrònim en anglès))
Acord referent als estàndards de seguretat alimentària, a través del qual
l'OMC pot establir mesures de protecció de la salut i de la vida humana,
animal i vegetal. Els països subscrits a l'acord han de respectar els
estàndards internacionals desenvolupats per l'ISO o el Codex Alimentarius.
Només es poden establir estàndards més alts si presenten una justificació
científica de la seva necessitat (sota regles de l'OMC).

ONU: Conveni de
Diversitat Biològica
(1992)

Acord marc de les Nacions Unides per la conservació i l'ús sostenible de la
diversitat biològica i per la repartició equitativa i justa dels beneficis
procedents de l'ús de la biodiversitat. És legalment vinculant.

OMC: Ronda de
Doha (200120xx)

També coneguda com a “Ronda del Desenvolupament”. Negociacions de
l'OMC enfocades a la liberalització del comerç. Tres pilars de negociació:
• Accés al mercat
• Reducció de subsidis a l'exportació

•

Reducció d'ajuts directes als productor

ONU: Protocol de
Bioseguretat de
Cartagena (2003)

Protocol concebut en el marc del Conveni de Diversitat Biològica. Dissenyat
per regular el comerç internacional i el maneig i ús dels organismes
genèticament modificats partint de l'enfocament del principi de precaució.

Cinquena
Conferència
Ministerial de
l'OMC a Cancún
(2003)

El desacord dels “països desenvolupats” amb la posició del G-21 (integrat
per països del Sud), que reclama l'eliminació dels subsidis agrícoles als
“països desenvolupats”, impedeix el consens i l'elaboració d'una declaració
final.

Paquet de Juliol
de 2008

El president de les negociacions sobre agricultura proposa diferents
modalitats per poder configurar l'acord final del Programa de Doha per al
Desenvolupament i resoldre els desacords. La proposta inclou un projecte
de “modalitats” referent a l'agricultura, organitzat entorn als 3 blocs definits
a la Ronda de Doha, el qual conté fórmules per reduir els aranzels i les
subvencions causants de la distorsió del comerç. No aconsegueix consens.

Ronda de Doha
2010

La manca d'acords entre els països membres (entre els quals destaquen els
referents a l'agricultura) en el marc del procés de negociació impedeix el
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Negociacions

Acords
tancament d'aquesta ronda, que no aconsegueix arribar als terminis
establerts i actualment (desembre, 2010) continua oberta, sense consens.

Més enllà d'aquests aspectes, les polítiques internacionals de comerç tenen una
importància cabdal en l'establiment del marc agroalimentari, fixant condicions
vinculants per a les polítiques nacionals. En aquest sentit, cal destacar:
•

Les polítiques d'ajustament estructural implementades en la majoria de països
empobrits des de mitjans dels anys 1980s (anomenades polítiques de
“seguretat alimentària basades en el comerç” pel Banc Mundial). La idea era
instar als països a obrir els seus mercats agrícoles a les importacions barates
basant-se en la idea de que els països han d'especialitzar-se en la producció
d'aquells productes en els que tenen un avantatge comparatiu. Això va
provocar el canvi d'una agricultura centrada en el consum local i
l'autoabastiment a la producció d'aliments per l'exportació en el mercat
mundial.

•

Les polítiques de comerç sorgides en les discussions dins del marc de la OMC.
L’any 1994 es produeix la fi de la Ronda d’Uruguai (1988-1994), que constitueix
l’última de les negociacions del GATT3, l’òrgan precursor de l’OMC. D’aquesta
ronda de negociacions sorgiran una sèrie d’acords comercials de gran impacte
en la producció d’aliments, com l’Acord sobre Agricultura. Aquest té tres pilars
fonamentals d’acció: l’accés als mercats, la reducció de subsidis a l’exportació i
la reducció a l’ajut intern. Aquests acords, a més de provocar divergències entre
els països membres de l’OMC pels seus impactes asimètrics, són objecte d’una
gran polèmica, donat que la dimensió comercial de l’alimentació domina sobre
la dimensió humana, cultural i ambiental, reivindicant el tractament de
l’alimentació com una mercaderia més (Bové i Dufour, 2005).

•

Cal tenir en compte que aquestes regles van esdevenir vinculants ja que en cas
de no obeir-les el país s'enfronta a penalitzacions o sancions. Al mateix temps,
cal assenyalar el desequilibri en el nivell d'obligacions de liberalització pels
diferents grups de països. Així per exemple, mentre que els països empobrits
s'han vist obligats a obrir els mercats, els productors d'aquests països encara
han de competir amb exportacions subvencionades provinents dels països
industrialitzats.

•

Finalment, és important la pressió sobre els preus exercida per una creixent
indústria internacional de processament d'aliments amb l'objectiu de proveir-se
d'insums barats, que compren als diferents mercats segons la conveniència en
cada moment.

El rebuig a l’aplicació de les mesures neoliberals en l’agricultura i la producció
d’aliments reforça un moviment d’organització i reivindicació pagesa, paral·lel al
desenvolupament de negociacions i acords comercials. Aquest moviment estén la
protesta no només a la pagesia sinó també a diferents col·lectius del món rural i urbà
(pescadors, artesans, consumidors,...), a ONG i moviments socials. En aquest context,
la SbA apareix com un paraigües de reivindicacions i propostes alternatives al sistema
agroindustrial.

3

Acrònim de “General Agreement on Tariffs and Trade” (Acord General sobre Comerç i Aranzels), creat
en la Conferència de l'Habana de 1947 i signat en 1948.
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2.2. El paradigma de la Sobirania Alimentària
2.2.1. Els orígens del concepte de Sobirania Alimentària
Com hem vist anteriorment, l’eradicació de la fam i la pobresa apareix en l’agenda
política internacional després de la Segona Guerra Mundial, i es formalitza com a
objectiu i compromís de les principals potencies del moment amb la Declaració
Universal dels Drets Humans (ONU, 1948). La FAO començà en aquest moment a
coordinar una sèrie de plans, programes i accions amb aquesta finalitat, i en la Cimera
Mundial sobre Alimentació de 1974 adoptarà el compromís de crear un Comitè de
Defensa de la Seguretat Alimentària.
La Seguretat Alimentària és definida en aquell moment per la FAO com aquella
situació en la qual “totes les persones, en qualsevol moment, tenen accés a una
alimentació sana, nutritiva i suficient per satisfer les necessitats i preferències
alimentàries i portar a terme una vida activa i saludable” (FAO, 1996). Més tard,
durant la dècada dels 90 la FAO llança el Programa Especial per la Seguretat
Alimentària (PESA) amb l’objectiu d’incrementar la producció d’aliments i reduir així
les taxes de fam i desnutrició. Per aconseguir-ho, proposa un Pla d’Acció a la Cimera
Mundial sobre l’Alimentació de 1996 a Roma, i es marca com a compromís, dintre dels
Objectius del Mil·lenni, contribuir a la reducció del número de persones que passen
fam a la meitat per l’any 2015. S’identifiquen, a més, quatre eixos d’acció relacionats
amb el subministrament d’aliments: disponibilitat, estabilitat, accés i utilització.
En la seva cursa contra la fam i la pobresa, la FAO sempre ha estat lligada a la
legalitat internacional i els acords adoptats per l’OMC. En una època històrica de
liberalització econòmica i expansió de mercats aquest organisme ha apostat per “la
capacitat del mercat com a motor del creixement econòmic necessari per la seguretat
alimentària i del comerç internacional per reduir la pobresa”. Malgrat l'emergència de
diferents discursos dins de l'organisme, aquesta confiança ha estat reiterada i
reforçada en diverses conferències convocades per la FAO 4. D’aquesta manera, les
polítiques fomentades des de l’organització poden ajustar-se també als tres pilars
principals d’acció de l’OMC en relació a l’agricultura i la producció d’aliments,
anomenats anteriorment (mercats, ajudes internes i aranzels). La seguretat
alimentària es converteix en una eina tècnica per eradicar la fam i la pobresa d’acord
amb el model de desenvolupament capitalista dominant, utilitzant els seus mitjans i
refermant les seves lògiques.
Per aquest motiu, la Sobirania Alimentària, malgrat compartir els mateixos objectius
que el concepte precursor de Seguretat Alimentària, s’ha desenvolupat d’una manera i
al voltant d’unes propostes de caire molt diferents a les de la Seguretat Alimentària
defensada per la FAO i altres organismes oficials. Com veurem, la SbA és una
alternativa a un model econòmic, polític i social determinat. La SbA no busca solucions
dintre de la lògica marcada pel sistema dominant sinó transformacions que qüestionin
les bases d’un paradigma de desenvolupament que es considera injust i insostenible
per aquells que la reivindiquen, doncs aquestes es consideren les causes fonamentals
dels problemes a eliminar.
La SbA busca ampliar, doncs, els aspectes tècnics i polítics de la Seguretat Alimentària
a una dimensió social i reivindicativa, construïda des dels moviments socials i
integrant amb el pas dels anys diverses lluites i camps d’acció (no només la producció
sinó també la distribució i la comercialització) així com diferents discursos
complementaris. Finalment, la SbA no només amplia el contingut del discurs, sinó
4

Veure, per exemple, la Conferència Cimera de la FAO sobre Seguretat Alimentària Mundial i els
Desafiaments del Canvi Climàtic i la Bioenergia. Roma, juny de 2008.
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també els actors que la reivindiquen, doncs sobrepassa l'àmbit dels governs i les ONG
que protagonitzaven la reivindicació de seguretat alimentària i col·loca als camperols i
petits agricultors en el centre de la creació de les polítiques. En aquest sentit, un dels
principals objectius és garantir la participació dels agricultors i les comunitats locals
en la presa de decisions i l'accés als recursos. Es tracta doncs de crear espais i termes
de participació que assegurin l'empoderament d'aquells que produïxen aliments i que
són, al cap i a la fi, actors fonamentals en el procés. La SbA pot considerar-se, en
resum, un marc polític per un model alternatiu de societat.
Així, el concepte de SbA sorgeix des dels moviments socials com un marc de reacció
front a la lògica capitalista del sistema i l’acceptació generalitzada de les teories
neoliberals que s’imposen des dels anys 80. Al llarg d’aquests anys es produeix un
moment d’oposició entre dues corrents que avancen a diferents velocitats: per un
costat, el fenomen globalitzador i de liberalització econòmica; per l’altre, la veu
d’alarma davant d’aquest fenomen, que comença a expandir-se i organitzar-se com a
moviment social global i que esclatarà en les revoltes de Seattle l’any 1999.
El desenvolupament del model econòmic i industrial descrit a l’apartat anterior ha
anat acompanyat també de la creació de noves estructures d'acció col·lectiva en el
camp per a protestar enfront del mateix. La Vía Campesina és una evidència d'aquest
procés d'organització i una resposta explícita a la percepció dels seus membres que
les seves preocupacions, interessos i necessitats no estaven sent contemplats en les
negociacions del GATT. La Vía Campesina és una agrupació internacional de diferents
organitzacions i col·lectius, fonamentalment dels països del Sud, creada en 1993.
Aquest moviment reuneix a camperols/es, comunitats indígenes, gent sense terra,
col·lectius rurals i petits i mitjans pagesos amb l'objectiu de defendre els interessos i
drets d'aquests col·lectius, així com promoure un ús i gestió dels recursos més justos i
sostenibles. Està integrada per més de 130 organitzacions de 60 països.
Com a impulsora del concepte de Sobirania Alimentària, la Vía Campesina ha estat
també una peça clau del moviment de lluita camperola front als processos de
liberalització econòmica dels últims anys. Des de la dècada dels 90, la Vía Campesina
s'ha encarregat d'impulsar, coordinar i organitzar diferents iniciatives en favor d'un
model de desenvolupament alternatiu a l'actual (veure Taula 3).
Taula 3: Conferències de la Vía Campesina, 1993-2010
Any

Conferència

Principals continguts

1993

I Conferència de la Vía
Campesina. Mons, Bèlgica

1996

II Conferència Internacional de la
Vía Campesina. Tlaxcala, Mèxic.
III Conferència Internacional de
la Vía Campesina. Bangalore,
Índia
IV Conferència Internacional de
la Vía Campesina. Sao Paulo,
Brasil
V Conferència de la Vía
Campesina, Maputo, Moçambic

Constitució de la Vía Campesina com
agrupació internacional de diversos
col·lectius
Presentació del concepte de Sobirania
Alimentària
Reiteració del concepte de Sobirania
Alimentària

2000
2004

2008

Sobirania Alimentària i agricultura camperola
Presentació de línies estratègiques d'acció
pels propers 4 anys. Agricultura camperola i
Sobirania Alimentària com sortides a la crisis
general mundial. Llançament de la
“Campanya Mundial per una Declaració dels
Drets de les Camperoles i els Camperols” i la
“Campanya per la fi de la Violència contra les
Dones”.
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L’any 1996, paral·lelament a la Cimera Mundial de l’Alimentació, té lloc el Fòrum
Mundial per la Seguretat Alimentaria. Hi participen organitzacions de la societat civil
que pretenen contribuir al debat iniciat des de la FAO. Serà en aquest Fòrum quan la
Vía Campesina llança el concepte de Sobirania Alimentària (SbA). Si bé el concepte ha
anat variant al llarg del temps, des de l’any 2002 s’adopta la definició que ha estat
acollida de manera general: la SbA es defineix com:
“el dret dels pobles, comunitats i nacions a definir les seves pròpies polítiques
agrícoles, pesqueres, alimentàries i de terra que siguin ecològica, social, econòmica i
culturalment apropiades a les seves circumstàncies úniques”
La SbA defensa, per tant, el dret a una alimentació sana, nutritiva i culturalment
acceptable, la prioritat de la producció i el consum locals, la protecció front a
pràctiques comercials deslleials (“dumping”), el model camperol d’agricultura familiar
i l’accés just als recursos. Dintre d'aquesta ampla definició s'identifiquen, per tant, dos
elements: el reconeixement de la importància de l'alimentació i el dret de cada poble
a decidir com alimentar-se.
2.2.2. La SbA en el seu context. Organització internacional del moviment
El concepte de Sobirania Alimentària no pot deslligar-se del de moviments socials.
Com a plataforma de valors i de defensa d'identitats col·lectives, la defensa i posada
en pràctica de la SbA s'ha consolidat a través de la creació de xarxes entre diferents
col·lectius i organitzacions de la societat civil que formen, en el seu conjunt, una
estructura diversa i descentralitzada que treballa a través de l'acció col·lectiva, la
mobilització pública, l'ús de la protesta i el debat i el diàleg polític, entre d'altres.
Malgrat ser un concepte recent, i que neix dels moviments socials, destaca que hagi
estat incorporat en algunes constitucions arreu del món, com ara la de Veneçola
(2008), Equador (2008), Bolivia (2009), Mali (2006) o Nepal (2007) (Holt Giménez i
Shattuck, 2011).
Tot i que la Vía Campesina constitueix un eix central d'aquest moviment, la seva
estructura actual és el resultat del treball conjunt d'un gran nombre de col·lectius,
representants tant del Nord com del Sud global. Aquests recullen una àmplia varietat
d'àmbits, com la recerca (Grupo ETC, WorldWatch Institute, Institute for Agricultural
Trade Policy, GRAIN), la sostenibilitat ambiental i social (Friends of Earth internacional
i els seus homòlegs nacionals) o la defensa dels drets humans (FIAN); així com de
xarxes de col·lectius, a nivell regional i global (Our World is not for Sale Network, Red
de Soberanía Alimentaria de los Pueblos, Red por una América Latina Libre de
Transgénicos, etc.).
La creació d'aliances i xarxes d'acció juga un paper clau en el desenvolupament del
moviment global. L'any 2001 es crea el Comitè Internacional de Planificació per la
Sobirania Alimentària (CIP), el qual aglutina un gran nombre d'organitzacions de la
societat civil (OSC), ONG i moviments socials implicats en la defensa de la Sobirania
Alimentària. Els orígens del CIP es troben en el Fòrum Mundial de l'Alimentació i el seu
paral·lel sobre Seguretat Alimentària el 1996; així com de la preparació del Fòrum
Mundial de Sobirania Alimentària l'any 2002, fòrum paral·lel a la Cimera Mundial de
L'Alimentació: Cinc Anys Després. Aquests esdeveniments faciliten la trobada d'ONG,
OSC i de moviments de base, els quals decideixen organitzar-se en un front comú
amb l'objectiu de facilitar la coordinació entre ells, i de crear un mitjà d'interlocució i
diàleg amb la FAO de Nacions Unides.
La identificació d'aquesta xarxa global és fonamental si volem oferir un panorama
general de l'organització internacional del moviment, tant per la seva àmplia inclusió i
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articulació dels diferents col·lectius treballant en aquest camp com per les seves
aportacions al desenvolupament del concepte i de propostes pràctiques, sent
l'encarregat de supervisar l'acompliment de l'agenda establerta en el Fòrum Mundial
de Sobirania Alimentària.
Gràcies a la creació d'aquest tipus de xarxes s'han anat organitzant, des de 1996,
diferents fòrums socials, que esdevenen llocs de trobada i de construcció ideològica.
Tant l'esmentat Fòrum de Seguretat Alimentària de l'any 1996 com el Fòrum Social
Mundial de Porto Alegre (2001) van propiciar l'organització del Fòrum Mundial de
Sobirania Alimentària a Cuba (2002) a partir del qual va sorgir la Declaració Final
sobre la Sobirania Alimentària. Des d'aquell moment tenen lloc un gran número de
jornades, trobades i campanyes que culminen en la celebració en 2007 del Segon
Fòrum Mundial de Sobirania Alimentària en Nyéléni, Mali. D'entre aquestes destaquen
les jornades de lluita paral·leles a diverses cimeres claus en matèries d'alimentació i
comerç, mobilitzacions massives, contra l'OMC, els Tractats de Lliure comerç (TLC) i el
G8, trobades d'intercanvi de llavors, el llançament de campanyes internacionals com
la “Campanya Global per la Reforma Agrària”, etc. La taula 4 presenta en ordre
cronològic alguns dels esdeveniments i accions més representatius de l'organització
internacional del moviment.
Taula 4: Selecció d'esdeveniments dins del moviment internacional per la SbA, actors i
contingut principal, així com de les cimeres de la FAO i l'OMC que propicien algunes d'aquestes
trobades
Any

1996
Novembre

2001
Juny

2001
Juny

Esdeveniment

Actors

Continguts

II Conferència
Internacional de la
Vía Campesina.
Tlaxcala, Mèxic

Vía Campesina

Presentació del concepte de
Sobirania Alimentària

Cimera Mundial
sobre Alimentació.
Roma, Itàlia

FAO (ONU), Caps
d'Estat o Govern de
185 països, 11 OIG5,
144 ONG

Compromisos per la Seguretat
Alimentària sostenible:
presentació d'una Declaració i un
Pla d'Acció

Fòrum de Seguretat
Alimentària
(paral·lel a la
Cimera)

1200 ONG i OSC de 80
països

Construir un model alternatiu per
aconseguir la seguretat
alimentària

Fòrum Mundial de
SbA.
L'Havana, Cuba

Xarxa APM Mundial,
Vía Campesina, RIAD,
CERAI (Espanya), ANAP
(Cuba)

Cimera Mundial
sobre Alimentació: 5 FAO, caps d'estat i de
anys després. Roma, govern
Itàlia
Fòrum Mundial
d'ONG i OSC sobre
SbA (paral·lel a la
Cimera Mundial
sobre Alimentació)6.
Roma, Itàlia

5
6

Més de 600 ONG i OSC
de tot el món amb
suport de la FAO

Denúncia dels processos que
dificulten la SbA. Presentació de
propostes i intercanvi
d'experiències
Guerra contra la fam: anàlisis de
la situació mundial d'inseguretat
alimentària. Accions basades en
la reducció de la pobresa i
l'augment de la productivitat
SbA i liberalització del comerç.
Accés als recursos productius
(terra, aigua, recursos genètics i
pesca). Models o enfocaments
alternatius de producció
d'aliments. Codi de conducta pel
Dret a l'Alimentació

Organitzacions intergovernamentals.
El Pla d'Acció del Fòrum per la SbA de Roma del 2002 va donar el mandat al Comitè Internacional de
Planificació per la SbA (CIP) de relacionar-se amb la FAO, ja que es reconeix a aquesta agència
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Any

Esdeveniment

2003
Setembre

Fòrum Internacional
Camperol i Indígena
front a la V
Conferència
Ministerial de l'OMC.
Cancún, Mèxic.

2004
Setembre

2006
Març

2007
Febrer

Caravana Popular
per la SbA, Àsia

Fòrum Terra,
Territori i Dignitat.
Porto Alegre, Brasil

Nyéléni: Fòrum
mundial de
Sobirania
Alimentària.
Mali.
Cimera de la FAO de
Seguretat
Alimentària, Canvi
Climàtic i Bioenergia, Itàlia

2008
Juny

Terra Preta: Fòrum
sobre crisis
alimentària, Canvi
Climàtic,
Agrocombustibles i
SbA (paral·lel a la
Cimera), Itàlia

Actors
Congrés Nacional
Indígena, Vía
Campesina, MST,
delegacions de
productors de diferents
països, UNORCA7,
Assemblea dels Pobles
de Tailàndia
Xarxa d'Acció contra
Pesticides d'Àsia i del
Pacífic (RAPAP), junt a
d'altres ONG/OSC i
moviments socials
d'Àsia

Continguts

Comerç i política internacional.
Retirada de l'alimentació de
l'OMC

Fa pública i promou la Convenció
dels Pobles sobre SbA. Proposa
un programa de polítiques sobre
alimentació i l'agricultura a nivell
nacional

Vía Campesina, OSC i
ONG’s

Crida a la Conferència
Internacional de Reforma Agrària
i Desenvolupament Rural
(CIRADR), als Estats i la FAO a
comprometre's decisivament
amb una Nova Reforma Agrària
basada en la SbA, el Territori i la
dignitat dels Pobles

La Vía Campesina,
ROPPA, Cnop-Mali8,
Marxa Mundial de
Dones, WFF9, WFFP10,
Red de Soberanía
Alimentaria, Amics de
la Terra Internacional,
CIP

Tractament integral del
concepte. Comprensió de l'estat
actual del moviment a nivell
global i desenvolupament
d'instruments conjunts d'acció i
visió col·lectiva

42 caps d'estat i de
govern, 100 ministres
d'alt nivell i 60 ONG i
de la societat civil de
181 països membres

Reconeixement de les relacions
entre producció d'aliments,
energia i canvi climàtic. Crida a la
comunitat internacional a
incrementar l'assistència als
països en desenvolupament

Més de 100
organitzacions
provinents de cinc
continents, amb la
presència de la Vía
Campesina

Interrelacions entre crisis
alimentària, crisis climàtica,
model agrícola actual, expansió
d'agrocombustibles i transició
energètica. Responsabilitat dels
governs nacionals en la situació
d'emergència alimentària, a
través de les polítiques agrícoles
implementades. Es reclama una
nova iniciativa global realment
cooperativa amb la què les OSC
puguin participar en el procés de
canvi de polítiques i correcció
institucional

intergovernamental com a l'interlocutor principal en temes relacionats amb las polítiques agrícoles
internacionals, així com per iniciar un treball amb la resta d'agències de les Nacions Unides
relacionades amb l'alimentació.
7
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Mèxic).
8
Coordination Nacionales des Organisations Paysannes de Mali.
9
World Forum of Fish harvesters and Fish workers
10
World Forum of Fisher Peoples
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Any

Esdeveniment

2009
Setembre

Trobada Rural de
Dones Camperoles
de La Vía Campesina
de la Regió de
Centreamèrica
“Guardianas de La
Vida, Semillas, Agua,
Bosque, Tierra y
Territorio”.
Guatemala

Actors

Col·lectius de dones
representants d'El
Salvador, Hondures
Nicaragua Costa Rica i
Guatemala.

Cimera Mundial de la
FAO de Seguretat
Més de 60 caps
Alimentària.
d'estat i de Govern
Roma

2009
Novembre

2010
Desembre

Fòrum paral·lel a la
cimera de la FAO:
¡Paremos la crisis,
cambiemos el
sistema alimentario!
Roma

Fòrum Global per la
Vida i la Justícia
Social i Ambiental

400 delegats de 70
països diferents en
representació de:
FIPA11, Via Campesina,
ROPPA, COPROFAM12,
AFA13, WFFP, WFF,
KSBA14, CITI15, ATI16 ,
MAELA, HIC17,
MIJARC18, FIAN, Action
Aid International,
Oxfam International,
CIP

La Vía Campesina

Continguts
Reafirmar el rol de las dones
rurals en el moviment social de la
classe treballadora. Visibilitzar la
violència envers les dones rurals
establint accions pràctiques que
la contraresten. Revisar les
estructures de dones rurals a
nivell de la regió i col·lectius
locals
Pretén arribar a un consens ampli
per aconseguir l'eradicació de la
fam, impulsant inversions claus
en el desenvolupament agrícola
dels països pobres i creant un
sistema de governança de la
seguretat alimentària mundial
més coherent i eficient
Fòrum de treball per un sistema
de governança dels sistemes
alimentaris basat en els drets
humans, dirigit a definir un pla
d'acció global de les OSC. Es
busca un canvi en les polítiques
agràries i d'alimentació
dominants gràcies a l'anàlisi de
les causes primàries de la gana i
la malnutrició; i mitjançant la
presentació de propostes
sorgides d'anys de resistència
per part dels petits productors
d'aliments i els pobres de les
ciutats.
Reclama a la Cimera sobre Canvi
Climàtic (COP 16) justícia
ambiental i social i respecte a la
Mare Terra en les negociacions
de Canvi Climàtic i presenta una
bateria de solucions alternatives
concretes.

Com a conclusió d'aquest subapartat, cal mencionar que totes aquestes accions i
trobades estructuren un moviment que tracta de catalitzar la participació ciutadana, a
través de la facilitació d'una plataforma col·lectiva d'acció, representar a col·lectius
que normalment queden exclosos de la participació pública i desenvolupar pràctiques
que serveixin de referent per a experiències posteriors. El desenvolupament de
pràctiques alternatives al sistema agroalimentari capitalista es concep com una
manera de desafiar el control de les grans corporacions i institucions a nivell nacional i
11

Federació Internacional de Productors Agropecuaris
Confederació d'Organitzacions de Productors Familiars del Mercosur Ampliat
13
Asociació d'Agricultores d'Asia pel Desenvolupament Sostenible Rural
14
Asociació de ramaders d'ovelles de Kirguistán
15
Consell Internacional de Tractats Indios
16
Amics de la Terra Internacional
17
Coalició Internacional del Hábitat
18
Moviment Internacional de la Joventut Agrícola
12
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internacional, i de combatre les pràctiques social i ecològicament destructives que van
associades. La Sobirania Alimentària reivindica lo local com a espai de resistència, així
com la importància de reconèixer les fortes interrelacions entre allò local i global, i la
necessitat de democratitzar el sistema alimentari.
2.2.3. La SbA a la literatura científica
A nivell general, la SbA no ha estat tractada explícitament en la literatura científica,
sinó que més aviat apareix en estudis centrats en qüestions agràries o alimentàries.
Entre aquests temes destaquen dues corrents: un més tècnic i habitual en la qual el
terme es troba associat de manera col·lateral al de seguretat alimentària, règims
alimentaris i producció agroecològica i un altra, menys habitual però amb major
èmfasis, que la relaciona amb el fenomen globalitzador i els moviments socials i
camperols. Dintre d’aquest segon enfocament més polititzat sorgeixen qüestions com
l’ètica (Patel, 2005), les conseqüències polítiques, socials i econòmiques de la
globalització neoliberal (Menezes, 2001), el paper del consumidor en aquest procés
(Korthals, 2001), l’evolució de l’activisme o la desvinculació dels coneixements de les
persones treballadores i consumidores en relació al sistema alimentari (“deskilling”)
(Roff, 2007). Dintre d’aquesta corrent és interessant citar el treball d’Aurélie
Desmarais (2002; 2007), pels seus estudis en profunditat de l’evolució, discursos i
significat de la Vía Campesina.
Des d’un punt de vista de desenvolupament d’indicadors, la temàtica de la SbA
tampoc és abundant en la literatura, sent més freqüent la seva menció indirecta a
estudis d’indicadors lligats a la sostenibilitat, sempre des d’un enfocament tècnic. Cal
destacar, no obstant, una experiència prèvia d’anàlisis similar a aquest estudi
realitzada per Kloppenburg et al. (2000) a finals dels 90 a EEUU amb agricultors,
activistes i petits empresaris i treballadors del món agrari. L’objectiu era desenvolupar
indicadors de sostenibilitat fora de l’àmbit acadèmic i polític, a partir de grups de
discussió amb els principals agents implicats. A partir dels indicadors que els
acadèmics esperaven, les persones participants van identificar deu atributs més. Tot i
que la SbA no es menciona de manera implícita, la metodologia participativa utilitzada
i el contingut dels indicadors respon bé a les reivindicacions del moviment.
2.2.4. Continguts del discurs de la SbA: dimensions i evolució en el temps
Com a plataforma vehicular del moviment per la SbA, la Vía Campesina ha estat un
element fonamental de la construcció i concretització del concepte. El discurs de SbA
a nivell internacional beu, doncs, del d'aquest moviment, les posiciones del qual
estan, a la seva vegada, marcades per l'experiència llatinoamericana, degut a la
potent presència dels seus col·lectius a la Vía Campesina (Desmarais, 2008).
La incorporació d'un nombre cada cop més gran de col·lectius, la creació de xarxes,
l'intercanvi d'experiències i les transformacions del context global mundial, han
provocat una evolució progressiva del discurs de SbA des de Vía Campesina. Aquest
s'ha anat enriquint en passar d’una primera definició l’any 1996 centrada en el punt
de vista de la petita pagesia (“dret de produir el propi menjar”) a una definició que és,
de fet, un marc polític per portar a la pràctica un nou model de societat. D'una banda
es considera així en aglutinar moltes altres lluites (moviments ecologistes, urbans, de
justícia ambiental, de lluita contra les empreses extractives, d'afectats per conflictes
bèl·lics, etc...) que també tenen per objectiu el rebuig radical al sistema neoliberal.
D’una altra banda s'incorporen moltes altres dimensions (producció sostenible,
priorització del comerç local, participació democràtica en la presa de decisions
polítiques, autogestió i independència dels pobles...) basats en la construcció de noves
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relacions socials lliures d’opressió i desigualtats (de gènere, entre pobles, grups
racials, classes socials i generacions). Paral·lelament s’amplia l’enfocament a la
integració dels diversos esglaons de la cadena alimentària, en incorporar aspectes de
distribució i consum.
El caire polític i contextual del concepte de SbA es plasma en una àmplia gama de
crítiques i propostes diverses. Per això, a nivell conceptual se solen presentar diversos
eixos d'acció comuns, dintre dels quals s'articulen les diferents reivindicacions. En el
Fòrum de Cuba (L'Havana, 2002) es distingeixen 4 eixos prioritaris d'acció: dret a
l'alimentació, accés als recursos productius, enfocament agroecològic de la producció i
comerç i mercats locals. Des de 2002, com a resultat del constant contacte i
intercanvi amb altres organitzacions s'han incorporat altres eixos al discurs de SbA
com són: gènere, transgènics i agrocombustibles, joventuts camperoles i canvi
climàtic.
Tots aquests eixos tenen en comú la voluntat de garantir la participació dels pagesos i
les pageses i les comunitats locals en la presa de decisions i l'accés als recursos. Es
tracta de crear espais i termes de participació que assegurin l'empoderament de tots
els actors implicats en el sistema alimentari. D’aquesta manera, es pot dir que la SbA
passa de ser un element tangencial de resposta a una proposta per portar a la
pràctica una nova societat basada en valors radicalment oposats al sistema
globalitzador. En la Declaració de Nyéléni (2007) la SbA esdevé no només una forma
de resistència o de solidaritat sinó l’única estratègia viable per alimentar a la població
mundial i a les futures generacions.
- Dret a l'alimentació
El dret a l'alimentació fa referència a la reducció i eliminació progressiva de la fam i la
desnutrició mitjançant l'accés a una alimentació inoqua, nutritiva i culturalment
acceptable. Com a dret humà fonamental, es tracta en la seva base, d'un dret
individual. El terme “culturalment acceptable” marca un context reivindicatiu en el
qual no només és important tenir aliments suficients en quantitat (tal i com defineix el
concepte de Seguretat Alimentària) sinó que els conreus, els mitjans de producció i les
dietes han d'adaptar-se i ser respectuosos amb els patrons socio-culturals i ecològics
del medi i la seva població. L'objectiu és, a més, defensar i crear les estructures
d'accés a l'alimentació necessàries per tal de garantir l'autonomia alimentària de la
població.
- Accés als recursos productius
Des del moviment per la SbA es reivindica una distribució i accés més justos als
recursos, la recuperació dels modes locals d'ús i gestió dels recursos i un major control
democràtic sobre ells. Per això es reclama la necessitat d'una reforma agrària sota
aquests principis que culmini en la descentralització de les terres, en la repartició justa
de beneficis i l'accés i control dels insums productius (llavors, terra, aigua...) capaços
de portar a un ús social i ecològicament sostenible dels recursos. La reforma agrària
ha de reconèixer també les diferents concepcions del territori, incloent les diverses
cosmovisions i pràctiques culturals lligades al mateix. No es tracta només, doncs, de la
distribució de la terra.
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Taula 5: Evolució del concepte de Sobirania Alimentària
1996
Conferencia de
Tlaxcala

La SbA és el dret de cada poble a definir les pròpies polítiques i
estratègies sostenibles de producció, distribució i consum dels
aliments que garantitzin una alimentació sana, amb base en la
petita i mitjana producció, respectant les seves pròpies cultures i
la diversitat dels modes camperols, pesqueres i indígenes de
producció agropecuària, comercialització i gestió de recursos”

Principals dimensions

Principals crítiques

Principals propostes

Dret a l'alimentació

Dificultat d'accés als aliments
fomentada pel sistema econòmic
neoliberal

Proporcionar els mitjans per
garantir l'accés a una
alimentació suficient, inoqua i
culturalment acceptable i
l'autonomia alimentària de la
població afectada

Accés als recursos

Distribució i accés als recursos
injusta, pèrdua de control
democràtic i creixent privatització

Reforma agrària:
descentralització de les terres,
repartició justa de beneficis,
accés als insums (llavors,
terra, etc.), ús sostenible dels
recursos

Producció agroecològica
dominant

Pèrdua dels modes locals d'ús i de Recuperació de la petita i
la biodiversitat, marginalització de mitjana agricultura familiar
la pagesia
com a mitjà digne de
subsistència i
subministrament d'aliments,
així com de protecció de la
biodiversitat i els recursos
genètics

Comerç i mercats locals

Liberalització del comerç, poder i
control de l'OMC i d'altres IFI,
pràctiques de dumping,
privatització de la vida

Polítiques de comerç
equitatives que assegurin en
primer lloc l'abastiment
local/regional, democratització
de les institucions financeres i
retirada de l'OMC de
l'alimentació, autonomia de
productors i consumidors

Gènere

Marginalització de la dona en el
món agrari i invisibilitat de la seva
contribució a l'economia

Reconeixement i valorització
del paper de la dona en
l'economia familiar, igualtat
de participació i accés als
recursos i fi de les asimetries
de poder

Transgènics i
agrocombustibles

Falses solucions als problemes que Retirada de transgènics i de
es plantegen (disminució de la fam les polítiques de cultiu massiu
i canvi climàtic) i creació de
d'agrocombustibles
dependència de la pagesia i altres
conflictes a nivell ambiental, social
i econòmic

Joventuts camperoles

Marginalització, manca de sortides Organització assembleària,
de futur i pèrdua del jovent al
creació d'oportunitats per
camp
aquest col·lectiu
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Canvi climàtic

Influència del model
agroalimentari dominant en
l'agreujament del CC, impactes
greus i asimètrics del CC sobre el
món rural, manca de justicia socioambiental de les mesures
proposades per les institucions
internacionals, negoci de les
transnacionals amb la crisi
ambiental.

Necessitat de justicia social,
ecològica i climàtica i
d'equitat socio-ambiental per
a sortir de la crisi ambiental.
La SbA com a paradigma front
al CC: els i les agricultores
formen part de la solució al
problema, a través d'una
agricultura sostenible a escala
familiar i la producció local.

2007
Conferència de Nyéléni,
Mali

La SbA és el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment
adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el
seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. Això
posa a aquells que produeixen, distribueixen i consumeixen
aliments en el cor dels sistemes i polítiques alimentàries, por sobre
de les exigències dels mercats i de les empreses. Defensa els
interessos de, i inclou, a les futures generacions. Ens ofereix una
estratègia per resistir i desmantellar el comerç lliure i corporatiu i
el règim alimentari actual, i redreçar els sistemes alimentaris,
agrícoles, pastorils i de pesca per a que passin a estar gestionats
pels productors i productores locals. La SbA dóna prioritat a les
economies locals i als mercats locals i nacionals, i atorga el poder
a la pagesia i a la agricultura familiar, la pesca artesanal i el
pastoreig tradicional, i col·loca la producció alimentària, la
distribució i el consum sobre la base de la sostenibilitat
mediambiental, social i econòmica. La SbA promou el comerç
transparent, que garanteix ingressos dignes per tots els pobles, i
els drets dels i les consumidores per controlar la seva pròpia
alimentació i nutrició. Garanteix que els drets d'accés i a la gestió
de la nostra terra, dels nostres territoris, les nostres aigües, les
nostres llavors, els nostres ramats i la biodiversitat estiguin en
mans d'aquells/es que produïm els aliments. La SbA suposa noves
relacions socials lliures d'opressió i desigualtats entre els homes i
dones, pobles, grups racials, classes socials i generacions.

Si baixem a l'escala de les polítiques nacionals, trobem la reivindicació àmpliament
compartida que demana la participació activa de les organitzacions camperoles i
indígenes en el disseny i la implementació de les polítiques agràries. Per exemple, la
Concertació Nacional d'Organitzacions Camperoles de Camerún (CNOCC) “treballa per
la defensa dels interessos dels agricultors, la promoció de la participació camperola en
la presa de decisions i la participació com a ciutadans en la gestió dels recursos
públics. Aspectes fonamentals per a la millora de les condicions de vida de les
comunitats rurals i per a la realització d'una correcta reforma agrària a Camerún 19”. En
aquest punt destaquen les reivindicacions al voltant de l'accés als recursos genètics,
compromès actualment pels drets de propietat intel·lectual sobre llavors i races
d'animals i per la disseminació dels OGM. Una altra crítica fonamental és la violència
en el camp i la marginalització de la pagesia mitjançant pràctiques racistes, excloents
i d'extorsió al món rural. Des del moviment es treballa en contra dels desplaçaments
forçats mitjançant l'ús de la violència, de la urbanització forçada, de la repressió de la
pagesia i, en general, d'aquells mecanismes institucionals i polítics que permeten que
ocorrin. Un exemple és la lluita del Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra
brasiler, el MST.

19

Entrevista a Elisabeth Atangana, productora i presidenta de la CNOCC, http://base.d-ph.info/es/fiches/dph/fiche-dph-6987.html)
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- Producció agroecològica
Molt lligada a l'anterior, aquesta dimensió sorgeix com una reacció crítica front al
model de producció agroindustrial capitalista i globalitzat, i els negatius impactes
socials i ambientals que aquest provoca, com la pèrdua de biodiversitat local, la
pèrdua de fertilitat, la contaminació de sòls, aigües i aliments, la desaparició de
modes de producció tradicionals més respectuosos amb el medi o la marginalització i
desaparició de la pagesia i l'agricultura familiar.
Les reivindicacions i solucions plantejades s'estructuren en aquest cas al voltant del
paper protagonista de l'agricultura familiar i camperola en la producció d'aliments i
maneig d'ecosistemes. Aquest és una de les peces claus del model de SbA des dels
seus inicis. També des de Llatino-Amèrica ens arriben les propostes d'un corpus teòric
que està sent adaptat per centenars d'organitzacions camperoles així com per un
nombre creixent de centres de recerca. Ens referim a l'Agroecologia, que partint d'una
rigorosa crítica al paradigma de l'agronomia moderna, que ha demostrat no estar
pensada per a les zones rurals perifèriques, planteja un nou marc teòric per estudiar i
per gestionar els ecosistemes agraris.
En el model de producció agroecològica l'agroecosistema és entès com la coevolució
d'un conjunt d'elements ambientals i humans. Per tant, no només s'ha de tenir en
compte la productivitat i la conservació dels recursos naturals sinó també que aquests
siguin culturalment sensibles, socialment justos i econòmicament viables. Es
reivindica, d'aquesta manera, un model d'agricultura predominantment pagès en el
què la sostenibilitat s'aconsegueix mitjançant l'ús equilibrat dels recursos locals, el
respecte a les tradicions locals que han demostrat un menor impacte, la diversificació
de cultius, la conservació i manteniment dels recursos genètics i, en general,
l'aplicació de principis agroecològics adaptats a cada realitat local. En aquest model, a
més, es prioritza la producció pel consum local i el dret a l'autogestió coordinada de
tal manera que la producció, el processament, la distribució i el consum es trobin sota
el control de les comunitats i no de les companyies transnacionals.
- Comerç i mercats locals
Les primeres declaracions on apareix el concepte de SbA estan fonamentades en la
crítica al sistema econòmic neoliberal i a la industrialització de l'agricultura. La
dimensió financera-comercial és, per tant, una de les peces clau per entendre el
concepte.
L'aplicació d'acords comercials agressius en matèria alimentària, amb la conseqüent
mercantilització de l'alimentació, és una de les grans queixes en matèria de comerç.
D'aquests acords es critica generalment l'aplicació desigual entre països membres,
amb forts condicionaments i pressions pels països “en vies de desenvolupament”, i les
estructures comercials que els desenvolupen, amb una presència dominant d'Estats
Units i Europa, amb major capacitat de decisió i, per tant, més beneficis a la pràctica.
Les polítiques agràries derivades d'aquests acords fonamenten fenòmens com la
concentració de poder i la desaparició de la mitjana i petita agricultura, l'especulació
alimentària, el dumping, la privatització de la vida o les fluctuacions artificials en els
preus.
Si bé en un primer moment les propostes en aquesta matèria s'alineaven al voltant de
la reforma o la democratització de les institucions financeres (OMC, FMI, BM, BID, etc.)
per tal que incloguessin les perspectives de la petita pagesia, més tard aquestes
crítiques es reforçaran amb reivindicacions al marge d'aquestes institucions com
l'empoderament dels pobles, la seva autonomia i l'establiment de xarxes d'economia
solidària i intercanvis comercials justos. S'inclouen així declaracions de repudia als
tractats de lliure comerç (multi i bilaterals), més presents a partir de l'any 2004. Així
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mateix, es critica la forta internacionalització del comerç, creant fluxos d'aliments que
afavoreixen fortes desigualtats en l'accés a una alimentació sana, equilibrada i
culturalment acceptable i importants impactes ambientals, socials i econòmics.
Front a aquesta situació es reivindica la promoció de polítiques comercials més
equitatives que prioritzin la producció pel consum local i l'activació de l'economia
agrària de petita i mitjana escala, la retirada de l'OMC i d'altres entitats financeres de
l'àmbit de l'alimentació i la creació d'institucions democràtiques per a la presa de
decisions basades en la participació local. S'entén també que en la venda i distribució
els canals locals i de contacte directe com els mercats locals, cooperatives de consum,
etc... han de dominar sobre les grans superfícies i distribuïdores.
Front a la reivindicació de retirada o reforma de les institucions financeres
internacions, moltes organitzacions camperoles han ocupat un lloc destacat en
l'organització i la posada en escena de les mobilitzacions i les trobades del “moviment
antiglobalització”. En el cas d'Amèrica Llatina això ha estat prou destacat, amb la
celebració l'any 1998 de la Primera Cumbre de los pueblos Americanos, a Santiago de
Xile, de la qual sorgeix el Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas
(CLOC).
A Europa, part de les reivindicacions se centren en la reforma de la Política Agrària
Comú, ja que es considera que afavoreix la intensificació i especialització de la
producció i la desaparició dels petits i mitjans productors i productores.
- Gènere
La visió de gènere dins del moviment i la relació entre les dones i la SbA ha anat
evolucionant al llarg del temps. A nivell general, el tema de gènere es reivindica en un
primer moment des de la visibilització de la contribució de les dones a l'economia
familiar. Posteriorment aquesta visió s'ampliarà per centrar-se en la reivindicació de la
igualtat entre dones i homes, que es plasma, per exemple, en la posada en marxa de
mecanismes paritaris de participació i representació dins de les organitzacions que
conformen Vía Campesina i la seva estructura. L'any 2004 els aspectes de gènere
comencen a tenir una forta presència dintre de la Conferència de Sao Paolo, on
s'estableixen espais propis per a les dones i joves, identificats sobre una doble
marginalització que fa que siguin més susceptibles als impactes del sistema
neoliberal.
- Transgènics i agrocombustibles
Des del moviment per la SbA es critica la proliferació tant dels transgènics com dels
agrocombustibles com una falsa solució per a l'eradicació de la fam i la necessària
transició energètica. Tal i com aquests són plantejats, inserits en l'actual model
agroindustrial, ambdós es combaten per la forta presència i monopoli de
l'agroindústria i l'agronegoci en el sector, per la seva incompatibilitat amb l'agricultura
a petita i mitjana escala i destinada a l'alimentació, per la dependència que generen i
a nivell general, per tots els impactes socials i ambientals que porten associats
(violència al camp, dificultat d'accés als recursos, patentització, monoconreus,
intensificació del model agroindustrial,...). Front a aquesta situació s'exigeix la retirada
dels transgènics del camp i la restricció de la producció d'agrocombustibles a sistemes
productius de petita escala d'acord als costums i tradicions locals.
- Joventuts camperoles
La “selecció natural” d'un tipus concret de pagès/a propiciada per l'actual model
agroindustrial (només sobreviuen a llarg termini aquells que s'adapten a les
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condicions del mateix: fort inversió de capital, intensificació, monoconreus, etc...) junt
a diverses dinàmiques socio-econòmiques associades al nostre model de
desenvolupament (pèrdua de pes econòmic de l'agricultura, migració a les ciutats,
etc...) han propiciat la falta de relleu generacional a les explotacions agràries.
Donat que el paradigma de la SbA requereix un món rural viu i dinàmic, capaç de
donar feina i valorat socialment, aquesta pèrdua de camperols/es es veu amb
preocupació des dels diferents col·lectius. Des de l'any 2007 venen desenvolupant-se
campaments d'organitzacions juvenils que, sumats a la secció de juventut del CIP,
serveixen per crear aliances entre joves agricultors/es al camp, com la millora d'accés
a les terres, la creació de llocs de feina o la participació i implicació d'aquest col·lectiu
en la presa de decisions.
- Canvi climàtic
Les mencions explícites al canvi climàtic comencen a aparèixer amb freqüència a
partir de l'any 2007 i prenen força progressivament fins a representar un dels eixos
transversals fonamentals de les reivindicacions actuals del moviment per la SbA. Es
considera que el canvi climàtic i la crisi ambiental general són el resultat de l'actual
model dominant de desenvolupament, depredador de recursos, i, per tant, resultant
també del model agroindustrial dominant. Es critiquen, a més, els greus impactes
d'aquest fenomen sobre l'agricultura i especialment sobre els modes d'agricultura
familiar; les solucions del sistema capitalista neoliberal entorn el negoci financer
especulatiu, la nova economia verda i la privatització dels béns comuns; i la exclusió
dels camperols i els pobles indígenes en les discussions entorn a aquests temes. És
per això que des del moviment s'exigeixen canvis importants en les estructures
econòmiques, polítiques i socials que regeixen el món, entre els quals la transició cap
a una situació en la que l'agricultura d'enfocament agroecològic i familiar sigui la
majoritària és fonamental. En aquest sentit, la SbA es considera un paradigma bàsic
per fer front a la crisi ambiental i climàtica, i es reivindiquen els principis de justicia
social, ambiental i climàtica com a eixos fonamentals de les solucions a aquestes
crisis.
2.2.5. Construcció pràctica de SbA
Com es pot veure als apartats anteriors, són moltes les veus que s'aixequen proposant
i demanant canvis en l'estructura i les dinàmiques del sistema agroalimentari mundial.
Si bé és relativament senzill trobar semblances i acords entre les diagnosis
plantejades en relació als problemes i les injustícies que genera l'organització
capitalista i industrial del sistema agroalimentari, és a l'hora de proposar alternatives i
portar-les a la pràctica quan sorgeix un ampli ventall d'opcions i postures . Les
expressions pràctiques de la Sobirania Alimentària abasten totes les dimensions que
aquest concepte recull, tant en l’àmbit rural com en l'àmbit urbà, amb un nexe comú i
integrador: l'organització col·lectiva, la importància de la cooperació en xarxa i la
voluntat de transformació socio-política.
- Desenvolupament rural agroecològic: identitat, territori i transformació social
Per el que respecta al reconeixement i la dignitat de les diverses identitats
culturals indígenes i camperoles, probablement siguin els zapatistes de Chiapas
els que hagin contribuït de forma més significativa a fer sentir aquesta demanda. Des
de fa més de 14 anys, plantegen amb la seva pràctica i el seu discurs, un model de
democràcia adequat a la cosmovisió i les formes d'organització comunitària pròpies de
moltes societats camperoles, a través de la creació d’estructures de contrapoder
enxarxades. Primer es van crear els municipis rebels i dos anys després també es van
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declarar autònoms. Actualment hi ha més de 30 municipis autònoms que funcionen
d'acord amb els seus usos i costums. Malgrat l'ambient de guerra, militarització i
d'assetjament paramilitar, aquests governs locals s'han enfortit i encara que el seu
desenvolupament és desigual, han consolidat l'autogovern indígena per a resistir el
setge del govern.
Com ja s’ha esmentat abans, l'agroecologia no es limita a postular els “principis bàsics
d'una agricultura sostenible” sinó que incorpora a les seves anàlisi la dimensió
cultural, econòmica i socio-política en un nou model de desenvolupament rural on el
coneixement tècnic, les formes organitzatives i la cosmovisió de les comunitats
camperoles hi juguen un paper destacat. Com diu Miguel Ángel Altieri, un dels seus
divulgadors més populars l'agroecologia “no és tan sols una eina tecnològica, sinó
una eina pedagògica, que a través de la investigació participativa pot convertir-se
també en una eina de canvi social en la que els propis subjectes participen i milloren”
(Altieri, 2001).
Mitjançant el que els agroecòlegs anomenen un “diàleg de sabers” entre el
coneixement científic i el coneixement tradicional de les comunitats, així com a través
d'una sèrie de metodologies participatives, la diagnosi dels sistemes agraris locals i el
plantejament de millores en la seva gestió poden donar lloc a un procés de
potenciació de l'autonomia i el poder de les comunitats camperoles. En aquest sentit
una de les metodologies més emprades des de l'agroecologia és la investigació-acció
participativa, una proposta que es descobreix com un mètode científic de treball
productiu (no només d'investigació) que implica organitzar i impulsar moviments
socials de base com a fronts amplis de classes populars i grups diversos compromesos
en assolir metes de canvi estructural” (Fals Borda, 1985).
Al llarg de les últimes dues dècades estan proliferant arreu de tot el món un seguit de
centres de recerca des d'on s'estan impulsant projectes de recerca agroecològica de
diferent tipus. Des d'estudis més agronòmics fins als més relacionats amb les ciències
socials, però amb el comú denominador de tractar-se de processos en els quals hi
participen les comunitats camperoles i que es plantegen l'objectiu de contribuir al seu
“empoderament”. Alguns exemples son: el CET xilè, el CLADES, o en el context
d'Andalusia, l'Instituto de Sociología y Estudios Campesinos o el Centro de
Investigación y Formación en Agroecología y Desarrollo).
Per contrarestar la pèrdua d'agrobiodiversitat propiciada per la industrialització de
l’agricultura, una de les pràctiques habituals de les organitzacions que treballen pel
desenvolupament d'una agricultura més sostenible és la creació de bancs i xarxes de
conservació i intercanvi de llavors, com per exemple el Centre d'Abastiment de
Llavors Comunitaries creat per la ONG UBINIG de Bangladesh, que és un dels més
grans del món, o bé la Red de Custodios de Semillas colombiana.
Però més enllà de la proposta científica i del treball d'empoderament comunitari,
l'agroecologia pot entendre's com la base conceptual d'un nou moviment social.
Aquest és un fenomen encara incipient a les nostres contrades, però a Amèrica Llatina
existeixen des de fa anys coordinadores de grups i organitzacions camperoles que
treballen des d'una perspectiva agroecològica i que han esdevingut actors destacats
en el conjunt de moviments socials. Una de les coordinadores més grans i conegudes
del moviment agroecològic llatinoamericà és el Movimiento Agroecológico de America
Latina y el Caribe (MAELA), reunit per primera vegada en 1998. Dins de les seves
reivindicacions, l’accés als recursos naturals per part de les comunitats locals cobra
especial importancia a través de la reivindicació d’accés a la terra., un dret que en
molts països i en molts moments s'ha traduït en la demanda per una Reforma Agrària.
D'aquesta reivindicació i de la desatenció a una demanda històrica de tanta
rellevància neix una pràctica que generalment ha estat dura i ràpidament reprimida
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però que en contades ocasions ha pogut reeixir i mantenir-se. Ens referim a
l'ocupació de terres. Una pràctica de resistència camperola secular que perdura
encara als nostres dies i que probablement troba l'exemple més conegut
internacionalment en el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra del Brasil. Pel
què fa a l'estat espanyol, el Sindicato de Obreros del Campo andalús va engegar una
sèrie de campanyes d'ocupacions de finques públiques a principis dels anys 80 del
s.XX, per tal de crear cooperatives de producció agrària, algunes de les quals amb els
anys van anar reconvertint-se a l'agricultura ecològica i que han esdevingut
experiències de referència per al moviment agroecològic (sobretot la cooperativa La
Verde de Villamartín).
- Consum crític i comerç just
Les injustícies i els abusos de poder que travessen el sistema agroalimentari
global també afecten als consumidors, fet que històricament ha motivat l'aparició
d'iniciatives col·lectives que centren la seva denuncia i la seva activitat al voltant del
consum, sobre tot als països rics.
El que ha vingut a anomenar-se consum responsable o consum crític constitueix
un dels eixos de proposta i d'acció més importants en aquelles ciutats o regions on
l'activitat agrària pràcticament ha desaparegut. Són diverses les iniciatives que arreu
del món estan portant a la pràctica models de distribució i consum d'aliments
ecològics on els aspectes socials i polítics orienten la pràctica i el discurs; models que
prioritzen la relació directa entre la producció i el consum a través de circuits de
comercialització el més curts possibles.
Dins d’aquesta dimensió sorgeix el debat sobre el potencial transformador del consum
crític: com superar l'esfera estrictament individual (privada) per passar a l'àmbit de
l'acció i la transformació col·lectiva. A tall d'exemple, es podrien anomenar
experiències que pretenen abastar aquesta esfera col·lectiva, com:
1. Els nuclis de CSA (Community Supported Agriculture) als EEUU.
2. Les AMAP franceses
Paysanne20)

(Associations

pour

le

Maintien

d'une

Agriculture

3. L'anella verda hortícola al voltant de la ciutat de Roma impulsada per Slow
Food.
4. El creixent nombre de grups i cooperatives de consum ecològic d'arreu de
l'estat espanyol, entre els quals podríem destacar les cooperatives unitàries de
producció distribució i consum d'hortalisses BAH! (Bajo el Asfalto está la
Huerta!) que operen a l'àrea metropolitana de Madrid.
Recentment el sindicat agrari EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)
juntament amb la COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias) van convocar
unes jornades per impulsar una xarxa d'agricultura de responsabilitat compartida (Red
ARCo) on es van aplegar un gran nombre d'iniciatives que mitjançant els circuits curts
de comercialització treballen per forjar transformacions socials i polítiques 21.
Un nou tipus d'experiència que comença a estendre's per les nostres contrades és la
incorporació d'aliments ecològics als menjadors d'hospitals i escoles. A l'estat
espanyol és a Andalusia on més s'han desenvolupat aquest tipus d'experiències, però
a Catalunya ja comptem amb uns quants menjadors escolars que recentment han
creat una taula de treball per tal de coordinar-se i compartir les respectives
experiències.
20
21

Veure www.alliancepec.org
Veure http://bah.ourproject.org/article.php3?id_article=92
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•

Un altre concepte que neix al calor del consum responsable és el comerç just.
Dins d’aquest model de comerç, les condicions laborals i productives es vigilen
per tal d'evitar les conseqüències d'un model de producció i comercialització
ecològicament nefast i socialment injust. No obstant això, aquest concepte
permet diferents interpretacions i actualment podem diferenciar dues corrents
d’implementació:

•

Una postura dominant a nivell internacional en la que el comerç just s'entén
com a una eina per pagar més als treballadors del Sud i controlar les condicions
de producció. Es posa així l’èmfasi en la producció, creant un nínxol de mercat
on l’important es donar sortida a aquests productes, fonamentalment
exportant-los i venent-los als països del Nord, independentment dels canals de
distribució emprats.

•

Una postura en la que els postulats de la SbA s’apliquin també al comerç
internacional i que es diferencia de l’anterior en dos punts fonamentals: s’aplica
a aquells productes incorporats històricament en la nostra dieta que no es
poden produir localment (cafè, cacau, tè,...), i es recuperen els principis de
transparència i repartiment de guanys i esforços al llarg de tota la cade na. És a
dir, és tan important la producció com la distribució del producte o el seu
consum responsable.

Així doncs, aquesta segona postura de comerç just recull l’ideari de la Sobirania
Alimentària i no exclou el comerç internacional d'aliments sinó que el limita a aquells
productes que només poden obtenir-se en determinades regions del planeta. Això
sempre i quan aquest consum no interfereixi la prioritat de produir per al consum
local, no condicioni la disponibilitat local de recursos i s'emmarqui en un model de
producció, distribució i consum que s’adeqüi als principis esmentats de respecte
ambiental i relacions justes i transparents al llarg de la cadena.
- Agricultura familiar i polítiques agràries
El model proposat d’agricultura familiar juntament a la consideració d'una racionalitat
ecològica per part de la producció camperola, donen espai a un nou concepte de
síntesi anomenat “desenvolupament rural sostenible agroecològic”. Una proposta que
posa l'èmfasi en “la participació popular, l'agricultura familiar i en els principis de
l'agroecologia com a orientació per a la promoció d'estils d'agricultura socioambiental
i econòmicament sostenibles” (Caporal i Costabeber, 1994).
Cada vegada són més les organitzacions camperoles (MST, KRRS o la Confédération
Paysanne) i fins i tot algunes institucions públiques, com en el cas del Brasil de Lula,
que estan implementant aquesta proposta de desenvolupament rural basat en els
principis agroecològics i de justicia social.
El foment i el suport a les petites experiències productives en aquells territoris on el
desplegament de l'agroindústria havia fet desaparèixer els modes de producció
preindustrials es pot entendre com un procés que alguns autors han qualificat de
“recampesinización”.
Un procés que no tan sols es dóna a països perifèrics com Mèxic, Bolívia, Brasil, Xile o
Argentina, sinó també al cor d'Europa occidental o als EEUU on aquest procés de
recuperació de les característiques de producció camperoles està protagonitzat per
grups i cooperatives de producció ecològica vinculats als moviments socials
agroecològics. Un bon exemple d'aquest tipus d'experiència el trobem a les
cooperatives Longo Maï ubicades a la regió meridional i oriental de l'estat francès.
La majoria de les explotacions familiars dedicades a l'agricultura o la ramaderia es
troben integrades a alguna organització agrària (sindicat), però per altra banda estan
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sorgint tot un seguit de xarxes regionals i internacionals que agrupen i posen en
contacte les experiències que treballen en un mateix sector d'activitat. Un bon
exemple d'això el constitueix la Red Pastor que treballa pel manteniment i el
recolzament a la ramaderia extensiva i que al 2006 organitzà el primer Congrés
Nacional de Pastors. Està integrada a una xarxa mundial que el passat 2007 celebrà
l'Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes a La Granja, Segovia 22.
Un altre tipus de pràctica de recolzament a la petita producció familiar aplicada per
algunes ONG, no exempta de polèmica, és l'emissió de microcrèdits per finançar les
inversions necessàries per mantenir o millorar les explotacions o les infraestructures
de les comunitats camperoles.
En el context de la Unió Europea, per a que el recolzament a la producció familiar fós
una realitat caldria una reforma de la PAC i del sistema de distribució actual del seu
pressupost. Com a entitat europea crítica amb la PAC podem anomenar la Plataforma
per la Sobirania Alimentària (PFSA) amb seu a Bèlgica i que integra grans grups o
organitzacions com Greenpeace, Veterinaris Sense Fronteres, Amigos de la Tierra,
Pesticide Action Network, Oxfam i FIAN. La PFSA treballa per la reforma de la PAC i en
l'avaluació dels impactes que aquesta genera tant als països de la Unió com a la resta
del planeta.

22

Veure http://www.pastos.org/NotaPrensa1Nomadas.pdf
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3. El context de la Sobirania Alimentària a Catalunya
3.1. Conformació històrica i evolució recent del sistema
agroalimentari català
La industrialització de les activitats agràries al llarg del segle passat pot considerar-se,
sens dubte, com un dels processos històrics més rellevants dels últims segles en el
medi rural català. Les dades socio-econòmiques sobre la pagesia il·lustren amb
claredat la brutal reducció del pes econòmic, social i polític que aquesta havia tingut
històricament, i no seria agosarat parlar de la fi de la societat pagesa (Majoral, 2006).
Un canvi en els processos productius però també una profunda transformació social i
cultural que ha comportat la desaparició d'unes societats bàsicament agràries, en les
quals la majoria de la població es dedicava a la producció d'aliments i matèries
primeres i que vivia fonamentalment en l'àmbit rural. Les societats pageses
tradicionals havien desenvolupat formes específiques de relació amb el territori, unes
visions pròpies del món i una mentalitat específica que havien conformat l'estructura
social i el curs de la història des de l'alta edat mitjana fins als nostres dies (Garrabou,
2006).
A finals del s.XIX, l'incipient procés industrialitzador de l'economia catalana va córrer
paral·lel a l'adopció de nous inputs i tècniques en els sistemes de producció agraria; i
l'obertura dels mercats internacionals generà una forta davallada dels preus dels
cereals que desembocà en l'anomenada “crisi finisecular” de l'agricultura, causant
d'un destacable moviment migratori cap a les ciutats. Una sèrie de fenòmens que
començaven a consolidar les bases de la progressiva pèrdua d'importància del sector
agrari dins l'economia i la societat catalana. Tot i la seva rellevància, foren canvis
d'una magnitud i profunditat relativament petita si se'ls compara amb els que havien
d'esdevenir tan sols mig segle després.
L'impuls definitiu de la modernització agrària s'inicia al món rural català, així com en
el conjunt de l'Estat espanyol, un cop acabada la Guerra Civil (que en bona mesura
havia esclatat degut a la no resolució dels problemes socials al món rural) quan l'Estat
franquista disposà de plena llibertat de moviments per endegar les reformes
econòmiques i legals necessàries per a la capitalització i tecnificació de les activitats
agràries i la proletarització de la població rural. Com es pot observar a la Taula 6, el
moment que marca la fi de la societat pagesa tradicional com a model social
hegemònic al medi rural pot ubicar-se a la segona meitat del segle XX.
Taula 6: Població resident en municipis petits a Catalunya, 1900-2008
1900

1950

1975

2001

2008

Població total de Catalunya

1.966.382

3.240.313 5.663.121 6.361.365

7.364.038

Població resident en municipis
de menys de 5.000 habitants

1.081.920

1.005.421 813.470

784.298

789.792

% població en municipis de menys de
5.000 habitants sobre la població total

55,0

31,0

14,4

12,3

10,7

Població resident en municipis
de menys de 100 habitants per km2

801.314

719.773

611.347

568.006

565.470
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1900
40,8
% població en municipis de menys de
2
100 habitants/km sobre població total

Població activa agrària (*)
% població activa
població activa total

agrària

336.600

sobre 44,6

1950

1975

2001

2008

22,2

10,8

8,9

7,7

328.382

145.119

69.287

65.708

22,2

6,9

2,5

1,9

(*): Per als anys 2001 i 2008, s’utilitza la població ocupada agrària, que s’ha calculat per al 2008 a partir
d’una estimació sobre la base de les dades censuals de 2001 (l’enquesta de població activa dóna una
xifra d’ocupats superior).
Font: Aldomà, 2009

Les reformes polítiques dels liberals vuitcentistes, fortament influenciades per
l'Informe de Ley Agraria de Jovellanos (1795), així com els intents reformistes dels
polítics de la primera i la segona república, bastiren els fonaments de la modernització
agrària. Però l'esclat de la Guerra Civil i el model d'autarquia imposat per la recent
estrenada dictadura, frenaren momentàniament el procés que havia d'acabar
transformant el món rural de soca-rel.
Els anys 1940 es van caracteritzar per una política de revenja i extermini especialment
virulenta al món rural, i per un model econòmic proper al botí de guerra. Amb
l’objectiu immediat i essencial de pacificar i domesticar el camp i el d’assegurar la
propietat privada de la terra i la perpetuació del latifundisme, des de l’Estat, i sense
desmarcar-se de la seva línia tradicionalista, es va optar pel blindatge de les fronteres
(el conegut model d'autarquia franquista) i per les pràctiques intervencionistes. Tal
política va centrar-se en la fixació de preus i salaris baixos on el recurs a la mà d’obra
barata i la proliferació generalitzada del mercat negre (el fenomen de l’estraperlo) van
atorgar al camp una de les funcions principals en tot el procés de modernització: la
d’acumulació de capital (en poques mans) i d'abastador de primeres matèries,
exercint així una capacitat financera sense precedents que anys més tard es va
canalitzar cap a la indústria (Morelló, 2004).
La davallada dels preus percebuts pels productors va córrer en paral·lel a l'augment
dels preus de venta dels aliments: l'any 1943 els aliments racionats costaven el doble
que al 1936; a finals de la dècada dels 40, respecte el 1936, el pa havia augmentat en
un 647%, les patates en un 517%, i la llet en un 563%. Entre 1936 i 1950 el cost de la
vida es va multiplicar per 5'4, mentre que l'increment salarial tan sols es va
incrementar 2'7 vegades. Durant aquells anys de mal record, les despeses
alimentàries suposaven de mitjana un 70% del pressupost familiar (Trepat i Vilaseca,
2008).
A tall d'exemple, es podrien destacar algunes lleis i institucions que sustentaven el
model agrari del franquisme:
•

Instituto Nacional del Trigo, creat en plena guerra l'any 1937, i que era
l'encarregat de recollir tota la producció cerealística i de marcar els preus
percebuts pels pagesos.

•

Instituto Nacional de Colonización, creat l'any 1939, tenia com a objectiu
ampliar i gestionar els regadius.

•

Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad en Zonas Regables (1949):
accelerà el procés de colonització de noves terres de cultiu mitjançant la
compra de terres per part de l'Estat i la seva adjudicació a colons que
s'instal·laren en pobles creats ex-novo com Gimenells o Poblenou del Delta.

•

Servicio Nacional de Concentración Parcelaria (creat l'any 1952 i que
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posteriorment s'anomenaria IRYDA, Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario):
va actuar sobre més d'un milió d'hectàrees a tota Espanya i es van instal·lar
entre 50.000 i 60.000 famílies de colons sobretot a Andalusia i Extremadura
(Plan Badajoz, Plan Jaén, Plan Tierra de Campos, etc.). Les actuacions del SNCP
van afectar aproximadament el 20% de la SAU (Superfície Agrària Útil)
espanyola (580.000 ha.) fins als anys 1960. Amb l'IRYDA, creat l'any 1971, es
concentren les parcel·les de 2.900.000 ha. Aquest procés durarà fins l'any 1985,
quan les concentracions pràcticament queden aturades. Des de 1963 fins
aquest any, les concentracions parcel·làries a tot Espanya afectaren a més de 5
milions d'hectàrees (més de 3 milions a Castella i Lleó) (Majoral, 2006).
3.1.1. Industrialització de les activitats agràries
El tret de sortida per a la ràpida transformació del món rural català i espanyol pot
situar-se en la data simbòlica de 1959, amb l'adveniment del conegut Plan de
Estabilización Económica, i pot considerar-se completat l'any 1986, una altra data
simbòlica, amb l'ingrés a la Comunitat Econòmica Europea. Les activitats agràries
espanyoles van recuperar els rendiments productius anteriors a la Guerra Civil al
període 1955-1960, però les estructures productives gairebé no havien experimentat
canvis notoris des de començaments de segle. Així amb l'obertura a les importacions
de gra, les ajudes a altres cereals a part del blat (per a la producció de pinso), o la
instal·lació de multinacionals productores de pinso que van anar cimentant les bases
del futur boom de la ramaderia industrial, el Plan de Estabilización enceta un procés
de canvi integral que institucionalment fou abanderat per l'INC i el SNCP (Majoral,
2006)
Entre 1962 i 1975 es desenvolupen successius Planes de Desarrollo, que jugaren un
paper clau en el procés d'industrialització agrària. En aquells primers anys de
“desarrollismo” es donà un impuls molt acusat dels mercats de consums intermedis
-sobretot insums industrials-, que fins aleshores havien tingut un feble
desenvolupament. Així, mentre l'any 1941 els consums intermedis representaven una
mitjana d'un 16% de les despeses de les explotacions agràries, l'any 1955 ja
representaven un 40%, i l'any 1975, amb un 59%, s'havien convertit en la despesa
més important (García Pascual, 1995).
Comença llavors a incrementar-se la interconnexió i la interdependència entre el món
estrictament agrari i les industries associades. Com assenyala Jose Manuel Naredo
(1981), existeix una relació causal entre la funció de l'agricultura com a
subministradora de ma d'obra a la indústria als anys 60 i 70, i l'augment de la funció
de l'agricultura com a mercat per als nous productes industrials. Amb el pas dels anys,
les funcions de l'agricultura es van assemblant més a les de les altres branques
productives: se li exigeix que abasteixi en condicions de preu i qualitat raonables la
demanda de productes agraris, alhora que amplia el consum intern de mitjans de
producció d'origen industrial.
El consum de masses i el sistema agroindustrial van néixer plegats i es van reforçar
mútuament, però no cal perdre de vista que no van ser tant les forces “cegues” del
mercat sinó les forces vives de la indústria i l'Estat les impulsores, en gran mesura, de
les noves tecnologies que generalment associem a la Revolució Verda (Pujol i
Fernández, 2001). Així, el Servicio de Extensión Agraria (SEA), molt actiu entre 1962 i
1971, pot considerar-se el responsable de la introducció de la Revolució Verda
(Majoral, 2006).
Ara bé, a Catalunya, a banda de les institucions de l'estat franquista, cal tenir en
compte un altre actor que jugà un paper clau en aquest procés: les cooperatives
agrícoles i ramaderes. Ja des del segle XIX el fenomen associatiu i cooperatiu al camp
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català cobrà una importància notable. L'estructura minifundista i la necessitat
d'adaptar-se a les noves condicions mercantils que mica en mica anaven
internacionalitzant-se, generaren la proliferació de Societats i Cooperatives agràries.
Tal estratègia econòmica ha permès la permanència de petites explotacions que en
cas de no haver estat associades haurien desaparegut, però alhora cal tenir en
compte que les cooperatives han jugat un rol central en la generalització del model
industrial en determinats subsectors agraris, ja que a través d'aquestes estructures
s'han anat introduint les pràctiques, els productes i la maquinària que caracteritza
l'actual model agrícola industrial.
A mesura que s'anaren incorporant els patrons alimentaris de la Europa
nordoccidental a la societat catalana i espanyola, els cereals, les llegums i les patates
deixaren de representar la base de l'alimentació, i començà a incrementar-se
ràpidament la demanda de productes d'origen animal com la carn, la llet, els ous i el
peix fresc, i en menor mesura la de productes vegetals frescos com ara la fruita
(Cussó i Garrabou, 2007). Les noves tendències alimentàries, i la generalització del
transport per carretera, que permetia l'abastiment de pinsos i d'animals, i la
distribució del producte a grans distàncies, expliquen en bona mesura la proliferació
de granges intensives en determinades zones com la plana de Lleida o la de Vic. Per
tal de promocionar la producció de pinsos, l'any 1964 l'Estat franquista estableix preus
de garantia per la resta de grans com l'ordi i el blat de moro (Majoral, 2006).
Mentre les races ramaderes vinculades tradicionalment a una ramaderia extensiva
presentaven una evolució a la baixa (cabrum, èquids) o lleugerament a l'alça (oví i
boví), les espècies que han esdevingut l'emblema de la moderna ramaderia intensiva
industrial catalana, inicien un creixement espectacular: entre 1955 i 1985 la producció
de boví augmentà en un 400%, la de pollastres en un 7000% i la de porcí en un
1500% (Trepat i Vilaseca, 2008). En pocs anys, doncs, Catalunya es converteix en la
primera regió ramadera d'Espanya, concentrant el major nombre de granges
intensives d'engreix de vedells, porcs i pollastres.
Taula 7: Caps de bestiar a Catalunya per sectors ramaders, 1960 i 1975
Subector
ramader
Cabrum

Caps de bestiar
l'any 1960

Caps de bestiar l'any
1975

78.139

38.162

Èquids

123.665

33.979

Boví

247.263

275.457*

Oví

690.960

788.242

Porcí

467.096

2.119.608

4.753.065

7.498.136

4.380.200**

24.214.812

Gallines
ponedores
Pollastres

* Durant aquest període s'inicia un fort increment de la ramaderia bovina

intensiva a Catalunya en detriment del tradicional model extensiu.
** Dada de l'any 1965
Font: García Pascual (1995).

En estreta relació amb el creixement del sector ramader es donà l'expansió del sector
de producció de pinsos, que amb el pas dels anys ha esdevingut un dels més
importants del sector primari català: l'any 2009 Catalunya produïa 9 milions de tones
de pinsos, una xifra que representa el 50% dels pinsos produïts al conjunt de l'Estat
espanyol i que comporta un ingent volum d'importacions de matèries primeres per a
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la seva producció (cereals i oleaginoses).
Els canvis alimentaris ocorreguts a la societat catalana, per altra banda, afectaren
també a l'activitat pesquera. Les innovacions tècniques i l'augment de la mida de les
embarcacions inicia una tendència cap a la substitució de les petites embarcacions
artesanals per la pesca realitzada en grans embarcacions fortament tecnificades, fins
arribar-se a la situació actual en la que la pesca artesanal, tal i com es pot observar a
l'indicador Pesca Artesanal juga un paper marginal dins del conjunt de la flota
pesquera.
La modernització agrària no pot entendre's sense parar esment al rol que han
desenvolupat els tècnics i científics al llarg dels últims dos segles. A casa nostra, la
visió científica de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura té les seves arrels en els
agrònoms, químics i botànics il·lustrats del s.XVIII i el s.XIX (Bernat, 2008). El fet
d'interpretar en clau científica les activitats agràries desencadenà la segregació entre
productors i tècnics, entre les persones que realitzen les feines productives agràries i
les que es dediquen a pensar i dissenyar les tècniques per tal de millorar-ne els seus
rendiments i eficiència. En aquest sentit, l'adveniment de la Revolució Verda pot
considerar-se el moment culminant de l'apropiació i monopolització per part dels
tècnics (enginyers agrònoms i forestals, genetistes, enginyers industrials, etc.) de la
generació i divulgació de coneixements vinculats a la producció agrària.
Tot i que els pagesos segueixen posseint un profund coneixement sobre el medi local i
sobre els processos productius, actualment la majoria de decisions tècniques venen
dictades pels paquets tecnològics que ofereixen els tècnics de la industria
agroquímica i/o de l'administració. Avui en dia, la recerca científica i el
desenvolupament tecnològic en matèria agroalimentària ha esdevingut un dels eixos
fonamentals del discurs de les administracions i el sector privat. Un component
destacat de la recepta recomanada per mantenir i millorar la competitivitat en els
mercats. De fet, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) del DAR
actua de pont entre la universitat i l'empresa privada i és un actor central del clúster
agroalimentari català que s'ha erigit com l'avantguarda de la recerca agroalimentària
més innovadora (com per exemple el desenvolupament d'organismes modificats
genèticament).
Taula 8: Nombre de tractors a Catalunya, 1946-1999
Any

Nombre de tractors

1946

3

1950

2.000

1960

8.500

1965

23.660

1975

més de 50.000

1999

59.396

Font: Majoral (2006)

L'última qüestió a la que hem fet esment es troba íntimament relacionada amb un
dels aspectes més rellevants de la història agrària del s.XX: la mecanització dels
sistemes productius. L'aparició de les primeres màquines autopropulsades amb motor
d'explosió enceta un procés que culmina amb l'aparició de sistemes on les decisions a
prendre per tal de gestionar el cultiu les pren un sistema informàtic. Un segle després
de substituir l'energia muscular de persones i animals per màquines de petroli,
actualment comença a substituir-se el coneixement i la observació humanes per ginys
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informàtics (Ruiz-Altisent i Gil, 2000). D'entre totes les màquines agrícoles, el tractor
és la icona per antonomàsia de l'agricultura industrial del s.XX. A la Taula 8 es mostra
l'evolució del seu nombre a Catalunya.
La “tractorització” de l'agricultura catalana no només es reflexa en el nombre de
tractors si no en l'increment de la potència d'aquestes màquines. Així, durant els
últims anys s'observa una clara tendència a la baixa dels tractors de menor potència
que contrasta amb la proliferació de tractors de més potència (més de 135cv).
El discurs hegemònic de la història agrària esgrimeix la contribució de la maquinària
en la millora de les condicions de vida del pagès o del ramader, cosa que comencen a
posar en dubte algunes veus crítiques; però el que resulta innegable és que la
mecanització de les activitats agràries està íntimament vinculada a la profunda
davallada de la mà d'obra agrària i al transvasament de milers de treballadors cap al
sector industrial i de serveis. L'aposta desenfrenada per la mecanització desembocà
en problemes de subutilització arribant-se a extrems com el fet que el 78% de les
explotacions l'any 1975 presentaven un excés de tracció i les empreses agràries
posseïen més del doble del que necessitaven (Morelló, 2004).
Un altre factor que ha jugat un paper clau en la intensificació de l'agricultura catalana,
especialment a zones com la plana de Lleida, ha estat l'extensió dels regadius. La
construcció de grans embassaments com el de St. Llorenç (1930), Oliana (1956) o
Rialb (1999) estava més relacionada amb el regadiu que no pas amb l'energia
hidroelèctrica. De fet, els regants del Canal d'Urgell van pagar un terç del pressupost
del pantà d'Oliana (Trepat i Vilaseca, 2008). Els cultius de regadiu per excel·lència i
que generen més rendes són les hortalisses, el blat de moro i la fruita dolça, però
darrerament s'estén el regadiu a cultius que fins ara mai s'havien regat com les
oliveres, els avellaners, la vinya o fins i tot el blat (DAR, 2008a), fent que la superfície
irrigada assoleixi les 274.991 hectàrees, aproximadament un 25% de la superfície
conreada (DAR, 2008b). El sector primari és, de bon tros i des de fa anys, el principal
consumidor d'aigua i malgrat la creixent manca de recursos hídrics disponibles, des de
les administracions i el sector privat segueix defensant-se la proliferació de noves
infraestructures de regadiu en nom de la millora de la competitivitat.
La ràpida transformació de les activitats agràries així com el fort desenvolupament del
sector industrial català desembocaren en un esborronador èxode rural. Les causes que
motivaren aquest abandonament masiu de les zones rurals, especialment dels indrets
més allunyats de les zones urbanes i de les noves vies de comunicació, són diverses i
es retroalimentaren les unes a les altres. En l'arrel d'aquest procés es troba la
necessitat de concentrar la força de treball, el mercat de consum i les fonts
d'abastiment de mitjans de producció, per tal de garantir el creixement del sistema
industrial-capitalista (Vidal Villa, 1991).
Per a les explotacions més petites o més allunyades dels grans pols urbans i
industrials, va resultar inviable fer el salt des d'un model orientat bàsicament a
l'autoabastiment i la comercialització d'alguns excedents, a un model orientat
exclusivament a la producció comercial on la necessitat de capitalitzar i rendibilitzar
les explotacions desembocà en una forta especialització productiva a escala regional.
A mesura que anaven generalitzant-se determinats serveis com l'aigua corrent o
l'electricitat, els habitants dels pobles més petits on aquests encara no havien arribat
començaren a percebre un empitjorament relatiu de les seves condicions de vida (que
en realitat, però, no havien canviat). L'expansió dels nous cordons industrials
generava un reclam que resultà prou llaminer per a moltes persones, sobretot joves,
del món rural que hi projectaren les seves expectatives de trobar un lloc de treball
estable i més ben remunerat.
Algunes de les polítiques franquistes com el tancament d'escoles rurals, la construcció
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d'embassaments o les repoblacions forestals que restringien severament el pastoreig,
també afegiren el seu granet de sorra per a buidar algunes zones rurals.
Quan el procés d'abandonament rural ja estava més avançat, la sensació de soledat i
tristesa s'apoderà de l'estat d'ànim de les persones que s'havien quedat al lloc, i que
en molts casos si van triar el camí que portava cap a les ciutats no era tan per
l'atractiu que aquestes exercien sinó pel fet de no seguir vivint en un espai que
s'havia convertit en un desert social.
El període més intens de l'èxode rural fou entre l'any 1960 i 1975. Un fenomen que
també s'estava donant arreu de la península, i en determinats casos, de forma molt
més acusada. Així, durant els anys seixanta arribaren a Catalunya desenes de milers
d'immigrants d'arreu del medi rural ibèric, especialment d'Andalusia, Aragó, o Múrcia,
que s'afegiren als milers de persones que provenien de les àrees rurals catalanes. El
cinturó industrial de Barcelona es convertí en un dels focus d'atracció de població més
importants (juntament amb Bilbao, Madrid i València) i en poques dècades ha acabat
esdevenint un territori metropolità que concentra el 67% de la població i que
condiciona completament l'ordenació del territori i el tarannà de l'actual societat
catalana.
La crisi demogràfica del món rural i el progressiu abandonament de les activitats
agràries comportà greus conseqüències socials, econòmiques i ecològiques al medi
rural: l'envelliment i la masculinització de la població activa agrària i de la població
rural en general; la generalització de la propietat privada com a forma de tinença de la
terra en detriment d'altres formes com l'arrendament, la parceria o els comunals; la
desintegració dels mercats locals; o bé l'extensió de les masses forestals i els
ecosistemes “ruderals” fruit de les repoblacions estatals i de la davallada de la
ramaderia extensiva.
3.1.2. L'agricultura catalana a l'actualitat
Com s'ha comentat, el procés de modernització agrària culmina l'any 1986 amb
l’ingrés a la CEE. L'entrada a Europa va accelerar la dinàmica productiva dirigida en
funció de les directrius del lliure mercat i orientada cap a l’agroexportació, tot
provocant la reestructuració del sector cap a la conquesta de mercats i el
manteniment de la competitivitat. Al llarg d'aquests darrers anys, el sector
agroalimentari s'ha convertit en el primer sector de l’economia catalana, amb una
facturació de més de 18.000 M€/any, tot convertint-se, tal i com s'encarreguen de
recordar des del DAR, en el clúster agroalimentari més important d’Europa, seguit per
Dinamarca i Llombardia (Llena, 2010). Precisament, l'orientació política del
Departament d'Agricultura al llarg d'aquestes últimes dècades ha estat l'augment de
la productivitat i la competitivitat com a millor opció per defensar el sector productiu
local de les amenaces d'una producció globalitzada i una cadena alimentària
controlada la gran distribució. Una estratègia que, segons el conseller Llena, ha de
basar-se en la recerca i la innovació; el capital humà; la internacionalització,
l'eficiència i, com no podia ser d'una altra manera, en la construcció de més
infraestructures (Llena, 2010), entre les que destaquen canals de regadiu com el
Segarra-Garrigues, que amb una inversió de 1.500 milions d'euros irrigarà més de
70.000 hectàrees (DAR, 2008a).
Geogràficament, les comarques que presenten un Valor Afegit Brut agrari més
destacat són el Segrià (més de 300 milions d’euros), la Noguera, Osona, el Montsià, el
Baix Camp, el Baix Ebre (més de 100 milions d’euros), seguides del Pla d’Urgell, l’Alt
Empordà, les Garrigues i l’Urgell (més de 80 milions d’euros) (Idescat, 2006).
Sectorialment, la industria alimentària genera molts més llocs de treball i rendes que
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el sector agrari, dins el qual la ramaderia aporta un 60% de la producció final agrària
(DAR, 2009). Els subsectors més competitius als mercats internacionals són el porcí i
tota la indústria càrnia associada, l'avicultura, la producció vitivinícola d'algunes
comarques de renom, el cultiu de flor ornamental, les hortalisses i la fruita dolça. Ara
bé, no tots els territoris ni totes les branques del sector primari català han pogut
mantenir el ritme imposat per la continua modernització de les explotacions; i el que
és més important, l'èxit econòmic d'aquests exemples ha vingut acompanyat d'una
sèrie de conseqüències ecològiques i socials que no poden obviar-se.
Probablement, les externalitats ambientals que generen, són un dels aspectes més
coneguts de l'agricultura i la ramaderia industrials (contaminació d'aigües i sòls per
purins i altres fertilitzants o per plaguicides de síntesi química, pèrdua de biodiversitat
cultivada i contaminació genètica, necessitats creixents d'aigua pels regadius, etc.).
Però les exigències tècniques de la productivitat provoquen també una sèrie
“d'impactes socials” que no acostumen a rebre tanta atenció per part dels mitjans de
comunicació.
La imparable fugida endavant que imposa la lògica de la competitivitat ha buidat el
territori de pagesos i pastors, i la pèrdua de la importància econòmica de les activitats
agràries ha desembocat en un medi rural on aquestes ja no són l'eix vertebrador de
l'economia i la cultura locals. L'any 2008 la població activa agrària representava un
1'94% de la població activa total. Així, Catalunya es situa en un nivell semblant a
Alemanya, Suècia i tan sols supera el de Bèlgica (1'8%) i el Regne Unit (1'4%). L’any
1996 només hi havia una comarca on el sector primari fos predominant (la Terra Alta),
on el percentatge d’ocupats en l’agricultura era del 33%, superant cadascun dels
altres sectors. L’any 2001, però, ja no hi havia cap comarca en aquesta situació
(Alabart i Vilà, 2007). Si tenim en compte que gairebé el 50% dels homes i el 65% de
les dones que treballen al sector agrari tenen més de 50 anys, cal pensar que aquesta
tendència seguirà aguditzant-se (Unió de Pagesos, 2008).
El resultat d'aquesta cursa desbocada ha estat l'envelliment de la població activa
agrària (tal i com ha passat quasi al llarg de tot el segle XX, molts joves fills i filles de
pagès prefereixen treballar en altres sectors), i la desaparició del 60% de les
explotacions agràries catalanes entre l'any 1962 i el 1999 (Majoral, 2006). Entre
aquells que no podien adaptar-se a les exigències dels mercats agroalimentaris, ja des
dels anys 70, s'estén de forma massiva la “diversificació econòmica” (fonts
d'ingressos complementàries) i l'Agricultura a Temps Parcial (que l'any 1972 ja
representava un 40% dels productors) (Benelbas, 1981). Per altra banda, aquelles
persones que encara es dediquen exclusivament a la producció d'aliments viuen en un
estat d'angoixa prolongada motivat per la dependència respecte els insums industrials
(i l'augment del seu preu), els crèdits bancaris per tal d'afrontar les continues
inversions o les subvencions de la PAC.
Val a dir que els sectors agraris més productius (porcí, aus i ous, fruita o hortalisses)
no reben ajudes de la PAC, segons informa el DAR; i en els sectors beneficiats pel
“manà” de les ajudes europees, generalment, les explotacions més petites vinculades
a un model d'agricultura familiar s'han d'acontentar amb les engrunes d'un pastís que
es reparteixen entre els grans propietaris, entre els quals molts són propietaris
“patrimonials” que no es dediquen a l'agricultura.
Com es veurà a l'indicador sobre les rendes agràries, malgrat la tendència a l'augment
de la mida de l'escala productiva, l'estructura de les explotacions catalanes és
majoritàriament de petita dimensió i genera una baixa rendibilitat i un baix índex de
mà d'obra a temps complet. Més del 75% de les explotacions agràries generen un
marge brut inferior a la mitjana dels salaris de la resta de sectors econòmics, i un 60%
del total no arriben ni al 50% de la mitjana de salaris de la resta de sectors econòmics.
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Tot i així, les estadístiques mostren com les explotacions de major dimensió són les
úniques que augmenten en conjunt (les explotacions amb més de 120.000 euros de
marge brut passen de 1.345 explotacions l'any 1999 (2% del total) a 3.243 (5'6% del
total)), mentre que les petites han davallat en un 14'5% des de 1999 a 2005 (Unió de
Pagesos, 2008).
La desaparició d'espais agraris i la degradació dels que encara resten en actiu, la
proliferació d'infraestructures (embassaments, vies de comunicació, parcs eòlics i
“horts” solars,...) que ocupen sòls que tradicionalment s'havien destinat a les
activitats agràries, el previsible augment del preu del petroli i dels productes de la
indústria agroquímica, l'injust repartiment de les ajudes de la PAC, les creixents
restriccions legislatives, l'arribada massiva de productes alimentaris des de països
empobrits a preus més baixos, el control de la cadena alimentària per grans
corporacions transnacionals, l'envelliment de la població rural i la mà d'obra familiar
agrària, o bé la manca de relleu generacional, ofereixen un panorama poc
encoratjador que prou bé coneixen els moderns empresaris agrícoles i ramaders.
Precisament, amb la definició i avaluació d'indicadors de Sobirania Alimentària a
Catalunya, el present treball pretén oferir una aproximació més detallada de l'escenari
actual del sector agrari i alimentari català que acaba d'introduir-se breument en
aquestes pàgines.
3.1.3. Aspectes bàsics de la Política Agrària Comuna i la seva implementació
a Catalunya
Les guerres del segle XX posaren de relleu el paper estratègic de l'alimentació
(Aldomá, 2009b). Als països industrialitzats, aquestes marcaren el tret de sortida al
desenvolupament de mecanismes d'intervenció pública per part dels estats per tal de
garantir un cert nivell d'autosuficiència alimentària. A nivell europeu, la creació d'un
mercat comú de productes agrícoles es materialitzà a finals dels anys cinquanta amb
l'establiment de les bases de la Política Agrària Comú (d'ara endavant, PAC, 1958) i a
la primera meitat dels anys seixanta amb la seva posada en vigor (1962).
La PAC s'ha constituït des de llavors com un dels eixos vertebradors de la política de la
Unió Europea (UE), com reflecteixen les seves amplies partides pressupostaries: fins
l'any 2008, la PAC constituïa la principal despesa pressupostària de la UE (entre un
80% i un 50% segons dades de la UE, 2009). Aquesta despesa es distribueix
actualment entre els dos pilars fonamentals sobre els que reposa la PAC:
•

La política de mercats o de preus

•

La política de desenvolupament rural

La política de mercats ha concentrat tradicionalment el gruix del pressupost
(aproximadament dos terços) i s'organitza en sectors de producció amb diferent
intervenció, mentre que la política de desenvolupament rural, amb un pressupost
clarament inferior però creixent, es reparteix entre diferents mesures de recolzament
a les explotacions i la indústria.
L'entrada d'Espanya a l'Espai Econòmic Europeu l'any 1986, suposà la implementació
arreu de l'Estat i també a Catalunya d'una PAC que s'ha vist immersa des de llavors en
un continu procés de transformació: des d'una política fortament intervencionista i
proteccionista a una política orientada al mercat i oberta al panorama internacional
(Ramon i Sumoy, 2007). A nivell català, l'agricultura ha experimentat un fort canvi
estructural en els últims 25 anys, propiciat en gran part per l'obertura al mercat
exterior: en primer lloc al mercat europeu i més tard a l'extra-comunitari.
La política de mercats es recolza en les Organitzacions Comunes de Mercat, des de
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les que es regula la producció i el comerç de productes agrícoles als diferents sectors
de producció. L'entrada de la PAC a Catalunya coincideix amb un període de canvi
orientat a introduir mecanismes de control de la producció -a fi de reduir els
excedents creats al llarg de les dècades anteriors- que culmina amb la Reforma de
McSharry l'any 1993-1994. Aquesta reforma suposa la reducció dels preus
d'intervenció, que fins aleshores caracteritzaven les ajudes i estableix les famoses
ajudes directes a la producció, com a substitució del proteccionisme en frontera.
L'arribada de la PAC a Catalunya esdevé, doncs, en un moment d'orientació cap a una
política menys intervencionista. No obstant, des de la Reforma de McSharry, el pes de
les subvencions públiques no para d'augmentar degut a l'increment de les ajudes
directes: des d'un 2,1% el 1992 fins un 20,5 % el 2004 (DAR, 2007). Paradoxalment,
els principals sectors de la producció final agrària (com el porcí, ous o aviram) no han
estat els receptors de les ajudes directes de la PAC, sinó que aquestes s'han
concentrat en productes com els cereals, la llet, el boví, l'oli o els farratges, els quals
tot i no superar el 20% de la PFA concentren més del 63% de les ajudes (FEOGAGarantía, 2005). Aquests productes coincideixen en gran part amb el “biaix
continental” que sempre se li ha atribuït a la PAC.
Actualment, la Reforma de Fishler aprovada l'any 2003 substitueix les ajudes a la
producció per ajudes desvinculades, fixes i independents dels volums de producció i
cultiu, establertes en base a les ajudes rebudes durant el període 2000-2003. Es tracta
per tant d'un sistema que desincentiva la producció ja que no vincula l'ajuda a la
producció. Això planteja un profund qüestionament sobre la seva legitimitat i obre un
debat, encara pendent de resoldre, tan pel període base sobre el que s'han adjudicat
les ajudes (¿Per què perpetuar el panorama d'ajudes de 2000-2003?), com per la
condicionalitat a la que s'associen (¿Per què destinar la major part dels recursos a
condicions que en realitat responen a normes d'obligatori acompliment?). Front a les
veus crítiques, la “Revisió Mèdica” de la PAC, del 2008, es constituïa com un procés
de revisió dirigit a millorar la gestió del model de pagament únic. Tot i així, aquesta no
ha fet sinó reforçar les ajudes desconnectades (Viladomiu, 2009).
Pel que fa a la política de desenvolupament rural, abans coneguda com a política
d'estructures, aquesta neix amb la vocació més o menys explícita d'accelerar la
desaparició i la concentració de les explotacions agràries, reduint el cost social de la
transformació (Aldomá, 2009). D'aquesta forma, durant els anys setanta i vuitanta
s'apliquen ajudes per a la modernització de les explotacions, l'aturada de l'activitat
agrària i la millora de la qualificació dels agricultors.
Més endavant, a la dècada dels noranta, aquest pilar de la PAC va diversificant-se cap
a altres activitats. Comença llavors un període marcat pel desenvolupament d'una
política rural comunitària, creant línies d'ajudes orientades a la millora de les
infraestructures de les àrees rurals, el recolzament a la creació d'ocupació no agrícola
i la millora del nivell de formació. Les polítiques de desenvolupament rural neixen així
com un intent de diversificar l'activitat de les explotacions agràries i recolzar altres
sectors d'activitat amb potencial de creixement per tal de retenir la població al medi
rural.
Actualment, la política de desenvolupament rural comunitària es tradueix directament
en els Plans de Desenvolupament Rural (PDR), tan a escala estatal com regional.
A Catalunya es poden distingir dos PDR d'impacte rellevant: el que abastar el període
2000-2006 i el vigent actualment, 2007-2013. El gruix de les ajudes del PDR de
Catalunya 2000-2006 van estar enfocades a adaptar el sector agroalimentari a les
condicions de mercat (67% dels recursos), mentre que la diversificació d'activitats
econòmiques al medi rural i l'ecocondicionalitat varen rebre tan sols un 13% dels
ajuts respectivament.
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Per al període 2007-2013, les mesures de desenvolupament rural, finançades
íntegrament pel nou Fons Europeu Agrari per al Desenvolupament Rural (FEADER), es
concentren en quatre eixos d'acció: millora de la competitivitat de l'agricultura i la
silvicultura, mesures agroambientals, millora de la qualitat de vida i diversificació i
programa LEADER (de promoció de l'activitat econòmica en una comarca o conjunt de
municipis). És important destacar que, malgrat el pes concedit al discurs de política
rural, aquest període es caracteritza pel fort descens de la contribució comunitària a
aquest sector. Concretament per a Catalunya, la contribució es reduirà en més del
40% (de 457 milions d'euros en l'anterior període als 272,5 actuals, segons el Pla
Estratègic Nacional 2007-2013).
Finalment, és important destacar que el procés de crisi i reforma constant en el que es
veu immersa la PAC ha propiciat una falta de planificació a llarg plaç a nivell europeu
(Ramón i Sumoy, 2007). Aquesta es tradueix també a Catalunya, ja que no es generen
les condicions necessàries per a que els agricultors/es y ramaders/es puguin plantejar
sistemes productius sostenibles al llarg del temps i adequats al multifacètic context
local. Alhora, la verticalitat de la PAC ha afavorit fenòmens de descoordinació en la
seva implementació (Cebrián Abellán, 2003). Un intent recent de superar aquesta
verticalitat en l'àmbit de la política rural ha estat la gestió íntegra dels PDR regionals
per la pròpia administració de la regió (per exemple, Catalunya serà l'única autoritat
de gestió i pagament de la nova política de desenvolupament rural catalana).
L'omnipresència del mercat en el desenvolupament de la PAC (com es desprèn de la
gran majoria de comunicats oficials) és una altra de les característiques fonamentals
del procés de “planificació” agrària que vivim actualment. Ja que la intervenció pública
condiciona el desenvolupament de l'activitat agrària -amb una influència variable en
funció del sector i el moment- la PAC i les polítiques derivades de la seva
implementació representen un factor clau i imprescindible a tenir en compte en el
debat al voltant del sistema agrari industrial i la Sobirania Alimentària.

3.2. El moviment agroecològic i per la Sobirania Alimentària català
3.2.1. Antecedents i emergència del moviment català per la Sobirania
Alimentària
Coincidint amb el sorgiment del moviment ecologista català, des de finals dels anys 70
i fins a mitjans dels 90 un ampli ventall d'actors diversos van introduir i van
desenvolupar a Catalunya les primeres alternatives autogestionàries al model
agroalimentari industrial. És pertinent aclarir que la major part d'aquestes alternatives
van ser articulades al posar en pràctica unes versions d'agricultura i alimentació
ecològiques anàlogues al que des de finals dels 90 l'emergent moviment català per la
SbA entendrà per agroecologia (per a més informació sobre el concepte Agroecologia
vegeu l'apartat 2.2.).
Durant la segona meitat dels 70 i durant els anys 80 marxen al camp (primer a
Gallecs, al Vallès, més tard al Maresme, al Montseny i a la Garrotxa) els primers grups
de neorurals que adopten l'agricultura ecològica com a estratègia d'autoabastiment.
També durant aquesta etapa sorgeixen les primeres associacions del ram (Vida Sana,
1974); les primeres experiències productives (Cal Valls, 1979); les primeres iniciatives
d'acostament entre productors, consumidors i tècnics en producció agrària ecològica
(Coordinadora d’Agricultura Ecològica, 1983); les primeres iniciatives de certificació
(Vida Sana, 1983); les primeres cooperatives de consum ecològic (El Brot, Reus, 1986;
El Rebost, Girona, 1988); i les primeres ofertes formatives en producció agrària
ecològica (PAE) i energies renovables (Escola Agrària de Manresa, 1989); etc.
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Des de finals dels 80 i durant la primera meitat dels 90 es concreten els primers (i
tímids) suports institucionals a la PAE. El 1989 es creen els CRAE (Consejos
Reguladores de la Agricultura Ecológica), d'àmbit estatal, i el 1994, en base a la
transferència de les competències per a designar una autoritat de control a les CCAA,
es crea el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). Aquestes accions
institucionals van coincidir amb l'inici d'un període de fort creixement del sector, així
com amb l'inici de la deriva de l'agricultura ecològica (AE) cap a la plena integració en
l'entremat capitalista. Mentre això succeïa, però, s'encadenà l'aparició d'iniciatives
que esdevindrien cabdals pel moviment. L'any 1990 neix l'Associació de Defensa
Vegetal de la fruita seca, la primera ADV catalana, la qual durant els primers anys de
funcionament comptà amb socis i finques a les comarques del Priorat, la Terra Alta i el
Camp de Tarragona. El 1992 quallen dos projectes cooperatius de distribució de
productes ecològics que segueixen funcionant avui dia: Hortec i Món Verd. Hortec va
ser iniciat per un grup de productors ecològics i s'especialitzà en la distribució de
producte fresc (hortalisses, fruita i verdura). Món Verd, en canvi, va ser impulsat per
persones provinents de l'àmbit de la divulgació i els grups de consum ecològic i ha
centrat sempre la seva activitat en la distribució de producte sec. Una mica més tard,
el 1994, naixia a Barcelona la cooperativa autogestionària de consum ecològic
Germinal. Amb els anys, Germinal esdevindria una xarxa (actualment compta amb 5
centres d'activitat) i un referent en l'àmbit dels grups de consum ecològic. Aquell
mateix any es creà el Comitè de suport al MST (Movimento dos Sem Terra, Brasil),
grup que des de finals dels 90 impulsa la celebració anual a Catalunya del 17 d'abril,
dia internacional de la lluita camperola.
L'any 1996 entren en escena dos actors que es convertiran en autèntics pesos pesants
dins l'àmbit del consum crític català: el CRIC (Centre de Recursos i Informació per al
Consum) i la Xarxa de Consum Solidari (XCS). El CRIC centrarà la seva activitat en els
àmbits de la recerca, la sensibilització i la comunicació al voltant del Consum
Conscient i Transformador, i començarà a ser àmpliament conegut a partir del 2002,
any en que inicia la publicació trimestral de la Revista Opcions. Per la seva banda, la
XCS destacarà per ser un dels actors més actius i amb més projecció pública del
moviment, així com per promoure i participar en diverses xarxes, campanyes i
plataformes per la SbA. Actualment la XCS compta amb 2 botigues de comerç just i 5
grups de consum a Barcelona. També l'any 1996 es crea l'ADV d'oli ecològic de la
cooperativa de Sant Jaume Apòstol d’Ulldemolins (l’any 2002 es forma l’ADV
Oleicultors del Priorat, i tant la coopertativa d’Ulldemolins com la de Cabacés, que
també fa oli ecològic, s’integren dins d’ella).
Dos anys més tard, el 1998, neixen la Coordinadora Catalana d'Organitzacions de
Consumidors de Productes Ecològics Ecoconsum (al legalitzar-se l'espai de coordinació
entre els grups de consum ecològic catalans) i Ecollavors (Garrotxa), el primer banc de
llavors autogestionari català. L'any següent (1999) l'Associació Amics de l'Escola
Agrària de Manresa publica el primer número de la Revista Agrocultura. Per últim,
també l'any 99, tenen lloc les primeres mobilitzacions contra els OMG coincidint amb
el pas per Catalunya de la Caravana Intercontinental contra els transgènics i per la
Sobirania Alimentària, organitzada per l'Acció Global dels Pobles (PGA per les seves
sigles en anglès) i l'Associació de Camperols de l'Estat de Karnataka (KRRS per les
seves sigles en anglès), una organització índia.
Aquestes riques experiències constitueixen els antecedents de l'actual moviment
agroecològic i per la SbA català, el qual començà a gestar-se a finals dels anys 90, en
un context caracteritzat pel fort creixement del sector ecològic, la creixent
mercantilització de l'agricultura ecològica i la ràpida neutralització del seu potencial
transformador. És en aquest context que, sobretot a partir de l'any 2000, té lloc una
proliferació important de noves experiències, projectes i col·lectius que podríem situar
en l'òrbita de l'Ae i la SbA. Aquesta efervescència Ae, tot i que amb alt i baixos, es
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prolongarà durant tota la dècada següent, fins l'actualitat. A continuació, sense ànim
de fer un repàs exhaustiu que escaparia a les limitacions i objectius de la present
recerca, relatem una cronologia inevitablement parcial de la proliferació esmentada.
3.2.2. L'emergència del moviment català per la Sobirania Alimentària
En primer lloc, destaca l'augment exponencial del nombre de grups i cooperatives de
consum ecològic que té lloc a partir de l'any 2000 (per a més informació i dades
actuals sobre aquesta qüestió vegeu l'indicador Grups i cooperatives de consum
ecològic). Seguidament, cal remarcar la trajectòria i el paper dins el moviment
d'algunes associacions i ONGd catalanes com ara Entrepobles (Ep), Veterinaris sense
Fronteres (VSF), la XCS o Enginyeria Sense Fronteres (ESF), les qual, des de finals dels
90, fruit del seu acompanyament a organitzacions camperoles del sud integrants de la
Vía Campesina (VC), van començar a assumir plenament l'objectiu polític de la SbA.
Aquest camí les dugué a replantejar-se tant les estratègies de cooperació amb el Sud
com la manera de fer sensibilització en l'àmbit català i, finalment, les portà a apostar
decididament per l'acostament als col·lectius de base i la participació activa en el
moviment social emergent. D'entre les activitats que les ONGD catalanes van realitzar
durant aquests primers anys d'emergència destaquen dues jornades: Alimentació i
relacions Nord - Sud (Barcelona, 2000); i Terra, llavors i dignitat. Els drets dels pobles
a la terra en un món globalitzat (Barcelona, 2001). Posteriorment, l'any 2002, després
d'haver-se fet ressò dins l'àmbit de la cooperació del moment d'efervescència que es
vivia al carrer entorn a la reivindicació de la SbA, les organitzacions esmentades van
promoure que la Federació Catalana d'ONG per al desenvolupament (FCONGD)
endegués la Campanya per la Sobirania Alimentària dels Pobles, la qual es prolongà
fins l'any 2006. Durant aquests quatre anys, en el marc de la campanya i imitant a les
ONG que treballen amb VC en l'àmbit internacional, les ONG catalanes que hem referit
van jugar un doble paper destacat. Per una banda, van participar activament (però
com un actor més) a les assemblees, els espais de treball i les accions. Per l'altra, van
possibilitar que la FCONGD posés la seva capacitat logística i els seus recursos
institucionals (des del local fins al gabinet de premsa passant per l'obtenció de
recursos i fons) al servei del moviment. La campanya, en la que també van participar
activament altres ONGD com ara La Lliga dels drets dels Pobles, Medicus Mundi,
Setem i Cooperacció, va finalitzar el 2006 fruit de les tensions que els objectius i les
formes de treballar de la mateixa generà dins l'àmbit de la pròpia FCOND. Tanmateix,
aquesta intensa i inèdita experiència va donar altres fruits remarcables. D'entre
aquests, destaca l'obertura l'any 2003 per part de l'Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD), organisme depenent del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'una línia de treball
estratègica sobre SbA en el marc de la qual va signar un acord de col·laboració amb
VC. Anys més tard, aquest acord possibilitaria que l'ACCD facilités una dotació de
recursos econòmics la qual serviria per endegar l'Aliança per la Sobirania Alimentària
dels Pobles, una iniciativa d'àmbit estatal que va iniciar el seu recorregut l'any 2009.
Pel que fa a l'àmbit de la producció, juntament amb l'aparició i la consolidació de
projectes productius cooperatius que posen especial èmfasi en la incidència sociopolítica per la SbA a partir de la relació directa amb els grups de consum ( La Kosturica
neix l'any 2000), mereixen una menció especial el sorgiment de diverses iniciatives
d'associació i cooperació entre productors agroecològics. Dins aquest període, la
primera rellevant a parèixer va ser l'Assemblea Pagesa (AP, 2002). Segons la pròpia
organització, inicialment constituïda per destacats dissidents d'Unió de Pagesos i joves
pagesos ecològics de les terres de ponent, es tracta d'un “moviment social i sindical,
de base, rural i independent (...) que treballa en defensa d'una pagesia autònoma,
digne i respectuosa amb el medi i d'un món rural viu, just i sostenible de veritat”
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(www.assembleapagesa.bloc.cat/). Com expliquem al quadre següent, l'AP, a més de
promoure i participar en altres campanyes i d'editar trimestralment la Revista Arrels,
ha destacat sobretot per ser un dels referents de la lluita catalana contra l'agricultura i
l'alimentació transgèniques. En aquest sentit, va impulsar, per exemple, la creació de
la Plataforma Som Lo Que Sembrem, així com la Iniciativa Legislativa Popular per una
agricultura i una alimentació lliures de transgènics (2007-2009). Tot i que la seva seu
social i el seu centre d'activitat estan localitzats a la comarca de la Noguera (Lleida),
l'AP compta també amb un node al Maresme i un altre a Tarragona.
A finals de l'any 2002, fruit d'un intens procés de confluència de les iniciatives, els
col·lectius i les persones dels diversos àmbits de l'Ae a Catalunya, va néixer la Xarxa
Agroecològica de Catalunya (XAC), espai aglutinador de trobada, de coordinació i
d'acció que va funcionar fins l'any 2006 i va marcar un abans i un després en la
trajectòria del moviment agroecològic i per la SbA català (al quadre següent ampliem
la informació sobre la XAC).

La Xarxa Agroecològica de Catalunya (XAC), 2002-2006
La XAC va néixer l'any 2002 fruit d'un procés de confluència d'iniciatives,
col·lectius i persones dels diversos àmbits de l'Ae a Catalunya (producció,
distribució,
consum,
recerca,
cooperació,
sensibilització,
difusió,
comunitats...). Durant quatre anys, el paper destacat de la XAC com a factor
aglutinador va catalitzar l'emergència del moviment agroecològic català al fer
possible una acció col·lectiva encaminada a donar resposta tant a necessitats
pràctiques com a objectius comuns d'incidència social i d'articulació interna.
L'aparició de la XAC va constituir una novetat destacable en l'àmbit dels
moviments socials catalans. La confluència de col·lectius de l'òrbita
anticapitalista de Barcelona amb la part més crítica del sector de l'agricultura
ecològica, amb ONGD i amb organitzacions i projectes productius agraris va
obrir una via inexplorada. Són varies les característiques pròpies d'aquest nou
espai polític (funcionament assembleari, autonomia de les diverses comissions
de treball, inexistència de finançament, treball voluntari, precarietat...); a la
vegada, però, la XAC també ha viscut processos que recorden la trajectòria
d'altres xarxes socials. Com succeeix en tantes altres plataformes i espais de
coordinació, l'activitat fou intensa durant els primers anys (dos plenaris
massius, varies accions de suport a lluites locals, creació de cinc comissions
de treball...) però, com també acostuma a passar, amb el temps el ritme de
reunions i d'activitat va anar decreixent. La dispersió geogràfica inherent a
una xarxa d'àmbit català i l'heterogeneïtat pròpia d'aquest tipus d'espais
aglutinadors van ser una font de dificultats i entrebancs (diferents ritmes i
maneres de fer, problemes de comunicació i a l'hora de prendre decisions...) i,
a la vegada, una de les principals potencialitats de la XAC.
Tot i no comptar amb una mínima infraestructura pròpia i no arribar a
esdevenir una entitat reconeguda pel món associatiu català, la XAC va
alimentar processos locals, va posar en contacte molta gent diversa de tots
els àmbits i d'arreu del territori català, va possibilitar la coordinació i la
realització d'un gran nombre d'actes i accions, va acompanyar la transició
agroecològica d'algunes finques, l'aparició de nous projectes productius i
d'espais de cooperació (entre productors, entre productors i consumidors,
etc.) i d'aprenentatge col·lectiu que van transcendir la disgregació de la xarxa.
Després de quatre anys de comissions de treball, sessions plenàries, trobades
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monogràfiques, actes lúdics i de divulgació multitudinaris, fires, mercats,
tallers d'autoformació, accions directes, edició de materials, jornades de
reflexió interna, etc., el procés de la XAC ha llegat una xarxa àmplia, densa i
fèrtil de complicitats, relacions, experiències i recursos que fins ara han actuat
a mode de sòlids fonaments del moviment agroecològic i per la SbA català.
L'any 2003, el descobriment dels primers casos de contaminació genètica de la PAE
catalana va precipitar el naixement de la Plataforma Transgènics Fora! (PTF!), gestada
en el marc del procés de la XAC, i va marcar l'inici d'una intensa i dura lluita que
enfrontà el moviment a l'administració, les empreses biotecnològiques i bona part de
l'estament científic (més informació sobre la PTF! al quadre “La lluita contra els
transgènics agrícoles”). Aquell mateix any, la XCS va organitzar a Barcelona les
primeres jornades sobre consum responsable i Sobirania Alimentària i, juntament amb
VSF, Ep i ESF, a més d'altres organitzacions catalanes, va impulsar la campanya Prou
OMC!. En el marc d'aquesta campanya, durant el mes de setembre i coincidint amb la
Cinquena Conferència Ministerial de l'OMC a Cancún, van realitzar-se activitats als
carrers de Barcelona a l'hora que es feia una àmplia difusió de materials diversos per
tal de divulgar i denunciar què estava en joc a Cancún i quins interessos governaven
la Ronda de Doha.
Durant l'any 2004 va tenir lloc, tant en el marc de la XAC com en el de la PTF!, una
activitat força frenètica d'entre la que destaca: la multitudinària assistència a les
Jornades agroecològiques i antitransgèniques, celebrades a Balaguer (Lleida)
coincidint amb el 17 d’abril; les jornades d’acostament entre productors i consumidors
celebrades a Can Masdeu (Barcelona); i la destrucció d'un camp públic propietat de
l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) localitzat a Gimenells
(Lleida) en el que s'experimentava amb blat modificat genèticament. En paral·lel,
l'Associació Amics de l'Escola Agrària de Manresa creava Esporus (Centre de la
biodiversitat conreada), projecte que li permetria consolidar la important tasca que ja
venia realitzant en l'àmbit de la recuperació, la conservació i la difusió del patrimoni
fitogenètic català. A finals d'aquell mateix any va néixer la Xarxa de Graners de
Catalunya, la qual actualment agrupa nou bancs de llavors autorganitzats que es
troben distribuïts a les diverses demarcacions territorials catalanes (per a més
informació sobre els bancs de llavors agroecològics, vegeu l'indicador Importància dels
projectes agroecològics de llavors).
D'entre les activitats realitzades l'any 2005 destaquen, també en el marc dels
processos de la XAC i la PTF!, la Trobada de Fraga contra els transgènics agrícoles i la
política agrària de les administracions (va congregar més de cent productors ecològics
de Catalunya i Aragó i va cloure amb l'aprovació del Manifest de Fraga) i la primera
Setmana de lluita contra els transgènics, la qual fou un èxit rotund de difusió,
convocatòria i pel que fa a l'impacte mediàtic. Aquell mateix any, la XCS, VSF i
l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) creaven No et mengis el món (Ep
passaria a formar-ne part l'any 2008), “una eina al servei de xarxes i moviments
socials amb dues funcions bàsiques: sistematització i extensió de materials sobre
diferents temes que uneixin la Sobirania Alimentària, gènere i el deute ecològic; i
crear, alimentar i/o formar part d’espais d’activisme i xarxes de diferents col·lectius
que comparteixen visió i objectius” 23. D'ençà, en base a un treball que ha consistit en
“elaborar informes i material divulgatiu divers, crear espais de formació oberts,
difusió/sensibilització/denúncia a diferents actors, participació a les diferents xarxes
que treballen temes afins, dinamització d’espais d’activisme, etc.”, No et mengis el
món ha esdevingut un espai de referència en l'àmbit de la recerca activista, la
sensibilització i la incidència per la SbA a Catalunya. Per últim, el desembre del 2005
23
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el Comitè de suport a l'MST, ESF, Ep, EeA, l'ODG, Setem, Sodepau, VSF i la XCS,
juntament amb altres organitzacions catalanes, van impulsar activitats, mobilitzacions
i tasques de comunicació per reactivar la Campanya Prou OMC, aquest cop en motiu
de la Sisena Reunió Ministerial de l'OMC a Hong Kong, amb accions i resultats similars
als aconseguits l'any 2003.
Durant l'any 2006, el nivell d'activitat no va decaure i, en bona part, va seguir pivotant
al voltant de la lluita contra els organismes modificats genèticament (OMG). A la
publicació i presentació pública de l'informe La impossible coexistència, editat per la
PTF!, AP i Greenpeace després de mesos de recerca i treball de camp, va seguir la
celebració de les jornades Transgènics vs Sobirania Alimentària (coorganitzades per
Ep i la PTF! a Barcelona), una acció contra la multinacional Bunge al Port de Barcelona
i, finalment, la celebració del primer judici a l'estat contra un activista antitransgènics
(va tenir lloc a Lleida). Aquest judici, que es va resoldre amb l'absolució per falta de
proves de l'únic acusat, va ser l'única conseqüència legal que es va despendre de
l'acció de destrucció del camp experimental de blat transgènic propietat de l'IRTA
(Gimenells, 2004). Aquell mateix any hi hagué altres esdeveniments destacats. Per
una banda, VSF en col·laboració amb el CRIC organitzaren el Tribunal popular de la
Soja (Barcelona); per l'altre, van quallar dues iniciatives que esdevindrien referents en
els seus àmbits respectius: l'Associació de Defensa Vegetal Ecològica Gent del Camp
(ADV Ecològica Gent del Camp, Camp de Tarragona) i l'Espai de Recursos
Agroecològics (Era, Manresa). A més, va néixer el Centre de Cooperació per al
Desenvolupament Rural (CCDR, Lleida).
L'ADV Ecològica Gent del Camp va ser creada, com havia succeït abans en altres
demarcacions catalanes (ADV de Producció Ecològica de Ponent, ADV al Montsià i Baix
Ebre, ADV de fruita del Baix Llobregat, etc.) aprofitant una figura de gestió i una línia
d'ajuts per a l'assessorament tècnic establerta pel Departament d'Agricultura
Alimentació i Acció Rural (DAR). El tret diferenciador d'aquesta ADV és, però, que el
seu naixement va ser promogut per una petita xarxa de petits/es pagesos/es els/les
quals estaven tant interessats/des en aconseguir recursos econòmics per promoure la
construcció pràctica de SbA en l'àmbit regional (començant, en primer lloc, per la
dinamització, l'ampliació i l'enfortiment de la pròpia xarxa de suport mutu) com en
destinar-los a sufragar l'assessorament tècnic, finalitat a la que sobre el paper obeïa la
creació de les ADV. Així, tot i que les persones que han treballat com a tècniques per i
amb aquesta ADV han realitzat les tasques d'assessorament tècnic dels pagesos/es de
l'associació, alhora, per mandat de l'assemblea, també han dedicat temps i esforços a
la dinamització de la xarxa i a mirar d'articular-la amb el teixit social del territori.
Actualment (maig 2010) aquesta xarxa està integrada per més de 25 petits/es
pagesos/es i artesans/es agroecològics/ques els i les quals conreen més de 200 ha. de
fruita seca i dolça, verdures, llegums, cereals, vinyes, oliveres i plantes medicinals,
oleaginoses i farratgeres a les comarques que integraran la futura Vegueria del Camp
de Tarragona (cal esmentar que actualment les comarques del Baix Penedès, el Camp
de Tarragona, el Priorat i la Conca de Barberà compten amb 16 ADVs).
L'Era, per la seva banda, és una altra de les associacions importants dins l'àmbit de la
SbA a Catalunya. L'Era és, de fet, el nou nom que l'associació Amics de l'Escola
Agrària de Manresa adoptà l'any 2006 coincidint amb l'inici d'una nova i més
ambiciosa etapa dins la trajectòria del col·lectiu. La seva tasca se centra en la
formació i la divulgació de la PAE i l'agroecologia, àmbits en els que ha destacat
gràcies a la materialització de recursos potents com les jornades periòdiques de debat
i formació, la revista trimestral Agro-cultura o Esporus.
L'any 2007 es va encetar amb una noticia sonada: la contaminació genètica d'una
partida de la varietat tradicional Blat de moro del queixal. L'esmentada partida havia
arribat a Esporus l'any 2005 després d'haver passat els controls de contaminació per
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OMG que anualment aplica el CCPAE als/a les productors/es catalans/es inscrits/es al
consell certificador. En base a aquesta garantia, des d'Esporus es va dur a terme la
tasca de caracteritzar, divulgar i escampar la varietat. Però les sospites van dur als
responsables d'Esporus a realitzar una segona analítica, la qual va corroborar que la
partida original de blat de moro del queixal avalada pel CCPAE contenia la presència
de material transgènic Bt 176 en un percentatge del 5,6%. És pertinent apuntar que el
cultiu de la varietat de blat de moro transgènic Bt 176 va ser prohibit per la Comissió
Europea l'any 2005 en base als riscos que representava per la salut humana,
concretament pel que fa a la seva capacitat de transferir resistència als antibiòtics en
mamífers. Per altra banda, el mes de juny va tenir lloc el judici a Josep Pàmies (el
segon a l'estat contra un activista anti-transgènics) pel fets presumptament
ocorreguts l'any 2003 arrel de l'acció simbòlica que AP va realitzar contra la
multinacional Pionner i la sots-delegació del govern espanyol a Lleida. En aquest cas,
l'Audiència de Lleida va condemnar l'acusat a pagar 22.540 euros de pena multa. Fruit
de l'àmplia campanya de solidaritat que AP endegà en motiu del judici i la posterior
condemna de Pàmies, així com dels processos de reflexió del sindicat pagès de base
de les terres de ponent, aquella mateixa tardor AP decidia promoure el naixement de
la plataforma Som Lo Que Sembrem, la qual impulsaria la Iniciativa Legislativa Popular
contra els transgènics agrícoles (per a més informació vegeu el quadre La lluita contra
els transgènics agrícoles).
També a la tardor del 2007 va nàixer el grup que promouria la campanya
Supermercats no gràcies! a Catalunya. La crida a constituir grups locals que
impulsessin una campanya estatal contra la Gran Distribució Alimentària (GDA) havia
sorgit el setembre del 2006 en el marc del V Foro por un mundo rural vivo, promogut
per Plataforma Rural i celebrat a Amayuelas de Abajo (Palencia). Així, amb el doble
objectiu de sensibilitzar la població sobre les conseqüències socials, econòmiques i
ambientals del domini de la distribució d'aliments per part de la GDA, i de donar a
conèixer les resistències i les iniciatives de producció, distribució i consum
alternatives, durant els anys 2007 i 2008, a més de a Catalunya, es van crear grups
promotors de la campanya a Astúries, Castilla la Mancha, Madrid, Euskal Herria i País
Valencià. En l'àmbit català, la campanya va assolir un dinamisme destacat sobretot
durant l'any 2008 el qual es va concretar en l'elaboració de materials de
sensibilització, la realització de xerrades, tallers, debats i accions reivindicatives, així
com en la promoció de nous grups locals de treball. L'últim esdeveniment que
destaquem dels que tingueren lloc l'any 2007 és el procés que dugué a la creació de
la Taula de treball sobre alimentació escolar ecològica, una iniciativa de promoció de
la SbA en l'àmbit educatiu i pagès sorgida de la cooperació establerta entre algunes
ADV ecològiques (Gent del Camp, Montsià i de Ponent), algunes associacions de mares
i pares d'alumnes (AMPA) integrades en la Federació d'Associacions de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la cooperativa de consum ecològic El Rebost, la
Fundació Futur, l'Associació Muntanyanes, l'Era i Ep, entre d'altres organitzacions. Al
llarg de l'any següent la taula va promoure la realització de dues jornades de treball
monogràfiques, la primera a Tàrrega i la segona a Barcelona, així com la redacció del
contingut d'un llibre de text sobre agricultura i alimentació ecològiques el qual, en
base a un acord de col·laboració amb la Generalitat, ha d'esdevenir un material
educatiu a l'abast de totes les escoles de Catalunya.
L'any 2008 s'inicià amb la celebració a Barcelona del I Fòrum Social Català, el qual
comptà amb una nodrida representació dels grups i entitats que conformen el
moviment català per la SbA. En el marc del fòrum, aquesta representació va
dinamitzar la celebració de diverses activitats, d'entre les quals destaca el taller sobre
Aliments Quilomètrics, organitzat conjuntament per No et Mengis el Món, la PTF!,
Supermercats no gràcies!, ESF, l'Entesa pel decreixement, l'Observatori DESC,
Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC) i la Revista Ecologia Política. La preparació
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conjunta d'aquest taller, així com l'èxit que va tenir, va engrescar a bona part de les
organitzacions esmentades a donar continuïtat a la dinàmica de treball endegada en
motiu del fòrum i a constituir el Grup de treball contra els petroaliments (ODG, Ep, TF!,
SLQS, ESF, EdPAC, Entesa pel decreixement, Supermercats no gràcies! i Ecologistes en
Acció Catalunya). Al llarg dels anys 2008 i 2009, aquest grup va promoure la
realització de més tallers, l'edició de materials i recursos de sensibilització entre els
que destaca un lloc web (www.edpac.org/petroaliments) i, finalment, la celebració a
Barcelona dels actes de la Setmana de lluita contra els transgènics i per la Sobirania
Alimentària (abril 2009).
Per altra banda, el mes de gener del 2008 es constituïa formalment, després de més
de mig any de gestació, La Xarxeta de pagesos/es agroecològics/ques. Aquesta,
agrupa pagesos/es de Catalunya i el Baix Cinca que treballen amb circuits de
comercialització curts (cistelles, mercats...) i que estan engrescats/des en un projecte
el qual, per mitjà de la cooperació, l'intercanvi de producte i coneixements i el suport
mutu, pretén, principalment, reforçar els projectes productius dels membres de la
xarxa. Actualment, d'acord amb la nomenclatura que la pròpia xarxeta empra,
aquesta experiència compta amb 5 nodes (Empordà, Llobregat, VOMS -Valles-OsonaMaresme-Selva-, Tarragona i Baix Cinca), 18 projectes productius plenament integrats
i desenes de “productors/es externs” (productors/es amb els que es fan intercanvis i
es coopera de forma més o menys intermitent però que “oficialment” no formen part
de la xarxa).
En l'àmbit de la recerca activista, aquell mateix any naixia el Grup de recerca
d'agricultura, ramaderia i alimentació en la globalització (ARAG), el qual “uneix a
investigadors/es de la Universitat Autònoma de Barcelona per analitzar sistemàtica i
multidisciplinàriament els models i polítiques relacionades amb la producció
d'aliments” per tal d'obtenir “informació de valor científic a la vegada que d'interès
per a la societat en general, i en particular per a les organitzacions camperoles, grups
de consumidors/es, moviments socials i ONG, i resta d'agents implicats en el
desenvolupament rural i la cadena agroalimentària” 24.
També durant l'any 2008, van néixer:la cooperativa unitària de productors i
consumidors ecològics La PACA (Acord per a la producció i el consum agroecològics,
Baix Llobregat); el Mercat mensual agroecològic de Valls (promogut per l'ADV
Ecològica Gent del Camp); i l'Escola de Pastors (Pallars Sobirà), una iniciativa que
s'emmarca en el Projecte Grípia – Territori Ramader, promogut per Rurbans,
associació pallaresa nascuda l'any 2003. Segons la pròpia associació, el Projecte
Grípia té com a objectiu “garantir el relleu generacional de les explotacions
agroramaderes de muntanya mitjançant la incorporació de joves a l’activitat, la gestió
sostenible de les explotacions i la dinamització del sector fent-lo viable
econòmicament” (www.projectegripia.cat). Per altra banda, fruit d'un procés endegat
arrel de l'interès detectat en el I Fòrum Social català, l'estiu del 2008 va nàixer La
Repera, un espai de treball que centra els seus esforços en fomentar l'acostament i la
cooperació entre els grups de consum i els projectes productius agroecològics. La seva
tasca s'ha traduït fins ara en la celebració de tres trobades ben concorregudes (juny
2008, febrer 2009 i abril 2010), així com en la creació d'eines i recursos principalment
telemàtics (www.repera.wordpress.com). Finalment, a les darreries del 2008 naixia
Món Empordà, una associació que promou, entre altres activitats, la realització de
mercats setmanals agroecològics itinerants als municipis de l'Empordà per tal de
protegir i promoure el consum dels productes locals i ecològics, recuperar els valors
de la terra i fomentar el respecte pel medi ambient.
D'entre els esdeveniments rellevants que tingueren lloc durant aquell 2009
destaquem, en primer lloc, la creació dins l'estructura organitzativa interna de
24

Veure www.araguab.cat
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Ecologistes en Acció Catalunya de la Àrea d'Agroecologia. En segon lloc, la Setmana
de lluita contra els transgènics i per la Sobirania Alimentària (va incloure una
quarantena d'actes, una acció directa contra el Centre de Recerca Agrigenòmica CSIC
– IRTA de Barcelona i l'edició de 10.000 exemplars de la revista Petroaliments o
Sobirania Alimentària), impulsada pel Grup de treball contra els petroaliments en el
marc de la “I Semana de lucha contra los transgénicos”, d'àmbit estatal (va concloure
el 17 d'abril a Saragossa amb la primera manifestació estatal contra els transgènics).
En tercer lloc, cal remarcar la desestimació definitiva per part dels grups
parlamentaris catalans majoritaris (PSC, CIU i PP) de la ILP contra els transgènics
sense ni tan sols permetre que tingués lloc el debat parlamentari previst per la llei.
Aquest desenllaç precipitat va provocar una manifestació de repulsa que a finals de
juny va aplegar unes 2.000 persones al centre de Barcelona.
També tingué força repercussió la Campanya El clima no està en venda, promoguda
per, entre d'altres, una important representació dels actors destacats del moviment
per la SbA català. La campanya es presentà en societat el mes de novembre del 2009,
coincidint amb la conferència internacional d’alt nivell que tingué lloc a Barcelona per
a ultimar les negociacions prèvies a la Cimera Mundial del Clima de la ONU a
Copenhaguen (desembre 2009). Des de mesos abans, però, destacats grups i espais
de treball catalans de l'òrbita de la SbA, com per exemple No et Mengis el Món, van
desenvolupar una tasca rellevant de sensibilització sobre la important responsabilitat
del model agroindustrial en relació a l'escalfament global. Per altra banda, a les
acaballes d'aquell mateix any, representants de nou horts comunitaris van acudir a la
I Trobada d'Horts Urbans Comunitaris i Autogestionats, la qual es celebrà a Can
Masdeu (Barcelona). És pertinent apuntar la important proliferació d'horts comunitaris
autogestionats que s'ha produït a Catalunya des de l'any 2000, sobretot a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, unes iniciatives que en la majoria de casos són
concebudes com una oportunitat d'autoabastir-se parcialment d'hortalisses i, alhora,
de resistir a l'urbanisme salvatge i intervenir col·lectivament en la regeneració de la
vida dels barris.
També a finals del 2008, va néixer l'Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles –
Catalunya (ASAC). Aquesta s'emmarca en una iniciativa d'àmbit estatal que començà
a gestar-se al VI Foro por un mundo rural vivo (Andorra de Teruel, 2008) com a
resposta a la crida a l'acció feta a Nyéléni el 2007: l'Aliança per la Sobirania
Alimentària dels Pobles (ASAP). L'ASAP té l'ambició d'esperonar la construcció de la
SbA en l'àmbit estatal per mitjà de la constitució de grups autònoms de coordinació i
de treball als diversos territoris de l'Estat espanyol. Fins ara (maig 2010), en el marc
de l'ASAP s'han constituït grups promotors a diverses demarcacions territorials, i s'ha
realitzat una primera trobada de coordinació d'àmbit estatal (Vinyols i els Arcs, febrer
de 2010), la qual comptà amb la participació de representants d'onze coordinacions
territorials. A banda de la feina que duran a terme en l'àmbit regional les diverses
coordinacions territorials, el següent pas que s'ha acordat realitzar en el marc de
l'ASAP és una nova trobada estatal de representants dels grups promotors dels
diversos territoris implicats. Aquesta tindrà lloc a finals del mes de febrer de 2011 i
servirà, entre altres coses, per acabar de definir i consensuar l'agenda comuna de
treball i el calendari unitari de mobilitzacions, ambdós d'àmbit estatal i dissenyats
amb un horitzó de dos anys vista. Pel que fa a l'ASAC! (Aliança per la Sobirania
Alimentària a Catalunya) a banda d'haver promogut la segona edició de la Setmana
de Lluita contra els transgènics i per la Sobirania Alimentària (abril 2010) i d'estar
actualment treballant en la propera edició de la mateixa, que aconteixerà el mes
d'abril del 2011, a dia d'avui compta amb quatre grups de treball: reforçament local,
gènere, polítiques públiques i materials.
Per últim, a continuació fem referència a dues tipologies d'experiències les quals, tot i
no haver estat incloses en el present repàs cronològic per motius metodològics,
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entenem que, si més no, com a mínim mereixen ser mencionades. Així, destaquem,
per una banda, l'aparició, sovint en l'àmbit rurbà, de noves comunitats de neorurals
les quals, a més de ser actives políticament en el camp de la SbA, des de la vida en
col·lectiu desenvolupen projectes de producció agroalimentària artesanal i
habitualment ecològica (pa, vi, cervesa, hortalisses, pasta...) com una forma
d'autocupació i d'economia autogestionària (Kan Pasqual, 1996; Can Masdeu, 2001;
Cal Cases, 2007). Per altra banda, i en darrer terme, cal referenciar també alguns
grups d'estudiants universitaris que desenvolupen periòdicament activitats de
sensibilització i formació per la SbA a les diverses facultats catalanes en les que estan
presents des de fa força anys. Ens referim a col·lectius com ara Skamot Verd (Facultat
de Biologia de la Universitat de Barcelona), el Kol·lectiu Agroecològic (KAE, Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida) o el Grup
d'Agroecologia (GAE, Escola Superior d'Agricultura de Barcelona).

La lluita contra els transgènics agrícoles
Tot i que les primeres mobilitzacions catalanes contra els organismes
modificats genèticament (OMG) van tenir lloc l'any 1999 en el marc de la
Caravana Intercontinental contra els transgènics i per la SbA, podem
afirmar que el salt qualitatiu es produí l'any 2003, arrel que es destapessin
els primers casos de contaminació genètica de la producció agrària
ecològica (PAE) catalana. Aquests fets van precipitar el naixement de la
Plataforma Transgènics Fora! (PTF!), un espai d’acció política ampli i divers
que pretenia agrupar sota un mateix paraigües col·lectius, entitats i
persones de tot Catalunya contràries a la introducció dels OMG als camps i
a la cadena alimentària del principat.
Durant el primers anys de trajectòria, la PTF! va agrupar organitzacions i
persones dels àmbits pagès, acadèmic, ecologista, neorural, del consum i
la producció agroecològica, de la cooperació pel desenvolupament i de la
recerca activista, esdevenint l'espai de coordinació i de dinamització de
referència del moviment anti-transgènic català. D'acord amb els seus
principis rectors, el funcionament de la PTF! va ser sempre horitzontal i
assembleari. Les tasques i accions que s'acordaven en assemblea es duien
a terme mitjançant la creació de comissions de treball més o menys
efímeres, mentre que els grups i les organitzacions que formaven part de
la plataforma duien a terme la seva pròpia tasca, tant en l’àmbit local com
en el global, de manera totalment autònoma.
Sobretot entre els anys 2004 i 2006, l'activitat que la PTF! generà al seu
voltant fou realment destacada i tingué un impacte força important,
sobretot a l'hora de situar el conflicte associat als OMG agrícoles al centre
del debat públic català, així com de conscienciar a la població respecte a la
impossible coexistència entre les agricultures transgènica i no transgènica.
Durant aquell període, la plataforma i els grups que en formaven part van
promoure la realització de centenars d'accions i activitats diverses, tant de
sensibilització (xerrades, seminaris, tallers, cercaviles, espectacles...), com
de divulgació, denúncia i pressió social (mitjançant la realització d'accions
simbòliques i directes i l'edició i/o publicació d'articles, revistes, informes,
dossiers, comunicats, tríptics, samarretes, enganxines, cartells, etc.).
Amb tot, ja des de finals de l'any 2005, la dispersió territorial i la diversitat
de formes d'intervenció, per una banda, i el cansament, el desgast i la
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frustració que generen aquest tipus de lluites titàniques i de llarg
recorregut, per l'altra, van comportar la progressiva disgregació de la
plataforma. D'aquesta manera, poc a poc, la PTF! va deixar de ser un espai
unitari de coordinació i acció. Així, a partir de l'any 2006, la lluita contra
els transgènics a Catalunya va ser encapçalada pels dos grups que havien
estat més actius en el marc de la plataforma: per una banda, l'Assemblea
Pagesa de la Noguera; per l'altre, un grup d'afinitat integrat
majoritàriament per persones originàries o habitants circumstancials de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona el qual, des dels primers anys
d'existència de la PTF!, havia assumit de manera informal i espontània
bona part de les tasques de dinamització de l'espai de coordinació unitari.
Entre els anys 2005 i 2008, tot i mantenir el nom de PTF!, el grup d'afinitat
esmentat va adquirir una dinàmica de treball, uns mecanismes de
funcionament i unes dimensions més pròpies d'un col·lectiu de base que
d'una plataforma. Així, cap a finals de l'any 2008, per tal d'acabar amb els
equívocs que comportava mantenir el nom de PTF! i adaptar la
nomenclatura a la realitat, l'esmentat grup d'afinitat va decidir rebatejarse com a Col·lectiu Transgènics Fora! (TF!).
La ILP per una Catalunya lliure de transgènics de SLQS
Des de finals de l'any 2007, Assembla Pagesa va promoure el naixement,
primer, i va dinamitzar, després, la Plataforma Som Lo Que Sembrem
(SLQS) per tal d'impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que
culminés amb l'aprovació parlamentaria d'una llei catalana sobre
transgènics. La proposta de llei de SLQS contemplava a) la declaració de
Catalunya com a Zona Lliure de Transgènics, b) la prohibició immediata
dels cultius transgènics a Catalunya, c) l'etiquetatge clar dels aliments que
contenen transgènics, i d) una moratòria al desenvolupament de
transgènics a les nostres terres i la investigació dels seus efectes.
Per tal d'impulsar la ILP, SLQS va haver de seguir un procediment altament
reglat per la normativa catalana i tutelat pel Parlament de Catalunya. El
primer pas va ser la recollida de signatures (la normativa estableix que cal
recollir-ne un mínim de 50.000) i la designació prèvia de fedataris
(membres de la campanya que acrediten que cada full de signatures s’ha
omplert segons la forma estipulada). SLQS va aconseguir implicar en
aquest procés a uns 200 fedataris i diversos grups locals que van
aconseguir acreditar unes 105.000 signatures de suport a la proposta de
llei. Superat el tràmit de la recollida de signatures, la proposta de llei
hauria d'haver estat debatuda en sessió ordinària del Parlament de
Catalunya. Això havia de succeir el 2 de juliol del 2009; tanmateix, el
debat de la proposta va ser vetat pels grups parlamentaris majoritaris
(PSC, CIU i PP) els quals van presentar per separat esmenes a la totalitat
de la proposta de llei que a la pràctica van significar el final del recorregut
parlamentari de la ILP sobre transgènics. Al tenir noticia de les intencions
dels principals grups parlamentaris i per tal de denunciar el dèficit
democràtic que aquesta manera de fer denotava, el 28 de juny del 2009
SLQS va convocar una manifestació que sota el lema Democràcia, Salut i
Bons Aliments va aplegar a unes 2.000 persones al centre de Barcelona.
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3.3. Cronograma del moviment per la Sobirania Alimentària a
Catalunya

Moviment Ae i per la SbA

Any

Polítiques públiques

1959 Plan de Estabilización Económica
1962 Comença a implementar-se la PAC
1964 Creació del Fons Europeu d'Orientació i
Garantia Agrícola
Neixen Unió de Pagesos i Vida Sana 1974
Neix la Coordinadora d’Agricultura 1983
Ecològica
Es crea El Brot a Reus 1986 Espanya entra a la CEE
Referèndum de la OTAN
Es crea El Rebost a Girona 1988
Primers cursos de PAE i energies 1989 Es creen els Consejos Reguladores de la
renovables a l'Escola Agrària de Manresa
Agricultura Ecológica
Neix l'Associació de Defensa Vegetal de la 1990 S'aprova la primera normativa europea
fruita seca
sobre transgènics
Neixen Món Verd i Hortec 1992 Reforma de la PAC (McSharry)
1993 Plena aplicació de la PAC a Catalunya
Neix Germinal a Barcelona 1994 Es crea el CCPAE
Conclou la Ronda d'Uruguai del GATT
Neix el Comitè de Suport al MST
Es crea el Centre de Recursos i Informació 1996 Primera Conferència Ministerial de l'OMC a
per al Consum
Singapur
Neix la Xarxa de Consum Solidari
19 camperols del MST són assassinats al
Brasil
Okupació de Kan Pasqual
Neixen Ecoconsum i Ecollavors 1998 Segona Conferència Ministerial de l'OMC a
Ginebra
La Comissió Europea autoritza el conreu de
blat de moro transgènic a la UE
Passa per Catalunya la Caravana 1999 Tercera Conferència Ministerial de l'OMC a
Intercontinental contra els transgènics i
Seatle
per la SbA
Neix La Kosturica (Vallès Oriental) 2000 Reforma de la PAC (Agenda 2000)
Jornades Alimentació i relacions Nord-Sud
(Bcn)
Jornades Terra, llavors i dignitat. Els drets 2001 Quarta Conferència Ministerial de l'OMC a
dels pobles a la terra en un món
Doha
globalitzat
Okupació de Can Masdeu
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Moviment Ae i per la SbA

Any

Polítiques públiques

Neix l’Assemblea Pagesa de la Noguera 2002 S'aprova la Llei 20/2002 de Seguretat
Neix la Xarxa Agroecològica de Catalunya
Alimentària a Catalunya
La FCONGD inicia la Campanya per la SbA
Es crea l'Agència de Seguretat Alimentària
dels pobles
de Catalunya
Neix la Plataforma Transgènics Fora! 2003 Reforma de la PAC (Fishler)
Primeres Jornades sobre Comerç Just i
Cinquena Conferència Ministerial de l'OMC a
SbA (Bcn)
Cancún
Acció d'AP contra un camp experimental
El Parlament català aprova la Llei 14/2003
de panís transgènic propietat de Pionner
de Qualitat Agroalimentària
(Lleida)
Campanya Prou OMC
Neix l'Associació Rurbans al Pallars
Neix Slow Food Catalunya
Destrucció d'un camp experimental de 2004
blat transgènic propietat de l’IRTA
(Gimenells, Lleida)
Neix Esporus a Manresa
Trobada i Manifest de Fraga 2005 I Congrés Català de la PAE (Mollerussa)
Primera Setmana de lluita contra els OMG
Sisena Conferència Ministerial de l'OMC a
Neix No et mengis el món
Hong Kong
Es reactiva la Campanya Prou OMC
Publicació de l'informe L’impossible 2006 I Congrés del Món Rural
coexistència
Es publica el Llibre blanc de la producció
Tribunal popular sobre la soja (Bcn)
agroalimentària ecològica a Catalunya
Primer judici a l’estat contra un activista
anti-transgènics (Lleida)
Jornades Transgènics vs SbA (Bcn)
Es crea l'ADV Ecològica Gent del Camp
Neix L'Era a Manresa
Neix el Centre de Cooperació per al
Desenvolupament Rural (Lleida)
Contaminació genètica del Blat de moro 2007 El Govern català aprova el Programa de
del Queixal
Desenvolupament Rural 2007 – 2013
Campanya Supermercats no, gràcies!
Segon judici a l'estat contra un activista
anti-trangènics (Lleida)
Neix Som lo que sembrem
Arrenca la ILP sobre transgènics
Neix la Taula de treball sobre alimentació
escolar ecològica
I Fòrum Social Català (Bcn) 2008 El Govern aprova el Pla d’Acció per a
l’alimentació i l’agricultura ecològiques
Neix la PACA (Baix Llobregat)
2008-2012
Arrenquen Món Empordà i el Mercat
Reforma de la PAC (revisió mèdica)
mensual agroecològic de Valls
Jornades La Repera I (Bcn)
Jornades Aprendre a menjar, aprendre a
viure. Menjadors Escolars Ecològics. (Bcn)
Neix l'Escola de Pastors (Pallars)
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Moviment Ae i per la SbA

Any

Polítiques públiques

Jornades La Repera II (Anoia) 2009 Entra en vigor el Reglament (CE) 834/2007
sobre PAE
Ecologistes en Acció Catalunya crea
Setena Conferència Ministerial de l'OMC a
l'Àrea d'Agroecologia
Ginebra
I Setmana estatal de lluita contra els
transgènics i per la SbA
I Manifestació estatal contra els OMG
(Saragossa)
Neix l'Aliança per la SbA dels Pobles Catalunya
PSC, CIU i PP tomben la ILP sobre
transgènics
Campanya El clima no està en venda
I Trobada d'Horts Comunitaris
Autogestionats (Bcn)
II Fòrum Social Català (Bcn) 2010 La CE autoritza el conreu d'una patata
transgènica propietat de BASF
II Setmana estatal de lluita contra els
transgènics i per la SbA
Jornades La Repera III
VII Jornades sobre Comerç Just i SbA (Bcn)
Es destrueixen tres camps experimentals
d'OMG (Aragó, Catalunya i Extremadura)
ESF publica l'informe Quan l'om demana
peres
II Jornades Aprendre a menjar, aprendre a
viure. Menjadors Escolars Ecològics
(Tarragona)
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3.4. Mapa d'actors del moviment català per la Sobirania Alimentària
A partir de la informació recopilada per mitjà de les entrevistes en profunditat que es
van realitzar en la primera fase del procés de recerca, i mitjançant un software
dissenyat per a l'anàlisi de xarxes socials (Visone), s'ha construït el següent mapa
d'actors que conformen o bé tenen contacte amb el moviment català per la SbA.
Aquests actors pertanyen fonamentalment a l’àmbit català (punt verd) i estatal (punt
blau), amb algunes excepcions d’entitats internacionals (punt lila).
Al centre del diagrama hi apareix l'actor que més vegades fou citat per les persones
entrevistades, i als extrems hi figuren els actors que van ser citats menys vegades.
Les línies entre els actors indiquen les relacions entre ells, tal i com les van establir les
persones entrevistades.

Figura 1: Mapa d'actors relacionats amb la Sobirania Alimentària
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4. Metodologia
4.1. Objectius, atributs i indicadors de Sobirania Alimentària
L'objectiu principal de la recerca que ha donat lloc al present informe era sistematitzar
el concepte “SbA de Catalunya” mitjançant el desenvolupament d'un conjunt
d'indicadors que permetessin, per una banda, avaluar el grau de SbA de Catalunya;
per l'altra, avaluar, des de la perspectiva de la noció de SbA, l'evolució del sistema
agroalimentari català al llarg del temps.
Per sistematitzar el concepte “SbA de Catalunya” s'ha comptat amb la participació de
bona part dels grups i les persones que treballen des d'aquest paradigma en l'àmbit
català. Així, el primer pas fou definir una serie d'atributs que caracteritzen la noció
“SbA de Catalunya”. A continuació, es va procedir a desenvolupar, també de manera
participativa, un conjunt d'indicadors l'avaluació dels quals permet valorar tant el grau
d'acompliment dels atributs de SbA com la seva evolució al llarg del temps. El conjunt
d'indicadors es pot considerar la traducció tècnica (sistematització) dels objectius
perseguits pel moviment català per la SbA. Alhora, l'esmentat conjunt conforma un
sistema d'informació clar, sintètic i entenedor el qual permet una ràpida aproximació a
la qüestió estudiada.

4.2. Línia metodològica seguida en la recerca
Donat que el concepte de SbA té els seus orígens i fins ara ha vingut aplicant-se
sobretot en territoris situats al Sud global, aquest treball també es plantejava
l'objectiu d'esdevenir una contribució al debat i la reflexió sobre com aplicar el
concepte de SbA en un context sociogeogràfic “desenvolupat”. Una aportació en
l'àmbit del coneixement que, en certa mesura, contribueixi a reforçar i dinamitzar el
moviment català per la SbA. Calia, doncs, entendre com conceben i duen a la pràctica
la noció de SbA els actors que treballen des d'aquesta perspectiva a Catalunya. És per
això que des del començament es va optar per una metodologia que estengués la
participació en la creació del coneixement pertinent més enllà dels cercles tradicionals
de polítics i experts. Així, per tal de desenvolupar un conjunt d’indicadors que permeti
operativitzar el concepte “SbA de Catalunya”, i per tal que aquest conjunt sigui alhora
socialment rellevant, s'ha optat per combinar el coneixement científic amb altres
formes de coneixement. No en va, les persones que hem integrat el grup de recerca
que ha desenvolupat el present estudi considerem que l'anàlisi de sistemes ecosocials
complexes (com ara els sistemes agroalimentaris) està subjecte a “una indeterminació
aparent que neix tant del caràcter incert, canviant, relacional i imprevisible d'aquests
sistemes, com de l'heterogeneïtat de visions legítimes amb les que es poden
interpretar els mateixos”. En aquests casos, s'obre un espai on “podria tenir cabuda la
participació dels no-experts en l'àmbit epistemològic” (Muñíz, 2005).
Anant una mica més enllà, ens sembla pertinent preguntar-nos qui i en base a quins
criteris decideix qui és l'expert/a. Al llarg dels darrers anys, a través de les pràctiques i
les reflexions que han tingut lloc en el sí del moviment per la SbA, els actors que el
conformen han anat generant un coneixement profund sobre el sistema
agroalimentari que podria considerar-se expert. Ha estat precisament aquest
coneixement el que ha servit de base per a orientar la present recerca. A més, en el
cas concret que ens ocupa, cal tenir en compte que, fins ara, qui ha treballat a
Catalunya el concepte de SbA, i qui n'ha promogut la construcció pràctica, han estat
els actors que integren els moviments socials, no pas l'administració o els centres de
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recerca institucionals.
Els i les que hem integrat el grup de recerca som persones amb cert bagatge en la
recerca dels, des dels i per als moviments socials i, alhora, duem força anys
participant de manera activa en el moviment català per la SbA. El present treball
s'inscriu, doncs, en el que es coneix com a “recerca activista”, la qual es caracteritza
pel fet de generar processos de reflexió sobre la pròpia pràctica en tant a moviment o
col·lectiu social, així com per utilitzar “metodologies participatives”. Aquestes
metodologies són emprades també per la Investigació-Acció Participativa i altres
escoles epistemològiques. Tanmateix, la recerca activista presenta la peculiaritat que
la investigació la realitzen persones que formen part de la mateixa realitat estudiada.
A l'hora de treballar, aquesta peculiaritat aporta certs avantatges, com el fet de
conèixer els diferents actors que integren el moviment, les seves dinàmiques de
treball o les posicions que defensen.
Ara bé, limitar-se als coneixements i les opinions de les persones que donen vida al
moviment per la SbA a Catalunya podria haver-nos donat una visió massa parcial i/o
esbiaixada de la situació del sistema agroalimentari català. És per això que, a banda
de treballar amb la gent i les organitzacions del moviment, en alguns moments de la
recerca s'ha optat per recórrer a actors aliens al moviment com, per exemple, experts
vinculats a l'àmbit acadèmic o tècnics d'institucions com el DAR, l'Agència Catalana
per la Seguretat Alimentària, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya o
la Unió de Pagesos.
Tota recerca participativa parteix d'unes expectatives que no han d'acomplir-se
necessàriament. En aquest cas, cal destacar l'escassa presència de pagesos/es i
ramaders/es en alguns moments clau del procés, com per exemple els dos tallers que
s'han realitzat. Des de fa anys, la poca representació dels productors agroecològics en
els espais de debat que genera el moviment per la SbA ha esdevingut una constant. Ja
sigui pel fort ritme de treball a les finques, les eventualitats urgents en la producció
que no es poden desatendre, els llargs desplaçaments que han de fer o la tendència a
realitzar les sessions de debat a Barcelona; el cas és que, una vegada més, el nombre
de pagesos/es i ramaders/es que han participat ha estat inferior al que ens hauria
agradat. Tot i que, en part, la seva visió ha quedat integrada mitjançant les 3
entrevistes realitzades a productors/es agroecològics/ques, cal reconèixer cert biaix
del resultat final cap a una visió més pròpia de l'àmbit urbà i dels sectors del consum
ecològic organitzat i la militància política (col·lectius i ONG).

4.3. Fases de la recerca
4.3.1. Revisió bibliogràfica (febrer 2008 - juny 2008)
La primera aproximació al concepte de Sobirania Alimentària s'ha realitzat a través de
la revisió de documents de diverses fonts com ara la Vía Campesina, ONG que
treballen en aquestes qüestions, organismes internacionals, moviments socials tant a
nivell nacional com internacional, etc.
En aquesta fase inicial vàrem aprofundir en el coneixement sobre la definició i l'origen
del concepte de SbA, així com del context en el que s'ha desenvolupat: distinció entre
seguretat i Sobirania Alimentària, evolució del concepte en els diferents documents de
la Vía Campesina, les dimensions que engloba el concepte, les aportacions d'altres
actors rellevants i de la literatura científica relacionada amb el tema, etc.
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4.3.2. Entrevistes en profunditat (maig 2008 - juliol 2008)
L'estudi va continuar amb un seguit d'entrevistes a diversos representants i membres
d'ONG i col·lectius, agrupacions de pagesos agroecològics, sindicats agraris, grups de
consum agroecològic i tècnics i polítics d'institucions públiques (veure el llistat de
persones entrevistades que apareix a l'annex 2, pàg 330).
En primer terme, es realitzaren tres entrevistes de prospecció per tal d'obtenir una
aproximació a la interpretació del concepte de SbA des del context català, i per
conèixer l'evolució del sistema agroalimentari a Catalunya i del moviment que treballa
per la construcció de la SbA. Aquestes entrevistes preliminars també serviren per
acabar de completar la llista de persones a les que valia la pena entrevistar durant
aquesta fase.
A continuació es dugueren a terme 18 entrevistes a un grup més ampli d'informants
per tal d'explorar diversos temes relacionats amb el sistema agroalimentari global i
català, aspectes teòrics i pràctics relacionats amb la SbA en general i amb la seva
aplicació concreta a Catalunya, els actors implicats en la construcció i la reivindicació
de la SbA, i les polítiques públiques que afecten les activitats agràries i el sistema
alimentari.
Les entrevistes es van transcriure i analitzar amb un software d'anàlisi qualitatiu
(AtlasTi), obtenint informació complementària als resultats de la recerca bibliogràfica.
Un dels resultats més destacats de les entrevistes fou una primera identificació dels
atributs que defineixen la SbA a Catalunya, que van servir com a base per dissenyar el
primer taller participatiu.
4.3.3. Primer taller participatiu (Barcelona, 20 de desembre 2008)
Per a la realització d'aquest taller vam convidar representants i membres de diversos
col·lectius, associacions i ONG que treballen en l'àmbit de la SbA a Catalunya.
Els objectius del taller van ser:
•

Obtenir un llistat d'atributs que caracteritzen la SbA a Catalunya i validar el
llistat preliminar d'atributs obtinguts a partir de les entrevistes.

•

Prioritzar els atributs de SbA proposats en funció de la seva importància i la
capacitat d'incidència que tenim des del moviment per la SbA respecte
cadascun d'aquests.

El taller va consistir en:
•

Pluja d'idees sobre els atributs del concepte de SbA aplicat a Catalunya, que fou
complementada per l'equip d'investigació. Els 53 atributs proposats es van anar
ordenant en cinc dimensions proposades per l'equip d'investigació (polítiques
institucionals, transformació social, relacions en la cadena alimentària, aspectes
ecològics i altres). Per diversos motius, en les següents fases de la recerca hem
obviat aquestes dimensions a l'hora de classificar els atributs.

•

Treball en grups per tal de prioritzar els atributs segons el grau d'importància i
la capacitat d'incidència.

•

Posada en comú: cada grup exposà la seva priorització dels atributs, tot
emfatitzant les diferències respecte els altres grups.

A partir dels resultats del taller es va realitzar una anàlisi dels atributs definits al taller
i els vam comparar amb els atributs obtinguts a partir de les entrevistes. Com es pot
veure en el següent apartat, es va dur a terme una anàlisi i una representació gràfica
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de la priorització dels atributs del taller en funció de la importància, la capacitat
d’incidència i el grau de consens general.
Després d'analitzar i contrastar els atributs sorgits a les entrevistes i els que havien
sorgit al taller, l'equip d'investigació va elaborar una proposta definitiva d'atributs de
SbA amb la qual es començà la tasca de desenvolupar els indicadors que havien de
permetre operativitzar el concepte.
4.3.4. Definició i avaluació dels indicadors de Sobirania Alimentària (gener
2009 - abril 2010)
La definició i l'avaluació dels indicadors de Sba a Catalunya ha estat la fase de la
recerca que s'ha dilatat més en el temps, i ha esdevingut el nucli central pel que fa a
la recollida d'informació sobre l'estat actual del sistema agroalimentari català, així
com a l'hora d'“aterrar” el concepte de SbA en el nostre context territorial, cultural i
socio-econòmic.
El conjunt d'indicadors que aquí es presenten s'han construït des de la perspectiva de
les persones i les organitzacions que integren el moviment social per la SbA. Un
concepte que, precisament, arriba al context català a través de la pràctica i el discurs
d'aquestes organitzacions, i que mica en mica s'està popularitzant. Afortunadament,
el discurs i el terme SbA encara no han estat apropiats pels mecanismes de
propaganda institucionals, i per tant el fet d'haver plantejat una recerca sobre SbA
condicionava a priori tan el procés com els continguts de la feina realitzada.
Per dir-ho clarament, una recerca sobre l'estat actual del sistema agroalimentari
català realitzada, per exemple, pel DAR o pels departaments més tecnòcrates de les
facultats d'agronomia, no es plantejaria mai des del marc de la SbA. Així, som
conscients que si s'hagués volgut incloure en el procés de definició dels atributs de
SbA a tots els actors que juguen algun paper en el sistema agroalimentari català (i no
només els de l'àmbit del moviment social per la SbA), el conjunt d'indicadors
resultants hauria estat ben diferent. Però el plantejament escollit, garanteix que el
conjunt d'indicadors obtinguts serà “operatiu”, en el sentit que el conjunt d'indicadors
serà considerat vàlid pels actors que integren el moviment per la SbA (Bouyssou,
1990). Ara bé, si haguessin de ser vàlids per a tots els actors del sistema
agroalimentari, sens dubte no seria un conjunt d'indicadors operatiu. De fet,
segurament ni tan sols serien “indicadors de SbA”.
Pel que fa al mètode de recerca emprat, aquest treball recull aportacions de sistemes
de definició i avaluació d'indicadors reconeguts com ara l'avaluació multicriteri social
(Munda, 2004) o el sistema MESMIS 25. Aquests processos de recerca consideren
important la participació dels actors implicats en la definició de diferents tipus
d'indicadors i en la seva avaluació. Però, per tal d'adaptar la recerca al context en què
aquesta s'havia de desenvolupar, no s'ha seguit “al peu de la lletra” cap d'aquests
mètodes existents. Partint d'un o varis objectius, s'han identificat els atributs que
caracteritzen allò que es vol assolir (en aquest cas la SbA) i, posteriorment, s'han
definit els indicadors que han de permetre mesurar el grau d'acompliment dels
objectius plantejats.
Per tal d'obtenir una visió menys estàtica del sistema agroalimentari català, s'ha
incorporat certa perspectiva històrica en l'avaluació de molts dels indicadors. Conèixer
la tendència recent ens pot permetre extrapolar l'evolució futura d'algunes de les
variables estudiades; però en relació a la dimensió temporal, l'eina d'anàlisi que aquí
proposem està pensada per a ser replicada al llarg del temps i així poder obtenir un
25

Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales Incorporando Indicadores de
Sustentabilidad. (http://mesmis.gira.org.mx)
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registre més ampli de les tendències observables en el grau d'acompliment dels
objectius plantejats.
Els 53 indicadors que aquí es presenten poden dividir-se en dos grans categories:
indicadors relacionats amb l'estat del sistema agroalimentari català i indicadors que
es centren en l'estat del moviment català per la SbA. Pel que fa a la seva naturalesa,
trobem indicadors quantitatius i altres de qualitatius els quals, en conjunt, conformen
un sistema incommensurable; és a dir, no poden reduir-se a una sola unitat
d'agregació (Martínez-Alier et al., 1998). Certament, el fet de tenir un elevat nombre
d'indicadors dificulta la tasca d'anàlisi de la família d'indicadors. Segons la
terminologia proposada per Bouyssou (1990), aquesta família d'indicadors és un
conjunt “no llegible”: no es pot abastar fàcilment amb una simple ullada, de manera
que en el cas d'estar comparant dos o més “escenaris alternatius” se'ns faria molt
difícil la definició de llindars de comparació (per sobre o per sota del qual es considera
que una alternativa és millor que l'altre o que les diferent alternatives són
equivalents) o la priorització d'atributs i indicadors a través de l'ús de pesos o
ponderacions.
L'enorme diversitat i complexitat dels temes que calia abordar ha implicat un esforç
important no tan sols a l'hora de buscar la informació rellevant i les dades que
aportessin la solidesa necessària als resultats, sinó també a l'hora de triar el
plantejament que calia donar al desenvolupament dels diferents blocs d'indicadors. La
dificultat per obtenir dades actualitzades i la necessitat de conèixer mínimament els
diferents temes que havien d'analitzar-se, ha fet necessari complementar la feina de
recerca bibliogràfica i telemàtica amb consultes a informants experts que ens han
ajudat a definir i avaluar els diferents indicadors.
Degut a que el volum de feina a l'hora de definir i avaluar els indicadors ha estat
sensiblement superior al que calia esperar a priori, es podria afirmar que, per a
bastants dels indicadors desenvolupats i avaluats, la recerca duta a terme pot resultar
insuficient ja que una aproximació integral i complerta a cadascun dels temes
abordats excedia amb escreix els objectius i les dimensions d'aquest projecte. Així
doncs, som conscients del desigual grau d'aprofundiment i desenvolupament dels
diferents indicadors i que, alguns d'aquests, cal entendre'ls com una primera
aproximació al tema estudiat ja que per extreure conclusions consistents i una
avaluació més sòlida caldria realitzar un estudi monogràfic per a cadascun d'ells.
Aquesta limitació ens ha portat a no desenvolupar indicadors sobre alguns dels
atributs de SbA que sorgiren al primer taller participatiu. En primer lloc, cal esmentar
els aspectes relacionats amb les activitats forestals. Si bé aquestes no es troben tan
íntimament vinculades a l'alimentació com ho poden estar l'agricultura, la ramaderia o
la pesca, és ben cert que les activitats forestals juguen un paper clau en la
conformació dels espais agraris i l'ordenació territorial.
En segon lloc, ens trobem amb les qüestions relacionades amb la gestió del territori.
Les persones que participaren al primer taller van proposar un atribut anomenat
“Equilibri territorial”, però degut a que aquest és un tema transversal que afecta les
dimensions econòmica, política, geogràfica, social, cultural i ecològica de la societat,
hem optat per no desenvolupar indicadors territorials específics. Considerem que
desenvolupar un seguit d'indicadors que pretenguin abastar mínimament la dimensió
territorial en l'àmbit català requeriria una recerca específica de la mateixa magnitud
que la realitzada.
Cal destacar també l'absència d'indicadors relacionats amb el tema de l'aigua. Els
regadius són un dels aspectes fonamentals que caracteritzen l'actual model
agroindustrial català, sense els quals no s'hauria produït el desenvolupament de subsectors tan emblemàtics de la moderna agricultura catalana com la fruita dolça o el
79

conreu de blat de moro i altres espècies farratgeres. A l'hora de definir els atributs de
SbA a Catalunya, el tema de l'aigua quedà inscrit en l'atribut “Accés als recursos
naturals”, cosa que ens portà a plantejar les qüestions de l'aigua des d'aquesta
perspectiva (preus de l'aigua de reg, anàlisi de les comunitats de regants, canvis en
l'estructura de la propietat de la terra en relació a l'ampliació de la superfície de
regadiu, etc.). La dificultat per aconseguir dades i per interpretar-les ens ha portat a
deixar de banda aquest aspecte. Un tema que, així com succeeix amb les qüestions
territorials, donaria, per sí sol, per a un projecte de recerca tan extens com el present.
Un altre dels atributs sorgits al primer taller i que no ha estat desenvolupat és el que
es referia als balanços energètics de les finques agràries. Si bé existeixen estudis de
cas en els que s'han quantificat els balanços energètics de diferents models
productius, no comptem amb dades més generals que permetin establir
comparacions, per exemple, entre explotacions ecològiques i convencionals. Així
mateix l'estudi dels diferents tipus de fonts energètiques requeriria disposar de dades
detallades per als diferents tipus d'explotació o bé realitzar un intens treball de camp
que escapa als objectius i dimensió d'aquesta recerca.
Per últim, cal destacar la manca d'indicadors que abordin l'evolució recent i l'estat
actual de l'apicultura catalana, una activitat que tradicionalment sempre ha tingut una
notable rellevància i que darrerament, en bona part degut als problemes ambientals i
sanitaris relacionats amb les abelles, està patint una forta reculada.
4.3.5. Segon taller participatiu (Barcelona, 20 de novembre 2009)
Per tal de validar el desenvolupament dels indicadors que estàvem portant a terme
vam convocar un segon taller al que vam convidar el grup de persones que havien
participat al primer taller o a les entrevistes. Aquest segon taller també va servir per
fer un primer retorn de resultats i dedicar una estona a debatre qüestions
estratègiques relacionades amb el moviment per la SbA a Catalunya.
Així com s'havia fet al primer taller, es va convidar a membres de diversos col·lectius,
associacions i ONG que treballen en l'àmbit de la SbA a Catalunya, productors i
consumidors agroecològics i persones que treballen en l'àmbit de la recerca activista
sobre qüestions relacionades amb la SbA.
Els objectius del segon taller foren:
•
•
•

•

Analitzar i validar el resultats i les conclusions del primer taller.
Validar el desenvolupament de tots els indicadors i presentar l'avaluació
preliminar d'alguns d'aquests.
Treballar en grup per a la discussió sobre:
◦ Indicadors que calia revisar, completar i validar.
◦ Indicadors dels quals calia revisar el plantejament del que s'havia partit per
tal de desenvolupar-los i, en cas que fos necessari, proposar altres
plantejaments o indicadors.
◦ Indicadors que no s'havien pogut avaluar perquè no s'havia trobat
informació ni semblava fàcil generar-la.
Elaborar un mapa dels actors que promouen o dificulten el desenvolupament de
la SbA a Catalunya, així com dels possibles aliats del moviment per la SbA
català (aspecte relacionat amb el debat estratègic del moviment per la SbA a
Catalunya que no queda recollit en aquest treball).

4.3.6. Redacció de l'esborrany de document final (gener 2010 – maig 2010)
La penúltima fase de la recerca va consistir en acabar la feina de definir i avaluar els
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indicadors que quedaven pendents quan va tenir lloc el segon taller, o bé d'aquells
que es van veure modificats amb les aportacions que es realitzaren aquell dia. Val a
dir que la decisió de fer un primer retorn de resultats ha servit per millorar o retocar
alguns dels indicadors que s'havien proposat, així com per constatar que la línia de
treball que s'estava seguint responia a les expectatives de la gent que estava
participant en la recerca.
4.3.7. Tercer taller: retorn de resultats (Barcelona, 8 de maig 2010)
L'objectiu d'aquest tercer taller consistia en fer un retorn de resultats al conjunt de
persones que van participart en les diferents fases de la investigació, per tal de
verificar per últim cop tant el plantejament com les avaluacions dels indicadors
desenvolupats.
En la primera part de la sessió, les persones que han integrat el grup de recerca van
exposar breument els resultats del desenvolupament i l'avaluació de tot i cadascú dels
indicadors, així com les línies de treball i recerca futures que se'n podrien deriven. Pel
que fa a la segona part, es va obrir un torn de paraula on les diferents persones
assistents anaren fent comentaris, preguntes i aportacions en relació a alguns dels
indicadors presentats. Per tal que les persones assistents poguéssin seguir amb més
facilitat i comoditat l'exposició, es van imprimir unes quantes còpies de l'esborrany del
document final, que posteriorment els assistents s'endugueren a casa, possibilitantlos, d'aquesta manera, revisar-lo amb més temps i poder proposar nous canvis.
Finalment, el taller es va tancar amb el compromís, per part de les integrants de
l'equip de recerca, de revisar l'esborrany d'informe final en base a les informacions i
opinions rellevants que les participants havien aportat al llarg de la sessió de treball,
així com les que aportessin en un termini de dos mesos.
4.3.8. Elaboració de la versió definitiva d'informe final (maig 2010 –
desembre 2010)
Duant els mesos de maig i juny de l'any 2010 i, sobretot, a partir del mes de
setembre, l'equip de recerca ha incorporat les informacions i opinions que ha
considerat rellevants d'entre totes les que havien estat aportades per les persones
que van participar al tercer taller i van tenir accés a l'esborrany d'informe final. Així
mateix, ha desenvolupat i avaluat un últim indicador (consum de carn) que havia estat
proposat durant l'esmentada sessió de treball; ha replantejat l'apartat de conclusions
per tal que reculli de manera més fidedigna i clara els resultats més rellevants que es
desprenen de les diverses fases de la recerca; i ha realitzat la revisió definitiva de tot
el document, la qual ha inclòs l'actualització de diverses dades i informacions que
havien quedat un xic desfassades.
L'esmentada tasca d'actualització de dades i informacions s'ha dut a terme perquè el
pla de treball de la recerca es va concebre en diverses fases o etapes (que s'han
encadenat una rera l'altre consecutivament al llarg del temps) de manera que, al
tancar cadascuna d'elles, l'equip de recerca generés petits documents de conclusions.
La major part d'aquestes conclusions parcials i preliminars han acabat esdevenint
resultats rellevants de la recerca entesa com a conjunt i, per tant, s'ha volgut
incloure'les al document final. Però, com expliquem, en el moment de tancar
definitivament l'informe, ha calgut actualitzar algunes de les dades i informacions que
contenien les conclusions parcials: la pròpia naturalesa de la investigació (força
ambicionsa i àmplia en relació als objectius plantejats) i les circumstàncies vitals de
les diverses persones que han integrat l'equip de recerca (en general caracteritzades
per la pluriocupació i el pluriactivisme) han determinat que hagin passat gairebé tres
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anys des del moment en que es va inciar la recerca fins el moment en que s'ha tancat
l'informe final. Amb tot, val a dir que, finalment, el temps total que ha comportat
realitzar tota la feina no ha accedit massa el que havia estat previst en un inici; no en
va, el pla de treball original al que ens hem referit ja previa una durada total
aproximada d'uns dos anys i mig.
D'aquesta manera, un cop finiquitada la darrera revisió de l'informe final, des de finals
de desembre de 2010 l'equip de recerca s'ha centrat en elaborar la versió web del
document (disponible a www.ieeep.net/sobirania-alimentaria), editar la versió impresa
i preparar la presentació oficial dels resultats de la recerca, la qual tindrà lloc el 10 de
febrer de 2011 a la seu de la Federació Catalana d'ONGD.

82

5. La sistematització del concepte “Sobirania Alimentària de
Catalunya”
5.1. Atributs de Sobirania Alimentària a Catalunya
5.1.1. Anàlisi dels atributs de Sobirania Alimentària proposats al primer
taller i comparació amb els atributs extrets de les entrevistes
Un dels principals objectius del primer taller de treball era definir i prioritzar de
manera participativa els atributs del concepte “SbA de Catalunya”. La primera
dinàmica realitzada durant el taller va consistir en una pluja d'idees per llistar els
atributs o característiques que defineixen el que entenem per “SbA de Catalunya”.
Després de quatre rondes d'intervencions vam obtenir un llistat de 61 atributs
classificats en 5 dimensions que havien estat proposades per l'equip de recerca. En el
següent apartat (5.1.2) trobareu la representació gràfica dels 61 atributs agrupats per
dimensions (gràfiques 1 a 12 ).
En comparar els atributs proposats al taller amb els extrets de les d'entrevistes
s'observa que, en la majoria de casos, coincideixen. L'elevat grau de coincidència
entre uns i altres indica que, en general, les persones entrevistades i les que van
participar al taller comparteixen una visió comuna pel que fa als atributs fonamentals
que defineixen el concepte “SbA de Catalunya”. De fet, tots els atributs obtinguts en
les entrevistes van tornar a aparèixer durant el taller. A la vegada, després de
descartar dues propostes d'atribut que no han estat considerades com a tals per part
de l'equip de treball26, resten només 4 atributs que van aparèixer al taller però no a
les entrevistes.
5.1.2. Priorització dels atributs segons importància, capacitat d’incidència i
grau de consens
En la segona dinàmica del taller les participants, després d'haver estat dividides en
tres grups, van ordenar conjuntament els atributs definits durant la pluja d'idees en
base a dos criteris establerts prèviament per l'equip de recerca:
•

Importància de cada atribut en relació a la resta d'atributs.

•

Capacitat d'incidència del moviment català per la SbA per dur a la pràctica les
seves propostes en relació a la qüestió a la que fa referència l'atribut, tot
transformant el context socio-polític català.

L'objectiu d'aquesta segona dinàmica era establir col·lectivament la prioritat relativa
de cada atribut en relació al conjunt d'atributs i en base als dos criteris esmentats. La
manca de precisió per part de les talleristes a l'hora d'explicar el significat dels criteris
proposats va ocasionar, en un primer moment, diferències d'interpretació entre les
integrants dels diversos grups que van dificultar i endarrerir l'inici de l'exercici que es
proposava27. Tanmateix, després que les integrants dels tres grups dediquessin alguns
minuts a posar-se d'acord, finalment van realitzar la dinàmica sense més incidències i
26

Hem descartat les propostes d'atribut “Transversalitat de la SbA” i “Decreixement” perquè considerem
que fan referència a idees, conceptes i propostes més amplis que les qüestions concretes a les que han
de referir-se els atributs.
27
Específicament, sembla que no va quedar prou clar què s'entenia per Capacitat d'incidència. Per
exemple, si la capacitat d'incidència es potencial o real, si es en l'àmbit dels moviments social o de la
societat catalana, entre d'altres.
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en el temps previst. Així, tot i que a l'hora d'analitzar els resultats d'aquest exercici
s'ha posat especial atenció a les possibles diferències d'interpretació dels criteris de
priorització que es podien haver donat entre els tres grups, un cop fet l'anàlisi s'ha
arribat a la conclusió que els tres grups van acabar interpretant els criteris de manera
molt similar i que, en conseqüència, les prioritzacions realitzades pels tres grups es
poden comparar i posar en relació.
L'anàlisi dels resultats d'aquesta segona dinàmica ha consistit en la comparació de les
prioritzacions que els tres grups van realitzar gràficament i en paral·lel sobre tres
cartells idèntics en els que prèviament l'equio de recerca havia dibuixat dos eixos. El
criteri “capacitat d'incidència” corresponia a l'eix de les X, mentre que el criteri
“importància” corresponia a l'eix de les Y. L'aspecte fonamental d'aquest anàlisi no és
la posició absoluta de cada atribut en la gràfica, si no la seva posició relativa respecte
a la resta d'atributs, així com la distribució dels atributs associats a cada dimensióen
relació als quadrants que determinen l'intersecció dels eixos d'importància i capacitat
d'incidència.
La informació continguda als tres cartells va ser digitalitzada per mitjà d’un software
d’informació geogràfica. El primer pas consistí en assignar una coordenada (x,y) a
cada atribut en funció de la seva posició en els eixos “capacitat d'incidència” (eix x) i
“importància” (eix y). D'aquesta manera, per a cada atribut es van obtenir tres
coordenades que es corresponien a la priorització que cada grup havia fet d'aquell
atribut. Seguidament, es va calcular la mitjana de les tres coordenades, de manera
que s'obtingué una única “coordenada mitjana” per a cada atribut.
Les gràfiques 1 a 5 representen la síntesi de la priorització d'atributs realitzada pels
tres grups. Han estat construïdes en base a la “coordenada mitjana” de cada atribut.
Per a representar gràficament la síntesi de la priorització s'han agrupat els atributs en
les dimensions a les que es van associar en la primera dinàmica del taller. Així, cada
gràfica correspon a una dimensió.
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Gràfica 1: Síntesi de la priorització dels atributs de la dimensió “Polítiques
Institucionals”
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Dimensió: Relacións en la cadena alimentària
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Gràfica 2: Síntesi de la priorització dels atributs de la dimensió “Relacions en la
cadena alimentària”
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Gràfica 3: Síntesi de la priorització dels atributs de la dimensió “Transformació
social”

87

Gràfica 4: Síntesi de la priorització dels atributs de la dimensió “Aspectes
ecològics”
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Dimensió: Altres
10

8
Accés pagés recursos
productius

6

4

Importància

2

0
Dieta equilibrada
-2

-4

-6

-8

-10
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Capacitat d'incidència

Gràfica 5: Síntesi de la priorització dels atributs de la dimensió “Altres”
De l'observació de la Gràfica 1 es desprèn que els atributs de la dimensió “Polítiques
institucionals” se situen majoritàriament al quadrant superior esquerra. La lectura que
l'equip de recerca ha fet de la distribució dels atributs d'aquesta dimensió és la
següent: en general, les persones que van participar al taller consideren que les
polítiques institucionals són importants pel que fa a la construcció de SbA a Catalunya;
a la vegada, consideren que com a moviment social es té poca capacitat per incidir en
aquest àmbit.
De l'observació de les gràfiques 2, 3 i 4 es desprèn que els atributs de les dimensions
“Transformació social”, “Aspectes Ecològics” i “Relacions dins de la cadena
alimentària” es troben, respectivament, distribuïts majoritàriament al quadrant
superior dret. Això indicaria que les persones que van participar al taller consideren
que els atributs d'aquestes tres dimensions són importants; a la vegada, consideren
que com a moviment social es té capacitat per incidir en els àmbits als que es
circumscriuen els atributs agrupats en aquestes tres dimensions.
La Gràfica 5 mostra la representació del valor mitjà de priorització dels dos atributs
que es van incloure en la dimensió “Altres”.
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Com es pot observar donant un cop d'ull a les gràfiques 1 a 5, la dimensió “polítiques
institucionals” agrupa el major número d'atributs. Tanmateix, les persones que
integrem l'equip d'investigació creiem que l'anàlisi de la priorització d'atributs des de
l'òptica de les dimensions té un valor i una rellevància limitada, fet que aconsella no
extreure'n més conclusions que les que hem exposat en els paràgrafs anteriors.
Durant el taller, agrupar els atributs en dimensions va ser útil, doncs va permetre
evitar obtenir una llista única d'atributs molt llarga i difícil de treballar. També va ser
útil a l'hora de representar gràficament la síntesi de la priorització d'atributs en funció
de la seva importància relativa i de la capacitat d'incidència del moviment català per
la SbA. Tanmateix, la definició i la selecció de dimensions respon a una decisió
arbitrària: en funció del criteri emprat, podrien haver-se definit moltes altres
dimensions diferents. A la vegada, la distribució dels atributs en dimensions també
respon a decisions arbitràries. A més a més, durant el taller, les persones que van
participar-hi van haver de prendre aquestes decisions de manera un xic improvisada
ja que no es pretenia reflexionar col·lectivament en profunditat al voltant d'aquesta
qüestió. Per tot això, en endavant, l'anàlisi de la resta de resultats s'ha realitzat sense
tenir en compte la distribució dels atributs en les dimensions proposades al taller. 28
Per altra banda, es va analitzar, atribut per atribut, el grau de consens existent entre
les prioritzacions realitzades pels tres grups. Aquesta anàlisi pretén corregir la pèrdua
d'informació que suposa representar només la “coordenada mitjana” de priorització de
cada atribut. La seva realització es va basar en l'estudi de la desviació estàndard de
les ponderacions dels atributs fetes pels tres grups de treball del primer taller.
Les Taules 11 i 12 mostren, per a cada atribut, la importància, la capacitat d'incidència
i el grau de consens amb el que compta la ponderació mitjana d'aquell atribut. Per
facilitar la interpretació dels resultats, s'han transformat i agrupat els valors numèrics
d'importància i capacitat d'incidència en cinc valors qualitatius. La Taula 9 mostra les
equivalències entre els valors numèrics i les categories qualitatives.
Taula 9: Equivalències entre els valors numèrics
(rang de valors) i les categories qualitatives dels
criteris de ponderació “Importància” i “Capacitat
d'incidència”.
Rang de
valors

Valoració
qualitativa

Símbol

10 a 6,01

Molt alta

++

6 a 2,01

Alta

+

2 a -2

Moderada

/

-2,01 a -6

Baixa

-

-6,01 a -10

Molt baixa

--

De la mateixa manera, el grau de consens ha estat expressat a través de cinc
categories qualitatives (veure Taula 10):

28

Per tal de facilitar la tasca d'anàlisi de la informació obtinguda en el primer taller ha estat necessari,
però, agrupar els atributs proposats pels participants del taller. Així, en el següent apartat es presenta
una proposta d'atributs “integradors” que va ser elaborada per l'equip de recerca com a pas previ
necessari al desenvolupament d'indicadors de “SbA de Catalunya”.
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Taula 10: Equivalències entre els valors numèrics de
la desviació estàndard (rang de valors) i les
categories qualitatives dels criteris de ponderació
“Importància” i “Capacitat d'incidència”.
Rang de
valors

Valoració
qualitativa del
grau de consens

Símbol

0 a 1,99

Molt alt

++

2 a 3,99

Alt

+

4 a 5,99

Moderat

/

6 a 7,99

Baix

-

8 a 10

Molt baix

--

Taula 11: Priorització (i grau de consens de la mateixa) dels atributs proposats al taller
segons importància (síntesi de la ponderació realitzada pels tres grups; categories
qualitatives)
Importància
Valor

Grau de
Consens

Societat civil activa implicada i organitzada

++

++

Valorització del paper de les dones

++

++

Canvi de la PAC

++

++

Reconeixement del valor social de l'agricultura

++

++

Reequilibrar el territori

++

+

++

++

Gestió agroecològica

++

++

Participació dels productors en les polítiques
públiques

++

+

Accés pagès als recursos productius

++

++

Agricultura i ramaderia amb molts pagesos

++

++

Potenciar l'associacionisme agrari

++

+

Agrupacions pageses locals

+

+

Producció sustentable

+

++

Proximitat entre productor i consumidor

+

++

Atribut

Xarxes i agrupacions
d'intercanvi

amb

diferents

models
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Importància
Valor

Grau de
Consens

Mercats locals

+

++

Proteccionisme

+

+

Potenciar lo propi

+

++

Canviar estructures del mercat

+

++

+

++

Potenciar les experiències existents

+

++

Un altre comerç

+

++

Diversitat i complementarietat de les produccions
locals

+

++

Informació correcta per una alimentació adequada

+

+

Protecció d'espècies, llavors i varietats agrícoles

+

+

Autonomia productiva

+

++

+

++

Reconstrucció de la cultura pagesa

+

-

Lliure de supermercadisme

+

++

Educació alimentària

+

+

Producció i alimentació localitzades

+

+

Protecció i promoció de zones agrícoles

+

+

Producció sense agroquímics ni OMG

+

+

Assessorament agrari

+

/

Producció adequada agroecològica

+

/

Formació continuada i política

+

+

Incorporació de joves

+

++

Condicions de treball dignes

+

+

Investigació participativa en agroecologia

+

+

Economia al servei de pagesos i consumidors

+

+

Protecció de zones pesqueres

/

/

Atribut

Planificació
consumidors

conjunta

Relacions basades
reciprocitat

entre

en

la

productors

cooperació

i

i

la
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Importància
Atribut

Valor

Grau de
Consens

Fomentar l'autonomia econòmica, l'autogestió i
l'auto-ocupació

/

++

Contra-informació alimentària

/

/

Defensa de la ramaderia extensiva

/

-

Drets bàsics coberts

/

/

Més pes de l' alimentació en l'economia familiar

/

+

Sobirania energètica i tecnologies apropiades

/

/

Les "3R"

/

/

Dieta equilibrada (menys proteïna animal)

/

/

Conservar hàbits alimentaris tradicionals

/

+

Consciència de classe pagesa

/

--

Assegurar la sanitat dels productes agrícoles

/

/

“Campesinitzar” l'acadèmia

-

+

Connectada a lluites internacionals

-

+

Traçabilitat del procés

-

+

Lleis d'artesania locals

-

/

Equiparació dels drets pagesos als altres sectors

-

+

Transversalitat de la SbA

-

++

Visualització dels costos de producció dins la
cadena alimentària

-

+

Potenciació de la transició a l'agricultura ecològica

-

/

Reducció de residus

--

++

Traçabilitat dels preus alimentaris

--

++
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Taula 12: Priorització (i grau de consens de la mateixa) dels atributs proposats al taller
segons la capacitat d'incidència (síntesi de la priorització realitzada pels tres grups;
categories qualitatives)
Capacitat d'incidència
Valor

Grau de
Consens

Potenciar experiències existents

++

++

Potenciar lo propi

++

++

++

/

Connectada a lluites internacionals

++

++

Formació continuada i política

++

+

Educació alimentària

++

+

Proximitat entre productor i consumidor

++

+

Valorització del paper de les dones

++

++

Dieta equilibrada (menys proteïna animal)

++

+

Conservar hàbits alimentaris tradicionals

+

++

Mercats locals

+

/

Diversitat i complementarietat de les produccions
locals

+

/

Informació correcta per una alimentació adequada

+

/

Relacions basades
reciprocitat

+

/

Lliure de supermercadisme

+

+

Producció i alimentació localitzades

+

/

Traçabilitat dels preus alimentaris

+

++

Les "3R"

+

++

Producció sense agroquímics ni OMG

+

+

Producció sustentable

+

+

Traçabilitat del procés

+

++

Visualització dels costos de producció dins la
cadena alimentària

+

++

Agrupacions pageses locals

+

++

Atribut

Planificació
consumidors

conjunta

entre

en

la

productors

cooperació

i

i

la
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Capacitat d'incidència
Valor

Grau de
Consens

Contra-informació alimentària

+

--

Un altre comerç

+

-

Investigació participativa en agroecologia

+

-

Protecció d'espècies llavors i varietats agrícoles

+

+

Societat civil activa implicada i organitzada

+

/

Protecció i promoció de zones agrícoles

/

+

Sobirania energètica i tecnologies apropiades

/

/

Gestió agroecològica

/

+

/

++

Més pes de l'alimentació en l'economia familiar

/

+

Economia al servei de pagesos i consumidors

/

/

Reducció de residus

/

++

Fomentar l'autonomia econòmica, l'autogestió i
l'auto-ocupació

/

+

Equiparació dels drets pagesos als altres sectors

/

++

Producció adequada agroecològica

/

/

Lleis d'artesania locals

/

+

Potenciar l'associacionisme agrari

/

++

Defensa de la ramaderia extensiva

/

/

Protecció de zones pesqueres

/

-

“Campesinitzar” l'acadèmia

/

/

Incorporació de joves

-

/

Condicions de treball dignes

-

+

Assessorament agrari

-

/

Reconeixement del valor social de l'agricultura

-

-

Potenciació de la transició a l'agricultura ecològica

-

/

Drets bàsics coberts

-

/

Atribut

Xarxes i agrupacions
d'intercanvi

amb

diferents

models
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Capacitat d'incidència
Valor

Grau de
Consens

Assegurar la sanitat dels productes agrícoles

-

++

Transversalitat de la SbA

-

+

Consciència de classe pagesa

-

+

Accés pagès als recursos productius

-

/

Canvi de la PAC

--

++

Reconstrucció de la cultura pagesa

--

++

Proteccionisme

--

++

Autonomia productiva

--

++

Participació dels productors en les polítiques
públiques

--

+

Canviar estructures del mercat

--

++

Agricultura i ramaderia amb molts pagesos

--

++

Reequilibrar el territori

--

++

Atribut

Per últim, la Taula 13 recull la informació dels dos criteris de ponderació de manera
que permet llegir fàcilment la doble valoració mitjana de cada atribut. Com podeu
observar, hem ordenat els atributs de major a menor importància i hem expressat les
ponderacions mitjanes a través dels valors qualitatius.
Taula 13: Importància i Capacitat d'incidència de cada atribut
Atribut

Importàn Capacitat
cia
d'incidènc
ia

Societat civil activa implicada i organitzada

++

+

Valorització del paper de les dones

++

++

Canvi de la PAC

++

--

Reconeixement del valor social de l'agricultura

++

-

Reequilibrar el territori

++

--

++

/

++

/

++

--

Xarxes i agrupacions
d'intercanvi

amb

diferents

models

Gestió agroecològica
Participació
públiques

dels

productors

en

les

polítiques
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Atribut

Importàn Capacitat
cia
d'incidènc
ia

Accés pagès als recursos productius

++

-

Agricultura i ramaderia amb molts pagesos

++

--

Potenciar l'associacionisme agrari

++

/

Agrupacions pageses locals

+

+

Producció sustentable

+

+

Proximitat entre productor i consumidor

+

++

Mercats locals

+

+

Proteccionisme

+

--

Potenciar lo propi

+

++

Canviar estructures del mercat

+

--

Planificació conjunta entre productors i consumidors

+

++

Potenciar les experiències existents

+

++

Un altre comerç

+

+

Diversitat i complementarietat de les produccions
locals

+

+

Informació correcta per una alimentació adequada

+

+

Protecció d'espècies llavors i varietats agrícoles

+

+

Autonomia productiva

+

--

Relacions basades en la cooperació i la reciprocitat

+

+

Reconstrucció de la cultura pagesa

+

--

Lliure de supermercadisme

+

+

Educació alimentària

+

++

Producció i alimentació localitzades

+

+

Protecció i promoció de zones agrícoles

+

/

Producció sense agroquímics ni OMG

+

+

Assessorament agrari

+

-

Producció adequada agroecològica

+

/

Formació continuada i política

+

++

Incorporació de joves

+

-

Condicions de treball dignes

+

-
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Atribut

Importàn Capacitat
cia
d'incidènc
ia

Investigació participativa en agro-ecologia

+

+

Economia al servei de pagesos i consumidors

+

/

Protecció de zones pesqueres

/

/

Fomentar l'autonomia econòmica, l'autogestió i autoocupació

/

/

Contra-informació alimentària

/

+

Defensa de la ramaderia extensiva

/

/

Drets bàsics coberts

/

-

Més pes de l'alimentació en l'economia familiar

/

/

Sobirania energètica i tecnologies apropiades

/

/

Les "3R"

/

+

Dieta equilibrada (menys proteïna animal)

/

++

Conservar hàbits alimentaris tradicionals

/

+

Consciència de classe pagesa

/

-

Assegurar la sanitat dels productes agrícoles

/

-

“Campesinitzar” l'acadèmia

-

/

Connectada a lluites internacionals

-

++

Traçabilitat del procés

-

+

Lleis d'artesania locals

-

/

Equiparació dels drets pagesos als altres sectors

-

/

Transversalitat de la SbA

-

-

Visualització dels costos de producció dins la cadena
alimentària

-

+

Potenciació de la transició a l'agricultura ecològica

-

-

Reducció de residus

--

/

Traçabilitat dels preus alimentaris

--

+

L'atribut “Valorització del paper de les dones” mereix una menció especial.
Curiosament, tot i que aquest atribut va ser esmentat únicament per un dels 25
entrevistats durant la fase d'entrevistes, a la Taula 11 es pot observar que en la
segona dinàmica del taller aquest atribut va ser valorat com el segon més important.
Aquesta paradoxa hauria de ser analitzada col·lectivament ja que, entre d'altres
qüestions, pot reflectir la necessitat d'una major reflexió i d'un major treball de gènere
en les futures estratègies d'acció del moviment. Per altra banda, també existeix la
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possibilitat que en el taller l'atribut fos prioritzat com a molt important perquè en
determinats contextos les persones actuen d'acord amb el que entenen que és
“políticament correcte”, fet que portaria a la mateixa conclusió que s'ha explicitat
sobre la necessitat de profunditzar en la reflexió sobre el treball de gènere en el sí del
moviment.

5.2. Atributs integradors i indicadors de Sobirania Alimentària a
Catalunya
Tot i ser un dels resultats que es van desprendre del primer taller participatiu, com ja
s'ha explicitat i argumentat, la distribució dels atributs en certes dimensions no es va
tenir en compte en les anàlisi subsegüents de la informació obtinguda en la primera
sessió participativa de treball. Tanmateix, per tal de facilitar l'anàlisi de la informació
esmentada, va ser necessari agrupar “d'alguna manera” els atributs proposats pels
participants del taller. Així, en aquest apartat es presenta la proposta d'atributs
“integradors” que l'equip de recerca va elaborar com a pas previ necessari al
desenvolupament d'indicadors de SbA.
El conjunt d'atributs “integradors” o “englobadors” que es presenten a continuació va
ser elaborat a partir de l'anàlisi de la informació extreta de la fase de revisió
bibliogràfica, de les entrevistes en profunditat i del la primera sessió de treball
participativa. Com s'ha dit, l'objectiu era facilitar els passos que vindrien a
continuació: desenvolupar el conjunt d'indicadors de SbA de Catalunya i la seva
posterior avaluació.
La Taula 14 permet comparar fàcilment els atributs proposats al taller i els que
posteriorment va desenvolupar l'equip d'investigació en base als primers i a la resta
d'informació esmentada. A la primera columna s'han agrupat els atributs que es van
proposar al taller d'acord amb la seva relació i/o equivalència amb els “nous” atributs
integradors, els quals es presenten agrupats a la segona columna. Com es pot
observar, en la majoria de casos, els “nous” atributs es van definir de manera que
englobessin varis atributs definits al taller. Per últim, en la tercera columna de la taula
es presenta el llistat d'indicadors que s'han desenvolupat per avaluar cadascú dels
atributs integradors. Com s'ha explicat en l'apartat 4 però no està de més recordar,
tant el desenvolupament del conjunt d'indicadors com la seva posterior avaluació van
ser analitzats i verificats per les persones que van participar, respectivament, a la
segona i la tercera sessions de treball amb que ha comptat el procés de recerca que
ha donat lloc al present informe.
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Taula 14: Atributs proposats al primer taller, atributs integradors i indicadors de SbA a
Catalunya
Atributs taller

• Conservar els hàbits
alimentaris tradicionals

Atributs Integradors
Alimentació culturalment
adequada

Indicadors

• Consum de processats
forans i insans

• Consum de menjar “ràpid”
fora de casa

• Consum de nous aliments
• Assegurar la sanitat dels
productes agrícoles

Alimentació sana i
equilibrada

• Alimentació equilibrada

funcionals
• Acompliment dels objectius
nutricionals

• Consum de carn

(menys proteïna animal)

• Consum d'aliments ecològics
• Residus de fitosanitaris als
aliments

• Canviar estructures del
mercat

Circuits curts i de
proximitat

• Economia al servei de

• Balança comercial de
productes agroalimentaris

• Balança comercial dels

pagesos i consumidors

productes ecològics

• Lliure de supermercadisme

• Balança comercial de fruita
fresca

• Mercats locals (fires, mercats
municipals)

• Quota del mercat de
l’alimentació per tipus
d’establiment

• Potenciar lo propi
• Proximitat entre producció i

• Grups i cooperatives de

consum (local i de
temporada)

consum ecològic

• Un altre comerç
• Consum d’aliments de
temporada

• Les 3 “R”: reduir, reciclar,

Minimització de residus

reutilizar

• Envasos alimentaris
• Envasos de productes
fitosanitaris

• Consum de plàstics en
agricultura

• Accés dels pagesos als
recursos productius

• Autonomia productiva
• Canvi de la PAC +

Control popular de
l’agricultura i
l’alimentació

• Importància dels projectes
agroecològics de llavors

Participació dels productors
en les polítiques públiques

• Evolució dels ajuts directes
de la PAC

• Dret a decidir com a

• Recepció dels ajuts de la PAC

consumidors

• Diversitat i

complementarietat de les
produccions locals

• Distribució de la terra
• Preu de la terra

Diversitat productiva en
l’àmbit regional

• Distribució dels principals
cultius
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Atributs taller

• Informació correcta per una
alimentació adequada

Atributs Integradors
Educació per la Sobirania
Alimentària

• Contra-informació

Indicadors

• Escoles amb menjadors
ecològics

• Escoles amb hort

alimentària

• Publicitat alimentària
• Producció agrària ecològica a

• Educació alimentària

la formació professional

• Producció agrària ecològica
als estudis universitaris

• Reconeixement del valor

Medi rural viu i productiu

• Estudiants d’agronomia,

social de l'agricultura i dels
productors

forestals i ciències dels
aliments

• Agricultura i ramaderia amb

• Espais agraris protegits
• Espais pesquers i marins

molts pagesos

• Incorporació de joves a

protegits

l'agricultura

• Renda agrària i valor afegit

• Més pes alimentació en

brut de l’agricultura

economia familiar

• Població ocupada al sector

• Proteccionisme
• Condicions de treball dignes

primari

• Productors/es dins el sector
agroalimentari

• Drets bàsics coberts
• Equiparació dels drets dels

• Població agrària per edats

pagesos dels altres sectors

• Immigració a l'agricultura
catalana

• Protecció i promoció de les
zones agrícoles

• Despesa en alimentació

• Protecció zones pesqueres
• Reequilibrar el territori
(planificació

• Valorització del paper de les
dones

Relacions de gènere
justes

• Mà d'obra agrària per sexes
• Participació política de les
dones al món rural i agrari

• Participació de les dones en
projectes d’agricultura
ecològica
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Atributs taller

• Sobirania energètica i

Atributs Integradors
Producció agroecològica

tecnologia apropiada

Indicadors

• Producció agrària ecològica
• Diversitat de cultius

• Producció sense agroquímics

ecològics per regió

ni OGM

• Mida de les explotacions

• Defensa de la ramaderia

ecològiques

extensiva

• Producció i consum

• Gestió agroecològica

d'Organismes Modificats
Genèticament

(agrícola, ramadera,
pesquera i forestal)

• Volum de venda de

• Producció sustentable
• Protecció d’espècies, llavors i

fitosanitaris

• Evolució de la ramaderia

varietats agrícoles

extensiva

• Potenciar experiències

• Races ramaderes autòctones

existents

• Empreses de planter

• Potenciar lo propi

ecològic

• Pesca artesanal
• Procedència del peix
distribuït Mercabarna

• Producció de l'aqüicultura
catalana

• Iniciatives per la recuperació
de coneixements pagesos
tradicionals

• Canviar estructures del
mercat

Relacions comercials
justes i transparents

• Economia al servei de

• Preus en origen i destí
• Concentració de la
distribució alimentària

pagesos i consumidors

• Lliure de supermercadisme
• Visualització dels costos de
producció dins cadena
alimentària

• Visualització dels

percentatges percebuts pels
intermediaris i la seva
repercussió en els preus
finals

• Un altre comerç
• Planificació conjunta

productors i consumidors

• Traçabilitat del procés
• Xarxes i agrupacions amb
diferents models d'intercanvi

• Relacions basades en la
cooperació i la reciprocitat

Relacions cooperatives i
de confiança

• Cooperació i relacions de

confiança en les xarxes per
la Sobirania Alimentària

• Organitzacions de petits/es
pagesos/es
agroecològics/ques
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6. Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya
6.1. Alimentació culturalment adequada
Atributs taller
• Conservar els hàbits
alimentaris tradicionals

Atributs Integradors

Indicadors

• Alimentació culturalment

• Consum de processats forans

adequada

i insans

• Consum de menjar “ràpid”
fora de casa
• Consum de nous aliments
funcionals

Indicador 1: Consum de processats forans i insans
Definició

Consum anual d'aliments processats forans i insans respecte el
consum alimentari total anual. S'expressa en percentatge.
Aliments processats és una categoria molt àmplia que inclou tots els
aliments que no són frescs. Per poder desenvolupar un indicador en
aquest camp, hem seleccionat un subgrup de processats utilitzant
dos criteris. Forans: processats no inclosos en el grup d'aliments que
conformen la dieta mediterrània recomanada (Mataix, 1996). Insans:
processats amb un índex glicèmic elevat i/o percentatges elevats de
greixos saturats i greixos trans.
En base a aquests dos criteris hem determinat els següents aliments
processats forans i insans:
• Brioxeria/Pastisseria/Galetes/Cereals
• Xocolates/Cacaus/Succedanis
• Sucre de taula
• Brous + salses
• Plats preparats
• Gasoses + begudes refrescants

Objectiu

Estudiar l'evolució en el temps i el pes actual dins el patró alimentari
català del consum d'aliments processats forans i insans.
El pes del consum d'aliments processats “forans” i “insans” dins el
patró alimentari català pot ser indicatiu del deteriorament de la
cultura alimentaria pròpia, de fins a quin punt el patró alimentari
català s'ha distanciat de l'ideal dieta mediterrània recomanada i de
fins a quin punt està convergint amb el patró alimentari característic
de les societats occidentals enriquides (Garrabou i Cussó, 2007).
Aquest canvi de patró alimentari té importants implicacions
sanitàries, ambientals i socio-econòmiques. D'entre les implicacions
sanitàries destaca la relació entre l'increment del consum de
processats insans i els forts increments de la incidència de l'obesitat.
Per exemple, veiem que entre 1993 i 2006 la població adulta
catalana amb sobre pes va passar del 28% al 40%, l'obesa d'un 13%
a un 17%, i la que té diabetis tipus 2 del 4,7% al 5,9% (Departament
de Sanitat, 2007).
L'obesitat comporta una major freqüència de la incidència de

Importància
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Avaluació

• Consum de menjar “ràpid” fora de casa
• Consum de nous aliments funcionals
• Concentració de la distribució alimentària
• Publicitat alimentària
Entre 1993 i 2003 el percentatge que expressa la relació entre el
consum anual de processats forans i insans i el consum
alimentari total anual augmenta de manera molt significativa
(augmenta un 33,08 %). A partir de 2003, el consum d'aquests
productes respecte el consum total s'estabilitza i pateix només
variacions lleugeres (veure Gràfica 6).
1.200
1.000
800
Kgs p.c.

Atribut
associat
Indicadors
associats

malalties cròniques com diabetis tipus 2, malalties del cor (l'obesitat
és la principal causa de risc de patir malalties cardiovasculars, la
primera causa de mort al món segons la OMS) i càncer: durant
l'última dècada nombrosos estudis han mostrat que l'obesitat i el
sobre pes augmenten el risc de patir càncer de mama, colon, ronyó,
estómac, vesícula biliar i úter (National Cancer Institute, 2009). Així,
segons dades de The Journal of the National Cancer Institute, “el
consum de processats en quantitat superior a 30 gr. diaris augmenta
entre un 18 i 30% la probabilitat de patir un càncer d'estómac”.
D’entre les implicacions socio-econòmiques destaca que l'augment
del consum de “processats forans i insans” atorga més quota de
mercat i per tant més poder a les grans empreses i centrals de
compra que dominen el processament i la distribució alimentària. Les
agressives campanyes de publicitat que duen a terme aquestes
empreses i el distanciament i la pèrdua de vincle entre els llocs de
producció, de processament i de consum expliquen bona part de la
pèrdua de coneixements alimentaris (Jaffe i Gertler, 2006).
Alimentació culturalment adequada

10,4% 10,5% 10,3% 10,1% 10,4%

7,8%
8,9%

10,9%
Total consum
processats forans i
insans
Total consum altres

600
400
200
0
1993 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Any

Gràfica 6: Consum de processats forans i insans respecte al consum
alimentari anual
Font: elaboració pròpia a partir de dades del MARM (2008)

Tanmateix, cal destacar que el percentatge corresponent a l'any
2008 és el més alt de tota la sèrie (10,89%). A la vegada, la dada de
consum alimentari total de l'any 2008 (908,53 kg/capita) és la
segona més baixa de tota la sèrie (tan sols és inferior la de l'any
1994, 852,94 kg/capita). Això indica que la reducció moderada del
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Fonts
d’informació

29

consum alimentari total que va tenir lloc el 2008 (reducció d'un
3,78% respecte el 2007), i que podem atribuir al context de crisi
econòmica, no s'ha reflectit en una reducció del consum de
processats forans i insans. En termes absoluts, la dada de consum de
processats forans i insans de l'any 2008 (98,96 kg/capita) és la
segona més alta de la sèrie; només la supera la dada de 2004, any al
que correspon el consum alimentari total més elevat de tota la sèrie
(977,68 kg/capita).
La conclusió és que el consum de processats forans i insans
està consolidat: durant els darrers anys es manté estable
entorn al 10,5% del consum alimentari total anual. Aquestes
dades permeten afirmar que el consum de processats forans i insans
té un pes força important dins l'actual patró alimentari de la població
catalana.
Una anàlisi més detallada de les dades revela que les corresponents
al consum de processats forans i insans de l'any 2008 són les més
elevades de la sèrie per a tres de les sis categories seleccionades
(“Xocolata/Cacau/Succedanis”; “Brous + salses”; i “Plats preparats”).
En el cas del subgrup “Brioixeria/Pastisseria/Galetes/Cereals”, la dada
del 2008 és la segona més alta de la sèrie. Amb tot, si no tenim en
compte les dades de l'any 2004 (any en que es va registrar un
consum alimentari total per capita excepcionalment elevat si el
comparem amb els de la resta de la sèrie històrica presentada), les
dades del 2008 són les més altes de la sèrie històrica per a
tots els subgrups de processats seleccionats excepte un, el
sucre de taula.
L'evolució del consum de sucre de taula mereix una menció especial
ja que, dels consums estudiats per a aquest indicador, és l'únic que
té una tendència a la baixa en els darrers anys. Tanmateix, aquesta
tendència a la baixa és contrarestada per una clara tendència a l'alça
pel que fa al consum de begudes gasoses i refrescants, habitualment
molt edulcorades.29
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 2006. Pla
Integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i
l'alimentació saludable.
Garrabou, R., Cussó, X., 2007. Mediterranean diet changes during the
Nutritional Transition in Spain. UHE Working Papers 2007_09.
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Economia i
Història Econòmica, Unitat d'Història Econòmica.
Jaffe and Gertler, 2006. Victual vicissitudes. Consumer deskilling and
the gendered transformation of food systems. Agriculture and
Human Values, 23: 143–162.
MARM, 2009. Observatorio del consumo y la distribución alimentaria,
Subdirección General de Estructura de la Cadena
Alimentaria(http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/
BD/consulta.asp)
Mataix, J., 1996. La dieta mediterránea. Dieta tradicional versus dieta
recomendada. La alimentación mediterránea. Historia, cultura,
nutrición. Institut Català de la Mediterrània, Barcelona, pp. 269278.
National Cancer Institute, EEUU.
(http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/risk/obesity).

Més informació sobre el consum de sucre a la Revista Opcions, 30 (http://www.pangea.org/cric/).
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Indicador 2: Consum de menjar “ràpid” fora de casa
Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Freqüència de menjars (dinars o sopars) a establiments de “menjar
ràpid” per grups d’edat. Les dades són pels anys 1992-1993 i 20022003 a Catalunya, i estan basats en una enquesta feta a 4700
individus.
Valorar el pes del consum de “menjar ràpid” o “menjar
escombraries” dins el patró alimentari català.
El consum de menjar ràpid o menjar escombraries pot ser un
indicador de la pèrdua de coneixements i de bons hàbits
alimentaris per part dels consumidors, una qüestió que està força
present en la bibliografia científica sobre Sobirania Alimentària
(veure, p.ex: Jaffe and Gertler, 2006).
Diversos autors emfatitzen les implicacions socials i culturals de la
generalització del consum de menjar escombraries. El 1992 el
sociòleg nord-americà G. Ritzer va introduir el concepte
“MacDonalizació de la societat”, procés per el qual els principis que
regeixen el funcionament dels restaurants de menjar ràpid
(eficiència, previsibilitat, quantitat en comptes de qualitat i control
d’empleats i consumidors) han anat imposant-se cada cop en més
aspectes de la vida quotidiana, i fins hi tot influeixen en la nostra
manera de pensar. Segons Ritzer (1996), amb el “fast food”
l’alimentació deixa de ser un ritual per convertir-se en un mer acte
funcional de reposició de forces que reforça la tendència a la
banalització de la vida, l’estandardització, l'individualisme i
l’aïllament de la gent. A la vegada, emfatitza la irracionalitat de la
“racionalitat econòmica” del model dels restaurants de menjar
ràpid: converteix l'alimentació en un problema ambiental i de salut
pública de primer ordre. A l'hora, també cal assenyalar l’elevada
concentració empresarial del sector.
Els establiments de menjar ràpid es caracteritzen per oferir menjar
pobre en nutrients i amb nivells elevats de calories, greixos
saturats i greixos trans, sal, condiments, sucres i additius
alimentaris com el glutamat monosòdic (potenciador del sabor) o la
tartracina (colorant alimentari).
El consum elevat de menjar escombraries provoca obesitat i greus
problemes de salut com ara problemes cardiovasculars, diabetis
tipus 2, càncer, càries, augment dels nivells de colesterol en sang,
alteració del gust, addicció i alteracions neurològiques (veure, p.ex:
Bowman i Vinyard, 2004; Rosenheck, 2008; Schröder et al., 2007).
Al mateix temps, el model “fast food” d’alimentació està relacionat
amb un major impacte ambiental, en augmentar exponencialment
l’ús de plàstics i embalatges i la difusió generalitzada d’una dieta
basada en la carn i produïda de forma deslocalitzada
(incrementant, per tant, la despesa en transport).
Alimentació culturalment adequada
•

Consum de processats forans i insans

• Consum de nous aliments funcionals
La freqüència d’àpats en establiments de “menjar ràpid” (fast-food)
ha augmentat de forma considerable entre 1993 i 2003,
especialment entre el segment de població més jove (veure Gràfica
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7).
En termes generals, el percentatge de població que mai consumeix
en aquest tipus d’establiments ha passat del 71% al 49,8%; mentre
que el percentatge de població que hi va de manera freqüentment
(entre 1 cop al mes i 1 cop a la setmana) ha augmentat en 6,6
punts. El consum és força més generalitzat entre la població més
jove, tot i que la disminució del percentatge de població que no va
mai a menjar a “fast-foods” disminueix considerablement en tots
els sectors d’edat.
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Gràfica 7: Freqüència d’àpats en establiments de “menjar ràpid”
(fast-food), 1992-1993; 2002-2003
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Malgrat que no es tenen dades de freqüència de consum més
recents, les dades dels últims anys per l’Estat espanyol estimen
que, mentre ha caigut la despesa en bars i restaurants, ha
augmentat el consum en establiments de menjar ràpid, més barats.
Aquest increment s’ha donat principalment en les hamburgueseries
(davant, per exemple, de les pizzeries), amb l’obertura de 30 nous
locals durant 2008 (DBK, 2009).
Alhora, cal assenyalar l’elevada concentració d’aquest tipus
de consum: McDonald’s i Burger King arriben a una quota
conjunta d’establiments pròxima al 90% (DBK, 2009).
Bowman, S.A., Vinyard, B.T., 2004. Fast Food Consumption of U.S.
Adults: Impact on Energy and Nutrient Intakes and Overweight
Status. Journal of the American College of Nutrition, 23(2): 163–
168. (http://www.jacn.org/cgi/reprint/23/2/163)
DBK, 2009. Cadenas de Restaurantes. Nota de prensa.
(http://www.dbk.es/esp/default.cfm?idpagina=14&id=941 )
Jaffe and Gertler, 2006. Victual vicissitudes. Consumer deskilling
and the gendered transformation of food systems. Agriculture
and Human Values, 23: 143–162.
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Ritzer, G., 1996. La MacDonalización de la sociedad, Ariel.
Rosenheck, R., 2008. Fast food consumption and increased caloric
intake: a systematic review of a trajectory towards weight gain
and obesity risk. Obesity Reviews, 9(6): 535 – 547.
Schröder, H., Fito, M., Covas, M.I., 2007. Association of fast food
consumption with energy intake, diet quality, body mass index
and the risk of obesity in a representative Mediterranean
population. British Journal of Nutrition, 98: 1274-1280.
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Indicador 3: Consum de nous aliments funcionals
Definició

Objectiu
Importància

Consum en kilograms per capita de “nous” aliments funcionals (AF)
a Catalunya l’any 2008.
No existeix una definició consensuada científicament de què són els
aliments funcionals; es tracta, més aviat, d’un concepte.
Freqüentment es diu que un AF és aquell aliment que conté un
component amb una activitat relacionada amb una o diverses
funcions de l’organisme, amb un efecte fisiològic afegit per sobre
del seu valor nutricional, per tal de millorar la salut i/o reduir el risc
de contreure malalties. Segons la regulació europea, un AF ha de
continuar essent un aliment malgrat que hagi estat modificat i, per
tant, ha d’exercir les seves accions funcionals en les quantitats
habitualment consumides en una dieta convencional.
En l’actualitat, la recerca en aliments funcionals es dirigeix
principalment a: a) creixement i desenvolupament (p.ex: aliments
enriquits amb ferro, iode o àcid fòl·lic destinats a “millorar” el
desenvolupament fetal); b) metabolisme de substàncies (p.ex:
omega-3 pel control del colesterol); c) defensa de l’estrès oxidatiu
(p.ex: suc de fruites enriquits amb vitamines); d) sistema
cardiovascular (p.ex: omega-3 i 6); e) regulació del tracte intestinal
(p.ex: iogurts probiòtics); i f) funcions psicològiques i conductuals
(p.ex: aliments amb substàncies excitants del sistema nerviós o
tranquil·litzants).
Com que la definició més freqüent d’AF és molt àmplia i podria
incloure gairebé qualsevol aliment, l’indicador se cenyirà a
l’avaluació d’aquells aliments que han estat modificats de forma
artificial, que anomenarem nous aliments funcionals.
Valorar el pes del consum de “nous aliments funcionals” dins el
patró alimentari català.
La introducció de nous AF al mercat ha generat grans expectatives
entre els consumidors, amb l’objectiu de buscar productes més
saludables o que milloren la seva qualitat de vida ajudant-los a
controlar malalties. La demostració dels efectes beneficiosos per la
salut ha d’estar basada en evidències científiques. En aquest sentit,
l’any 2006 la Comissió Europea va aprovar una llei que estableix
que tots els productes que al·leguen tenir efectes beneficiosos per
la salut han de passar per un procés de verificació. La majoria de
les anàlisis realitzades fins ara han donat resultats negatius. Així,
diversos estudis qüestionen la veritable eficàcia d’aquests
productes, la seva contribució a la salut (de fet, l’evidència és molt
limitada al respecte (INFAC; 2003), així com la necessitat
d’incorporar-los de manera massiva en la dieta. Altres autors han
criticat el reduccionisme que implica fixar-se només en un aspecte
de la dieta, quan l’objectiu ha de ser una dieta equilibrada en el seu
conjunt (Silveira Rodríguez et al., 2003).
Des de la perspectiva cultural, el consum generalitzat de “nous”
aliments funcionals “homogeneïtza” els productes. Degut a les
inversions en recerca, les solucions basades en AF genèrics estan
destinats al mercat global, en comptes de formular respostes
encaminades a resoldre les necessitats específiques de la població.
Els nous AF també suposen un canvi en el perfil dietètic de la
població, ja que alteren els patrons identitaris i reemplacen
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Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

aliments tradicionals, familiars o artesans (Sibbel, 2007). Aquests
canvis afavoreixen la concentració de poder en la cadena
alimentària (McMichael, 2000) i acceleren la pèrdua de
coneixements i cultura alimentària (Jaffe i Gertler, 2006).
Alhora, el consum d'aliments funcionals pot ser un indicador de la
influència i la capacitat que té la publicitat a l'hora de modificar els
hàbits alimentaris. Com que els consumidors no tenen experiència
prèvia en aquest tipus d’aliments, el màrqueting és necessari per
tal de construir i mantenir actituds favorables cap als AF. El
missatge de la salut és molt potent, fet que pot encoratjar la
compra d’aquests productes en detriment de productes frescos i
més econòmics, que no tenen una menció específica sobre els seus
beneficis per la salut (Sibbel, 2007).
Alimentació culturalment adequada
•

Consum de processats forans i insams

•

Consum de menjar “ràpid” fora de casa

• Publicitat alimentària
L'any 2008, el consum de “nous aliments funcionals” va
representar gairebé el 3% del consum alimentari total. Tot i
que pot semblar un percentatge baix, com es detalla a
continuació per mitjà de la Taula 15, el consum de “nous aliments
funcionals” va suposar una part molt significativa del consum
total de llets, iogurts i sucs i nèctars. Tot i que no hi ha dades
per altres anys, les dades del 2008 corroboren que el consum
d'aquest tipus d'aliments està fortament consolidat.
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Taula 15: Consum de "nous aliments funcionals" a la llar, 2008 (kg/capita)

Total llet líquida: 70,19 kg
Llet enriquida: 11,81 kg.

Consum de llets funcionals respecte consum de llets
líquides: 16,82%
Iogurt: 9,76 kg
Iogurt enriquit: 0,35 kg
Iogurt amb bífidus: 3,01 kg
Consum de iogurts funcionals respecte consum total de
iogurts: 34%
Sucs i nèctars: 12,28 kg
Sucs enriquits: 2,81 kg
Sucs i nèctars light: 1,85 kg
Consum de sucs i nèctars funcionals respecte consum
total de sucs i nèctars: 37,95%
Total consum de “nous” aliments funcionals a la llar:
19,83 kg per persona
Consum de “nous” aliments funcionals a la llar respecte
total consum alimentari a la llar (698,87 kg): 2,84%.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MARM (2009).

Fonts
d’informació

INFAC, 2003. Probióticos y prebióticos, ¿alimentos funcionales?
(http://www.euskadi.net/r332288/es/contenidos/informacion/infac/es_1223/adjuntos/infac_v
11n9.pdf )
Jaffe, J. and Gertler, M., 2006. Victual vicissitudes. Consumer
deskilling and the gendered transformation of food systems.
Agriculture and Human Values, 23(2): 143-162.
MARM, 2009. Subdirección General de Industria, Comercio y
Distribución Agroalimentaria. Consulta personal realitzada el
23-10-2009.
McMichael, P. 2000. The power of food. Agriculture and Human
Values 17(1): 21-33.
Sibbel, A., 2007. The sustainability of functional foods. Social
Science and Medicine, 64(3): 554-561.
Silveira Rodríguez., M.B., Monereo Megías, S., Molina Baena, B.,
2003. Alimentos funcionales y nutrición óptima. ¿Cerca o lejos?
Revista Española de
Salud
Pública, 77(3): 317-331
(http://www.scielosp.org/pdf/resp/v77n3/colabora.pdf ).
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6.2. Alimentació Sana i Equilibrada
Atributs 1er taller
• Alimentació equilibrada
(menys proteïna animal)
• Assegurar la sanitat dels
productes agrícoles

Atributs Integradors
• Alimentació sana i
equilibrada

Indicadors
• Acompliment dels objectius
nutricionals
• Consum de carn
• Consum de productes
ecològics
• Residus de fitosanitaris als
aliments

Indicador 4: Acompliment dels objectius nutricionals
Definició

Objectiu

Importància

Atribut

Grau d'acompliment dels objectius nutricionals i les recomanacions
alimentàries per part de la població catalana. Generalment, els
objectius nutricionals i les recomanacions i guies alimentàries són
establertes per consens per institucions internacionals i societats
científiques per tal de facilitar el disseny de patrons alimentaris
saludables que previnguin l'aparició de malalties.
En el cas de l'estat espanyol, els objectius nutricionals i les guies
alimentàries han estat desenvolupades i publicades per la Sociedad
Española de Nutrición Comunitària (SENC, 2001). A la vegada, la
Generalitat de Catalunya estableix periòdicament recomanacions
alimentàries específiques per a la població catalana (Serra-Majem et
al., 1996).
Estudiar l'evolució del patró alimentari de la població catalana i el
seu
ajustament als objectius nutricionals i les recomanacions
alimentàries definides per a la població espanyola i catalana
respectivament.
Catalunya no ha estat exempta als canvis en els hàbits alimentaris
que han afectat als països desenvolupats en les darreres dècades.
L'evolució que han patit els patrons alimentaris de les societats
occidentals es caracteritza per un augment progressiu del consum
d'aliments d'origen animal, la presència de grans quantitats de
productes refinats amb un alt contingut energètic a la dieta i la
disminució simultània del consum d'aliments d'origen vegetal. La
transició nutricional que han suposat aquests canvis ha implicat, per
una banda, un augment de la ingesta d'energia provinent dels
greixos totals, els greixos saturats, els greixos trans i els sucres; i per
l'altra, una disminució en percentatge de la contribució dels
carbohidrats complexos i les proteïnes vegetals a la ingesta
d'energia total.
Els hàbits alimentaris d'una població són factors determinants del
seu estat de salut a la vegada que tenen importants repercussions
econòmiques, culturals i polítiques. Els hàbits alimentaris inadequats
(ja sigui per excés, per manca o ambdós) estan associats a
nombroses patologies que causen un elevat nombre de morts en les
societats enriquides, com ara malalties cardiovasculars, certs
càncers, obesitat, osteoporosis, anèmia, caries, cataractes i
desordres immunitaris específics, entre altres (Serra Majem et al.,
2007).
Alimentació sana i equilibrada
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associat
Indicadors
associats

Avaluació

Consum de processats forans i insans
Consum de menjar “ràpid” fora de casa
Consum de carn
Residus de fitosanitaris als aliments
Els hàbits alimentaris de la població catalana, especialment
els dels grups d'edat més joves, s'estan allunyant
progressivament
dels
objectius
nutricionals
i
les
recomanacions alimentàries establertes respectivament per
a la població catalana i espanyola, així com del patró
alimentari que es correspondria amb la dieta mediterrània.
Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l'article en el que
s'ha basat l'avaluació d'aquest indicador: Compliance with dietary
guidelines in the Catalan population: basis for a nutrition policy at
the regional level (the PAAS strategy) (Serra Majem et al., 2007). A
partir de l'estudi de l'evolució dels hàbits alimentaris de la població
catalana durant el període 1992-2003, l'esmentat article avalua, per
una banda, el grau d'acompliment durant el període 1992 – 2003 de
les recomanacions alimentàries definides l'any 1996 per a la població
catalana (Serra Majem et al., 1996); per altra banda, l'ajustament del
patró alimentari català de l'any 2003 a les recomanacions
alimentàries definides per a la població espanyola (SENC, 2001). No
hem pogut avaluar la situació en dates més actuals perquè les dades
de 2002/03 són les últimes disponibles (GENCAT).
•
•
•
•

A) Avaluació del grau d'acompliment de les recomanacions
alimentàries per a la població catalana en el període 19922003.
A continuació llistem les recomanacions (entre cometes)
acompanyades de l'avaluació del seu seguiment:
• “mantenir i augmentar el consum de fruites i hortalisses”: no
es va acomplir ja que el consum d'ambdós grups d'aliments va
baixar, tot i que el d'hortalisses ho va fer només lleugerament.
• “que l'oli d'oliva continuï sent la font principal de greix
alimentari”: es va acomplir; de fet, el consum d'oli d'oliva va
augmentar en el període estudiat.
• “mantenir els aspectes tradicionals de la Dieta Mediterrània”:
el seguiment d'aquesta recomanació va presentar diferències
importants en funció de la variable “edat”. Així, mentre el 85%
de les persones majors de 65 anys van obtenir una taxa
d'adherència a la Dieta Mediterrània “bona” o “excel·lent”,
aquestes qualificacions només van correspondre al 25% de la
població entre 10 i 17 anys. La conclusió és que la promoció
de la Dieta Mediterrània és especialment crítica entre les
generacions més joves, independentment del gènere o del
nivell socio-econòmic.
• “la població en el seu conjunt hauria de reduir la ingesta total
de proteïnes i el consum de carn, especialment carn vermella i
salsitxes/embotits; a la vegada, hauria de mantenir o
augmentar el consum de peix”: segons l'article al que ens
referim, en conjunt és possible afirmar que la recomanació de
reduir el consum de carn i proteïnes i, en menor grau, de
salsitxes/embotits, es va acomplir. Això no va passar amb la
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•

•

Fonts
d’informació

recomanació relativa al consum de peix ja que aquest va
disminuir un 15% entre 1992 i 2003.
“principalment els adults i la gent gran haurien de reduir o
substituir parcialment el consum de llet sencera i productes
làctics per aliments amb un contingut en greixos baix”: la
tendència a l'augment del consum de llet i productes làctics
observable durant el període estudiat va ser en part
contrarestada per un augment significatiu del consum de
productes làctics desnatats, en la línia del que estableix la
recomanació.
“evitar el consum de suplements vitamínics i minerals”: en
general, durant el període estudiat el consum de suplements
vitamínics i minerals no va augmentar (9% pels anys 1992/93 i
8% pels anys 2002/03).

B) Ajustament del patró alimentari català de l'any 2003 a les
recomanacions alimentàries definides per a la població
espanyola.
Segons Serra-Majem et al. (2007) l'any 2003 el 30% de la població
catalana no consumia prou peix (la recomanació és de 3-4 racions
per setmana; en endavant indiquem sempre entre parèntesi les
racions recomanades de cada grup d'aliments), el 68% consumia
massa carn i proteïnes (3-4 racions per setmana) i el 7% consumia
massa ous (3-4 racions per setmana). El 63% de la població no
consumia prou llegums (2-4 racions per setmana) i el 74% no
consumia prou fruits secs (3-7 racions per setmana).
Pel que fa als productes làctics, mentre que l'any 2003 el 68% de la
població consumia la quantitat recomanada (2-4 racions per dia), el
28% no en consumia prou i el 4% en consumia massa. El 49% de la
població mostrava ingestes adequades d'oli d'oliva (3-6 racions per
dia). El 58% i el 74% de la població presentava, respectivament, un
consum d'hortalisses i fruites inferior al recomanat (2 racions per dia
i 3 racions per dia respectivament).
Així mateix, el 17% de la població catalana consumia begudes
alcohòliques en excés (0 racions per a menors de 18 anys, 2 racions
per dia per als adults), el 24% consumia massa greix d'origen animal
(4 racions per setmana), el 33% ingeria massa dolços i llaminadures
(2 racions per dia), el 20% consumia massa brioixeria (4 racions per
setmana), el 22% consumia refrescos en excés (1 ració diària) i, per
últim, el 56% de la població catalana ingeria massa carn vermella i
salsitxes/embotits (3 racions per dia).
Serra-Majem Ll., Ribas-Barba L., García-Closas R., Ramón J.M.,
Salvador G., Farran A., Serra J., Sabater G., Jover Ll., Tresserras R.,
Salto E., Chacon P., Pastor M.C., Puchal A., Lloveras G., Taberner
J.Ll. i Salleras Ll., 1996. Llibre Blanc: Avaluació de l'estat
nutricional de la població catalana (1992-93). Departament de
Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya, Barcelona: 1252.
Serra-Majem Ll., Ribas-Barba L., Salvador G., Castells C., Serra J.,
Jover Ll., Tresserras R., Farran A., Roman B., Raidó B., Ngo J.,
Taberner J.Ll. i Salleras Ll., 2006. Avaluació de l’estat nutricional
de la població catalana 2002–2003. Evolució dels hàbits
alimentaris i el consum d’aliments i nutrients a Catalunya (1992–
2003). Departament de Salut, Generalitat de Catalunya,
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Barcelona.
Serra-Majem Ll., Ribas-Barba L., Salvador G., Serra J., Castells C.,
Cabezas C. i Plasencia A., 2007. Compliance with dietary
guidelines in the Catalan population: basis for a nutrition policy at
the regional level (the PAAS strategy). Public Health Nutrition,
10(11A): 1406-1414.
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2001. Guías
Alimentarias para la población espanyola: recomendaciones para
una dieta saludable. IM&C, Madrid.
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Indicador 5: Consum de carn
Definició
Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

30

Evolució del consum de carn (kg/capita) a les llars de Catalunya
durant el període 2004-2009
Determinar i valorar l'evolució del consum de carn a Catalunya
durant el període 2004-2009.
El consum excessiu de carn està associat a importants impactes
sanitaris, socials i ecològics.
Menjar massa carn, sobretot la més greixosa (xai, porc) i la
processada, augmenta el nivell de colesterol i greixos saturats en
sang, fet que produeix una major incidència de malalties
cardiovasculars (arteriosclerosi, hipertensió, infart...), diabetis de
tipus 2 i alguns càncers (colon, pàncrees o estómac) (OMS, 2003).
Pel que fa als impactes ecològics, destaca el fet que la carn sigui
l'aliment que més recursos naturals requereix per a ser produït. Per
produir una caloria d'origen animal es necessita molta més superfície,
aigua i energia que per produir una caloria d'origen vegetal. A més,
l'extensió de les zones de pastures i, sobretot, dels monocultius de
soja per a la producció de pinsos, està directament associat amb la
intensificació de fenòmens com la desforestació i el canvi climàtic
(GRAIN, 2009).
La producció de carn està majoritàriament associada a un model
agroindustrial socialment nefast. Les explotacions d'engreix intensiu
de bestiar demanden quantitats ingents de soja. Aquesta és produïda
majoritàriament a Llatinoamèrica en grans plantacions de
monocultius. En les darreres dècades, l'expansió de l'agronegoci de
la soja ha implicat el desplaçament forçós, sovint amb violència i
assassinats, de milers de comunitats de camperoles i pobles
indígenes les quals són expulsades de les seves terres. D'aquesta
manera, el consum excessiu de carn als països enriquits condemna a
la fam, a la pobresa i a l'èxode rural les poblacions rurals del Sud. 30
Donats els esmentats impactes, des de la perspectiva de la SbA cal
insistir en la necessitat de disminuir de manera significativa i urgent
l'elevat consum de carn que caracteritza el patró alimentari de les
societats enriquides, entre elles la catalana.
Alimentació sana i equilibrada.
•
•

Acompliments del objectius nutricionals
Residus de pesticides als aliments.

A títol d'exemple, és possible aprofundir en els impactes socials del model de la soja al Paraguai
consultant l'article Soja tour: jo en baixo, i tu?; Porro, A., Revista Opcions, nº19; 2006
(http://www.pangea.org/cric/opcions/carn.html).
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Com es pot observar a la Gràfica 8, el consum de carn per capita
a les llars de Catalunya no ha variat massa en els últims cinc
anys. Com s'aprecia a la gràfica, el consum total de carn per capita a
la llar va augmentar lleugerament entre els anys 2004 i 2007, any en
que va assolir el valor màxim per a la sèrie temporal estudiada
(57,66 kg/capita). En els dos anys següents, en canvi, va
experimentar un tímid descens que va situar el consum per capita de
l'any 2009 en el valor més baix de la sèrie temporal estudiada (54,42
kg/capita). Això sembla indicar que, després d'haver-se registrat
els consums per capita més elevats fa pocs anys, actualment
hi ha una tendència a reduir moderadament el consum.
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Gràfica 8: Consum de carn a Catalunya, 2004-2009

Per confirmar aquesta tendència caldrà, però, estudiar els consums
en els propers anys. Sigui com sigui, el consum de carn per capita
continua sent molt superior a les quantitats recomanades pels
experts i les institucions sanitàries: si al consum per capita a la llar
sumem el 30% de consum fora de casa (Horeca) que s'acostuma a
considerar per a obtenir una aproximació del consum total per capita,
tenim com a resultat un consum total aproximat de carn per a l'any
2009 que rondaria els 70 kg/capita.
Si ens fixem en el consum desglossat per tipus de carn que mostra la
gràfica, observem que durant la sèrie temporal estudiada el consum
de carn fresca, el més important en kg/capita, va seguir una evolució
molt similar a la del consum total per capita a la llar. El consum de
carn congelada també va seguir un patró similar al del consum total i
de carn fresca. Per últim, el consum de carn transformada és
l'únic que no disminueix al llarg de la sèrie, fins el punt que el
consum per l'any 2009 representa el valor màxim del període
2004-2009 (12,43 kg./capita). Aquesta és una tendència preocupant
si tenim en compte que les recomanacions dels experts i les
autoritats sanitàries indiquen que el consum d'aquest tipus de carn
hauria de tendir a desaparèixer totalment.
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GRAIN; The international food system and the climate crisis; 2009
(http://www.grain.org/seedling/?id=642).
Observatorio del consumo y la distribución alimentaria; MARM
(http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/BD/consulta.a
sp).
Organització Mundial de la Salut; Dieta, nutrición y prevención de
enfermedades crónicas; 2003
(http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/pr32/es/index.html)
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Indicador 6: Consum d’aliments ecològics
Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Avaluació

Nivell de consum de productes ecològics a les llars catalanes l’any
2009, estimat a partir de 1.600 enquestes, de les quals s’han fet
1.200 entrevistes a població resident a Catalunya i 400 entrevistes a
compradors exclusius de la llar. Els resultats es van ponderar
posteriorment segons el sexe, l’edat i la distribució provincial de la
població real a Catalunya.
Segons l'estudi portat a terme, s'ha entès per productes ecològics
aquells productes ecològics amb certificació, i per tant queden fora
d'aquest indicador aquells productes ecològics sense certificació
oficial.
Obtenir una estimació del nivell de consum d’aliments ecològics i de
la seva freqüència a les llars catalanes, així com del perfil dels
consumidors i consumidores d’aquests aliments.
La dada de producció ecològica no és, per sí sola, suficient per tal
d'avaluar el nivell d’integració i incorporació de l’alimentació
ecològica a la dieta de la població catalana, doncs la producció
ecològica és freqüentment objecte d'exportació i consum llunyà.
En un model de Sobirania Alimentària, els aliments agroecològics
haurien d’ocupar un lloc central en la alimentació a la llar, amb un
consum proper i de temporada. Donat que no existeixen dades sobre
el consum en quantitats, aquest indicador pretén avaluar aquesta
dimensió mitjançant una variable proxi: el percentatge de població
que ha incorporat hàbits de consum ecològic a la seva llar. Aquesta
dada pot reflectir el grau de permeabilitat dels hàbits de consum
ecològic a la societat catalana i el pes actual del seu consum respecte
al consum alimentari general de la llar. A més, el perfil del
consumidor pot donar una idea de la facilitat d’accés a aquest tipus
d’alimentació. És important assenyalar la limitació d'aquest indicador
pel que fa a l'exigència d'una certificació oficial per tal d'identificar els
productes ecològics, i cal tenir en compte que poden quedar-ne fora
altres productes agroecològics consumits per la població.
Alimentació sana i equilibrada
Acompliment dels objectius nutricionals
Consum de carn
Residus de fitosanitaris als aliments
Volum de venda de fitosanitaris
Les dades del Baròmetre de percepció i Consum dels Aliments
Ecològics, representades per mitjà de la Gràfica 9 mostren un
percentatge optimista de consum ecològic a Catalunya: un 47% de la
població catalana consumeix o ha consumit alguna vegada
aliments ecològics. Si ens fixem en els consumidors freqüents,
aquest percentatge baixa fins al 31% de consum mensual, mentre
que el 16,2% admeten un consum esporàdic (menys d'un cop al
mes). En contrast amb aquestes dades, un 22% no coneixen els
productes ecològics i un 31,3% admeten conèixer-los però no
comprar-los.
•
•
•
•
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Tots els dies 3%
Un cop per setmana 15%
No coneixen 21%

Més d'un cop al mes 13%

Menys d'un cop al mes 16%

No consumeixen mai 31%

Gràfica 9: Freqüència de consum de productes
ecològics
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TNS
Demoscòpia, Baròmetre 2009

No obstant això, aquestes xifres no representen per si mateixes un
consum important de productes ecològics. En aquest sentit, la manca
de dades del volum que representa aquest consum és un
factor limitant a l’hora d’interpretar els resultats, doncs un
consum freqüent no vol dir necessàriament un consum de pes en la
dieta. A la enquesta, però, si s’esmenta la despesa mitjana setmanal
en la compra d'aliments ecològics dels consumidors habituals, la qual
suposa el 24,4% de la despesa total en productes alimentaris. Aquesta
dada suggereix un pes més aviat baix del consum ecològic sobre el
total del consum alimentari. Per altra banda, cal tenir en compte el
biaix positiu que es produeix a les enquestes en les que es tendeix
molt sovint a donar respostes “políticament correctes”.
Pel que fa als aliments ecològics més consumits, aquests són la llet,
iogurt i formatges, la verdura i llegums i la fruita, seguint en
importància els ous, la carn i l'oli. Entre els motius de compra
d'aliments ecològics argumentats pels enquestats es troben
principalment les raons de salut (66,3%), de major qualitat percebuda
(21,9%) i de millor gust de l'aliment (15,8%). Un 9,3% de la població
enquestada admet també fer-ho per conviccions ideològiques,
percentatge que duplica el de l'any 2008 (4,2%).
Per altra banda, segons les dades del baròmetre, el consum de
productes ecològics sembla augmentar entre habitants de 16 a 49
anys amb estudis superiors i un estatus social mitjà-alt. Es distingeix
també un consum superior en ciutats. En aquest sentit, el perfil del
consumidor sembla estar esbiaixat cap a una població jove i
conscienciada, resident a la ciutat, on els fluxos d'informació són
més intensos i el nivell adquisitiu més alt. Segons les enquestes
realitzades, el consumidor/a de productes ecològics està disposat
generalment a gastar més diners i temps en l'alimentació. Aquest fet
contrasta amb la suposada facilitat de contacte i adquisició directa
d'aliments, que per proximitat i tradició podríem associar, a priori, a
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poblacions rurals i productors, posant de manifest l'existència
dominant d'unes estructures productives i de mercat que han afavorit
la pèrdua dels hàbits tradicionals d'adquisició directa d'aliments al
medi rural i del contacte proper entre pagesos i consumidors.
Pel que fa als canals de compra, és important assenyalar que,
respecte a les enquestes del 2008, la compra de productes
ecològics en botigues especialitzades ha disminuït, en
contrast amb un lleuger augment de la compra en
supermercats i mercats, així com un augment important en
cooperatives de consum, tot i la seva contribució relativament
petita (veure Gràfica 10).

Gràfica 10: Canal de compra d'aliments ecològics certificats
assenyalat per les persones enquestades que es declaren
compradores habituals
Font: TNS Demoscòpia, Baròmetre 2009

Finalment, un 29% de la població admet no consumir mai aliments
ecològics. Els principals motius adduïts per a no consumir
aliments ecològics són "un preu excessiu" (41%) i “la dificultat
de trobar-los" (35%). Altres respostes minoritàries anaven
adreçades a la manca de conscienciació o de confiança en aquests
productes. No obstant, fins a un 71% dels coneixedors no
consumidors manifesten un possible interès en el consum de
productes ecològics en el futur, sobretot si canvien les tendències
de preu. Aquests elements (preu i disponibilitat), no sempre són
inherents al model agroecològic, sinó, més aviat, el resultat de
l'estructura del mercat alimentari actual predominant i de certes
polítiques públiques.
Així, és possible concloure que un procés de transició fins a nivells
més elevats d’alimentació ecològica haurà de tenir en compte els
canvis en el hàbits de consum i compra (més contacte directe, més
consum de temporada i proper, etc.), així com determinades
actuacions de cara a garantir preus accessibles, tot i que realistes
amb els costos de producció i socialment justos.
Fonts
Agència Catalana del Consum (www.gencat.cat/salut/acsa/)
d’informació Centre d’Estudis d’Opinió, TNS-Demoscopia, 2009. Baròmetre de
percepció i consum dels aliments Ecològics Pla d’Acció per a
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l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 2008-2012. Informe de
Resultats 2008.
Institut Cerdà, 2005. Alimentació 2010: Hàbits de consum i compra de
productes emergents.
(http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/estudis/informealimentacin2010ba
rcelonafinal.catala.723.pdf)
Revista Distribución y Consumo, 2008. El consumo de productos
ecológicos. Maig-Juny.
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Indicador 7: Residus de fitosanitaris als aliments
Definició

Objectiu

Importància

Evolució de la taxa de conformitat amb els límits màxims de residus
(LMR) permesos de plaguicides en productes d'origen vegetal
(període 2002-2007) i d'origen animal (període 2004-2007).
La taxa de conformitat és el percentatge de controls que no superen
els LMR establerts legalment respecte el total de controls realitzats.
Segons el DAR, “l’LMR és la concentració màxima de residus d’un
plaguicida permesa legalment en la superfície o part interna de
productes destinats a l’alimentació humana o animal”. També
segons el DAR “aquest límit garanteix amb un marge ampli de
seguretat que els residus no són perjudicials per als consumidors
dels vegetals tractats i s’expressa en parts per milió (ppm) o en
mg/kg” (DAR et al., 2009).
Estudiar i valorar l'evolució de la taxa de conformitat amb els límits
màxims de residus (LMR) permesos de plaguicides dels aliments
d'origen animal i vegetal produïts a Catalunya.
L’ús abusiu de fitosanitaris té greus conseqüències ambientals
(contaminació de sòls i aigües, erosió de la biodiversitat, creació de
resistències en plagues...), socials (desplaçaments forçats de
comunitats indígenes i camperoles, dependència vers les
multinacionals que els produeixen i vers els combustibles fòssils que
s'empren per a produir-los...) i sanitàries (emmetzinaments,
malalties cròniques, etc.).
Des de que als anys 60 es van descobrir el greus efectes sobre la
salut del DDT així com la seva àmplia i duradora presència en els
sòls i en els teixits vius (tan humans com de la resta d'animals) de
tot el planeta, progressivament s'han desenvolupat arreu del món
legislacions específiques, registres de fitosanitaris permesos, límits
màxims de residus (LMR) permesos en els aliments i mecanismes de
vigilància i control. Tot això es deu als importants riscos per a la
salut humana, animal i mediambiental inherents als biocides de
síntesi que empren l'agricultura i la ramaderia industrial: “segons
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cada any hi ha uns 250.000
morts per intoxicació de plaguicides (organoclorats i organofosforats
majoritàriament), i uns 3 milions de persones pateixen
enverinament per ingestió o inhalació, essent la major part dels
casos treballadors professionalment exposats. La incidència dels
efectes subcrònics i crònics d’exposicions petites a la població
general es desconeix en gran mesura, tot i que es creu que poden
anar des d’alteracions neurològiques, reproductives, endocrines o
immunològiques, a fracassos funcionals i alteracions importants del
comportament. (...) La principal via d’entrada en humans de petites
quantitats de plaguicides de forma crònica és la dieta” (Arqués i
Fontcuberta, 2006).
En l’àmbit estatal, els LMR de residus de plaguicides i el seu control
en determinats productes d’origen vegetal i les seves modificacions
es troben recollits al Reial decret 280/1994. Per la seva banda, el
Reial decret 569/1990 estableix els LMR per als productes
alimentaris d’origen animal i les seves modificacions. Cal tenir en
compte que a partir de l’1 de setembre
de 2008 és d’aplicació
el nou Reglament (CE) 396/2005 del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu als límits màxims, que deroga totes les directives
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anteriors sobre LMR (76/895, 86/363, 86/362 i 90/642) i harmonitza
els LMR en tota la Comunitat Europea.
Alimentació sana i equilibrada
•

Volum de venda de fitosanitaris

L'avaluació d'aquest indicador s'ha basat en les dades dels
controls de la producció agrària que realitza el DAR en
origen. Aquesta avaluació és, però, limitada: es podria
complementar, per una banda, amb les dades dels controls en
destinació final (en escorxadors, establiments alimentaris i punts de
venda al consumidor final) que realitza l'Agència de Protecció de la
Salut i l'Agència de Salut Pública de Barcelona; i, per altra banda,
amb les dades dels controls de la producció integrada (DAR) i de la
producció ecològica (CCPAE).
Com podem observar a la Gràfica 11, la taxa de conformitat dels
controls d'aliments d'origen vegetal realitzats pel DAR en el marc
del “Programa nacional de vigilància i control oficial de productes
fitosanitaris” augmenta sensiblement durant el període 2002 2007, concretament un 3% (passa d'un 93,4% de conformitat el
2002 a un 96,4% el 2007). Tanmateix, entre 2006 i 2007 la taxa
pateix una davallada significativa (concretament d'un 1,9%).
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Gràfica 11: Resultats a Catalunya del programa nacional de
vigilància i control oficial de productes fitosanitaris en aliments
d'origen vegetal, 2002-2007
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAR (2008)

Observant la gràfica, crida l'atenció el relativament reduït
nombre de mostres analitzades anualment en el marc
d'aquest programa de vigilància i control. Concretament,
durant el període 2002 – 2007, el DAR va realitzar 277 controls
anuals de mitjana.
Per mitjà de la Gràfica 12 hem representat els resultats de les deu
mostres d'aliments d'origen vegetal analitzades l'any 2007 a
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Catalunya en el marc del programa nacional de vigilància i control
que van presentar continguts de residus de plaguicides superiors
als LMR permesos. Com es pot observar, dels deu resultats
relacionats sis van presentar continguts de plaguicides com a mínim
deu vegades superior als LMR corresponents. El cas més extrem
correspon a la sisena mostra (espinacs): va presentar un contingut
de clortalonil 160 vegades més alt que el LMR corresponent
(concretament va presentar 1,6 mg/kg de clortalonil quan el LMR
permès per a aquest producte fitosanitari és de 0,01 mg/kg).
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Gràfica 12: Resultats de les mostres amb residus de plaguicides
>LM. Programa nacional de vigilància i control oficial de productes
fitosanitaris en origen, 2007.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DAR et al. (2009).

Les dades dels resultats a Catalunya del programa nacional de
vigilància i control dels LMR pel que fa als productes vegetals
contrasten amb els resultats dels altres plans i programes de
vigilància i control de residus de plaguicides en la producció agrària
catalana. D'acord amb els resultats dels controls de pinsos realitzats
pel DAR durant el període 2004 a 2007 per a la determinació del
contingut de plaguicides organoclorats i organofosforats en el marc
del “Pla per a la investigació de residus en animals i carns fresques
a Catalunya” (PIRACC), totes les mostres de pinsos analitzades
van donar resultats conformes als límits permesos (DAR et al.,
2009).
Així mateix, els resultats per al període 2004 – 2007 del
“Programa coordinat de vigilància de residus de plaguicides
a la Unió Europea”, també executat pel DAR i, segons el mateix
DAR, “destinat a garantir el respecte dels límits màxims de residus
de plaguicides en els cereals i en determinats productes d’origen
vegetal” (DAR et al., 2009), indiquen que totes les mostres
analitzades van presentar una taxa de conformitat del 100%;
o el que és el mateix, cap mostra va presentar continguts de
plaguicides superiors als LMR establerts. Sembla pertinent, però,
qüestionar la representativitat d'aquestes dades si considerem el
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reduït nombre de mostres analitzades anualment en el marc
d'aquest programa de vigilància i control d'àmbit europeu
(concretament 20,5 mostres analitzades anualment de mitjana en el
període 2004 – 2007) (DAR et al., 2009).
A mode de conclusió, cal destacar que la taxa de conformitat dels
productes d'origen vegetal i animal produïts a Catalunya respecte
els LMR permesos de plaguicides està experimentant una evolució
positiva. Tanmateix, el reduït nombre de controls realitzats en
origen anualment contrasta amb l'objectiu que el propi DAR
atribueix als programes de seguiment i control: impedir la posada en
el mercat dels productes que superin els LMR establerts en la
legislació vigent (DAR et al., 2009). El reduït nombre de controls
anuals realitzats sembla indicar, però, que els objectius dels
programes de vigilància i control són, més aviat, dissuadir els
operadors, així com obtenir dades estadístiques sobre l'evolució de
la taxa de conformitat. A la vegada, i per últim, els resultats del
“Programa nacional de vigilància i control oficial de productes
fitosanitaris” en origen corresponents al període 2002 – 2007
indiquen que aproximadament el 3% dels productes vegetals
produïts a Catalunya superen amb escreix els LMR permesos.
Arqués J. i Fontcuberta M., 2006. Plaguicides en els aliments.
Agència de Salut Pública de Barcelona: 7-8.
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2008. Estat
actual dels productes fitosanitaris en el cultiu de l'arròs.
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Agència de
Protecció de la Salut, Agència de Salut Pública de Barcelona i
Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2009. La vigilància i
el control de plaguicides en productes alimentaris i pinsos
d’origen vegetal i animal a Catalunya.
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6.3. Circuits curts i de proximitat
Atributs 1er taller
• Canviar estructures del
•
•
•
•
•
•
•

mercat
Economia al servei de
pagesos i consumidors
Lliure de
supermercadisme
Mercats locals (fires,
mercats municipals)
Potenciar lo propi
Proximitat entre producció
i consum (local i de
temporada)
Un altre comerç
Consum d’aliments de
temporada

Atributs integr.
• Circuits curts i de

Indicadors
• Balança comercial de

proximitat

•
•
•
•

productes agroalimentaris
Balança comercial dels
productes ecològics
Balança comercial de fruita
fresca
Quota del mercat de
l’alimentació per tipus
d’establiment
Grups i cooperatives de
consum ecològic

Indicador 8: Balança comercial de productes agroalimentaris
Definició

Objectiu

Importància

Evolució de les importacions i exportacions de productes
agroalimentaris a Catalunya des de l'any 1999 fins al 2009.
Els productes alimentaris estan classificats segons el codi TARIC
(Integrated Tariff of the European Communities; Aranzel Integrat de la
Comunitat Europea). Aquesta classificació distingeix 23 grups
principals d'aliments i harmonitza la nomenclatura a efectes
aranzelaris.
Analitzar els fluxos d'aliments i productes agrícoles des de i cap a
Catalunya, i identificar els productes amb major participació en la
balança comercial amb Espanya i la resta del Món.
A través de l'anàlisi de la balança comercial i dels fluxos de productes
agroalimentaris podem avaluar els nivells de dependència alimentària
en que es troba Catalunya, així com el grau d'especialització
productiva orientada a l'exportació.
Un dels pilars del paradigma de la SbA és la relocalització dels
mercats. Així doncs, observant les balances comercials del sistema
agroalimentari català obtindrem informació rellevant per tal d'avaluar
el seu grau de SbA. En aquest sentit, des de la proposta de Sobirania
Alimentària es reivindica un comerç just, on hi prevalgui l'intercanvi
agrícola centrat en els mercats locals i regionals i redimensioni el
comerç internacional com una forma de regular i orientar els mercats
a les necessitats locals. Alhora, aquesta relocalització de mercats
hauria d'anar lligada a la revalorització de la cultura alimentària local,
així com a un menor impacte ambiental derivat del moviment
internacional d'aliments (menor ús de combustibles fòssils,
embalatge, energia usada per a refrigeració,...).
Cal també tenir en compte que l'anàlisi de la balança comercial
d'aliments a Catalunya ens permet lligar directament el patró
agroalimentari català als impactes que se'n deriven, principalment -o
d'una manera més dràstica- als països del Sud, però també a les
conseqüències d'aquest model a nivell local .
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Així mateix, és important destacar que Barcelona és un dels
principals ports de l'Estat espanyol, i que molts dels productes que
entren pel port no seran consumits necessàriament a Catalunya. Una
part important és consumida a Catalunya, i la resta, que es
ven/distribueix a la resta de l'Estat espanyol, permet rebre uns
ingressos de gran importància per a la reproducció i la competitivitat
del sistema agroindustrial català.
Circuits curts i de proximitat
•

Balança comercial dels productes ecològics

• Balança comercial de fruita fresca
Com es pot observar a la Gràfica 13, que mostra els volums
d'importacions i exportacions a Catalunya per a les categories
d'aliments que inclou el codi TARIC, els principals moviments (import.
- export.) corresponen a aquells productes relacionats amb els pinsos
i els preparats per l'alimentació animal, com ara els cereals (10). Els
segueixen els aliments per animals (23), les llavors i fruits
oleaginosos i la palla i el farratge (12). Altres categories rellevants
són les hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris (07) i els
greixos i olis animals o vegetals; productes derivats; greixos
alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal (15). Finalment
també cal destacar els fruits comestibles (08), les carns i despulles
(02) i els sucres i productes de confiteria (17).

Gràfica 13. Balança comercial de productes agroalimentaris, 19992009.
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

* Les categories del codi TARIC són:
01 Animals vius

13 Gomes, resines i altres sucs i
extractes vegetals
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02 Carns i despulles comestibles 14 Altres
productes
d'origen
vegetal no compresos en
altres categories
03 Peixos i crustacis, mol·luscs i 15 Greixos i olis animals o
altres invertebrats aquàtics
vegetals; productes derivats;
greixos alimentaris elaborats;
ceres
d'origen
animal
o
vegetal
04 Llet i productes lactis; ous 16 Preparats de peix, carn i
d'ocells;
mel
natural,
i
crustacis, mol·luscs o altres
productes
comestibles
invertebrats aquàtics
d'origen animal
05 Altres
productes
d'origen 17 Sucres
i
animal no compresos en
confiteria
altres categories

productes

de

06 Plantes vives i productes de la 18 Cacau i derivats
floricultura
07 Hortalisses, plantes, arrels i 19 Preparats a base de cereals,
tubercles alimentaris
farina, midó, fècula o let,
productes de pastisseria
08 Fruits comestibles; peles de 20 Preparats d'hortalisses, fruites
cítrics o de melons
o altres fruits o altres parts de
plantes
09 Cafè, te, mate i espècies

21

Preparats
diversos

10 Cereals

22 Begudes, líquids alcohòlics i
vinagre

11 Productes de la molineria, 23 Residus i
malta, midó i fècula, gluten
indústries
de blat
aliments
animals

alimentaris

deixalles de les
alimentàries,
i
preparats
per

12 Llavors i fruits oleaginosos;
llavors
i
fruits
diversos;
plantes
industrials
o
medicinals; palla i farratge
La Gràfica 13 mostra els volums d'importacions i exportacions a
Catalunya per categoria TARIC. Es pot observar que els principals
moviments corresponen a les importacions d'aquells
productes relacionats amb els pinsos i els preparats per
l'alimentació animal com els cereals (10), seguit dels
preparats per animals (23) o les llavors i fruits oleaginosos o
la palla i farratge (12). Altres categories rellevants són les
hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris (07) i els sucres i
productes de confiteria (17). En quant a les exportacions, també
destaquen les categories relacionades amb la producció de carn: les
carns i despulles (02) i els greixos i olis animals o vegetals; productes
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derivats; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o
vegetal (15). Un cas especial és el dels fruits comestibles (08), que
presenta una balança d'importacions i exportacions important i
alhora, on els dos fluxos d'importacions i exportacions són molt
similars en quantitat.
Analitzant en detall les categories amb més volum d'importacions i
exportacions, trobem que el primer grup en importància pel que fa al
volum de la balança comercial són els cereals. A la Gràfica 14
s'observa com les tones importades superen àmpliament les tones
exportades de cereals, alhora que s'observa que aquesta tendència
s'ha doblat durant la dècada analitzada. En aquest grup destaquen el
Blat i mestall, que en els últims anys han representat una mitjana del
51% (1,8 milions de tones/any) principalment importats des d'Ucraïna
i seguidament de França i Estats Units. Per altra banda, les
importacions de Blat de moro han representat una mitjana del 35%
(1,2 milions de tones/any) del total de cereals, provinent
principalment de França i Argentina.

Gràfica 14: Balança comercial de cereals, 1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

El segon grup en importància de volum d'importacions i exportacions
s'observa a la
Gràfica 15, que mostra la balança comercial de
Residus i deixalles de les indústries alimentàries, i aliments preparats
per a animals. Com en el cas del blat de moro, les importacions
provenen principalment des d'Argentina (i en menor grau des d'altres
països americans). El principal producte d'aquest grup d'aliments és
la torta i altres residus sòlids de l'extracció de l'oli de soja, que
representa el 64% (1,4 milions de tones/any).
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Gràfica 15: Balança comercial Residus i deixalles de les indústries
alimentàries, i aliments preparats per a animals, 1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La Gràfica 16 mostra la balança comercial de Llavors i fruits
oleaginosos; llavors i fruits diversos; plantes industrials o medicinals;
palla i farratge, on les importacions de Faves de soia ha
representat una mitjana del 86% (2 milions de tones/any) del
total; convertint-se en el principal producte importat a
Catalunya. Segons les dades de l'Idescat, aquestes provenen
majoritàriament de Brasil.

Gràfica 16: Balança comercial Llavors i fruits oleaginosos; llavors i
fruits diversos; plantes industrials o medicinals; palla i farratge,
1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

En el cas de les Hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris
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(veure Gràfica 17) el balanç net (importacions – exportacions) ha
experimentat una baixada apreciable (segons les dades de l'Idescat)
degut a un descens de les importacions des d'Àsia; especialment les
Arrels de mandioca (iuca), maranta (Maranta arundinacea),
nyàmeres, moniatos i arrels i tubercles similars rics en fècula o en
inulina provinents des de Tailàndia que en els últims cinc anys van
descendir fins a un terç dels històrics registrats fins l'any 2004.

Gràfica 17: Balança comercial Hortalisses, plantes, arrels i
tubercles alimentaris, 1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

En el cas dels Greixos i olis animals o vegetals; productes derivats;
greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal (veure
Gràfica 18), les importacions provenen principalment des d'Europa i
Àsia, i les exportacions, que segons les dades de l'Idescat han crescut
considerablement durant el 2009, tenen com a principal destinació
els països europeus. Durant els darrers 10 anys, les importacions han
estat dominades per l'Oli de palma (fins i tot refinat sense
modificacions químiques) amb una mitjana del 40% del total (240.000
tones/any), principalment des de Papua Nova Guinea i Indonèsia. En
el cas de les exportacions, l'Oli de soja ha representat una mitjana del
35% del total (148.000 tones/any) i l'Oli d'oliva un 25% (109.000
tones/any).
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Gràfica 18: Balança comercial Greixos i olis animals o vegetals;
productes derivats; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen
animal o vegetal, 1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

En el cas dels Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons (veure
Gràfica 19), durant l'última dècada les importacions de pomes, peres i
codonys frescos ha representat una mitjana del 30% (118.000
tones/any). És important destacar l'increment en les importacions de
bananes o plàtans frescos o dessecats que han passat d'un 3% del
volum total (12.000 tones/any) a principis de la dècada al 20% (al
voltant de 115.000 tones) en els anys 2008 i 2009. Altres volums
importants d'importacions són de dàtils, figues, pinyes (ananàs),
alvocats, guaiabes, mangos i mangostans, frescos o dessecats amb
una mitjana 13% (58.000 tones/any) i cítrics frescos o dessecats amb
una mitjana del 11% (47.000 tones/any).
En el cas de les exportacions, les pomes, peres i codonys frescos han
representat una mitjana del 32% (154.000 tones/any), seguides de
les d'albercocs, cireres, préssecs (inclosos els alberges i nectarines),
prunes i aranyons, frescos amb una mitjana del 26% (132.000
tones/any) i els cítrics frescos o dessecats amb una mitjana del 21%
(105.000 tones/any).
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Gràfica 19: Balança comercial de Fruits comestibles; peles de
cítrics o de melons, 1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La Gràfica 20 mostra les exportacions i importacions de carns i
despulles comestibles. Com es pot veure, el major tràfic comercial
-especialment en el cas de les exportacions- es fa entre Catalunya i la
resta d'Europa. Durant els últims 10 anys, les exportacions dins
d'aquest grup han estat dominades per la carn de porcí fresca,
refrigerada o congelada (334.000 tones/any), les quals representen
una mitjana del 67% del total.

Gràfica 20: Balança comercial de Carns i despulles comestibles,
1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La Gràfica 21 ens mostra les importacions i exportacions de Sucres i
articles de confiteria, en les que Europa apareix com el principal punt
d'origen i destí. En el cas de les importacions, el sucre de canya i
remolatxa ha representat gairebé el 60% (216.000 tones/any) del
total durant els darrers 10 anys.
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Gràfica 21: Balança comercial Sucres i articles de confiteria, 19992009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Finalment, la Gràfica 22 ens mostra la balança comercial de Llet i
productes lactis; ous d'ocells; mel natural, i productes comestibles
d'origen animal. La major part d'aquestes importacions han sigut de
Formatges i mató amb una mitjana del 28% del total (76.000
tones/any), seguit de Sèrum de mantega, llet i nata quallades, iogurt,
quefir i altres llets i nates madurades o acidificades amb una mitjana
del 27% (71.000 tones/any) i Llet i nata (crema) sense concentrar,
ensucrar o edulcorar amb una mitjana del 22% (65.000 tones/any).
Per un altra banda, les exportacions de Sèrum de mantega, llet i nata
quallades, iogurt, quefir i altres ha representat una mitjana del 40%
(50.000 tones/any) del total.

Gràfica 22: Balança comercial de Llet i productes lactis; ous
d'ocells; mel natural, i productes comestibles d'origen animal,
1999-2009
Font: Elaboració propia a partir les dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya. Comerç amb l'estranger, a partir de les dades de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Dels 23 tipus d'aliments analitzats per les estadístiques oficials, tan
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Fonts
d’informació

sols 5 grups presenten una balança comercial petita (comparada amb
la resta de grups d'aliments). D'entre les balances més voluminoses
destaquen els Cereals, les Llavors i fruits oleaginosos; llavors i fruits
diversos; plantes industrials o medicinals; palla i farratge, i els
Residus i deixalles de les indústries alimentàries, i aliments preparats
per a animals.
Entre tots els grups avaluats tan sols el de les Carns i despulles
comestibles i el dels Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons
són els que presenten nivells d'exportacions clarament superiors als
de les importacions, cosa que es correspon amb el que ja s'ha
comentat en altres punts d'aquest informe sobre la rellevància dels
subsector de la fruita dolça i la indústria càrnia, respectivament. A
més, al llarg dels últims deu anys pot observar-se una clara
tendència, sobretot en el cas de la carn, a l'increment del volum de
les exportacions. L'únic grup en que tendeix a disminuir el volum
d'importacions i exportacions simultàniament (cosa que podria fer
pensar en una relocalització del comerç en aquest sentit), és el
d'Hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris.
En conclusió, l'actual economia agrària catalana presenta
nivells molt elevats de comerç amb la resta de l'Estat
espanyol, la Unió Europea i amb d'altres continents. Un model
on els aliments “kilomètrics” constitueixen el gruix dels
productes alimentaris (ja siguin matèria prima o producció
final) comercialitzats a Catalunya. Aquestes dades permeten
concloure que el sector agroindustrial, on hi predomina en
importància la indústria càrnica, és totalment depenent de
les importacions de soja i cereals (principalment blat i blat de
moro).
Idescat (Institut d'Estadístiques de Catalunya), 2010. Economia,
Sector Exterior
(http://www.idescat.cat/cat/economia/ecosectext.html)
Idescat (Institut d'Estadístiques de Catalunya), 2010. Secció
Informació Monogràfica: Duanes
(http://www.idescat.cat/cat/economia/comest)
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Indicador 9: Balança comercial dels productes ecològics
Definició

Destí de la producció ecològica certificada a Catalunya: consum
intern front a exportacions. Es mesura en percentatges de
producció.

Objectiu

Valorar la importància final que té la producció ecològica catalana
en el consum intern de la població (llars, restauració, etc.).

Importància

Des de la perspectiva de l'agroecologia, és tan important que
existeixi una producció ecològica majoritària com que aquesta sigui
consumida prop dels seus llocs de producció. L’exportació
d’aliments ecològics no només disminueix el grau “d’ecològic” dels
productes (per l’augment de les emissions associades al transport);
sinó que a més reflecteix la manca d’accés de la població local a
aquest tipus d’alimentació i, per tant, la poca incidència d’aquestes
pràctiques en els hàbits de consum locals.
És a dir, si la producció en una zona no afecta al consum dels seus
habitants, s’estarà endarrerint la transició cap a un model
d’alimentació diferent malgrat que les estadístiques de producció
indiquin un canvi. A més, certs aspectes fonamentals com la
transparència de les relacions i processos o la traçabilitat de
l’aliment poden disminuir amb la distància.
Per tant, tendir cap a un model productiu en el que el consum final
de la producció ecològica es quedi al mercat local de forma
majoritària serà un element clau en el procés d’integració
progressiva de models de consum més sostenibles i conscients.

Atributs
associats

Circuits curts i de proximitat

Indicadors
associats

•
•

Consum d'aliments ecològics
Producció agrària ecològica

Avaluació

No hi ha dades sobre el comerç local de productes ecològics. No
obstant, les dades de la balança comercial dels productes
ecològics certificats mostren una tendència desmarcada del
fenomen exportador massiu a nivell estatal.
La
producció
ecològica
catalana
es
consumeix
majoritàriament a Catalunya (un 43%); mentre que un 31% va
cap a la resta de l’estat espanyol. Del percentatge restant, un 20%
es ven a països de la Unió Europea i un 5% s’exporta a tercers
països (DAR, 2009). Destaca que quasi la meitat dels productes
ecològics certificats es consumeixen a prop del seu lloc de conreu o
elaboració. A més a més, en el cas dels productes frescos, fins un
80% de les vendes es queden al mercat interior (DAR, 2006).
Donat que a l’estat espanyol el 89% de la producció ecològica
s’exporta a països de la Unió Europea (MARM, 2009), en
comparació, la situació a Catalunya és molt positiva. El percentatge
de la producció ecològica catalana que es consumeix a Catalunya
ha de ser mantinguda i augmentada en el futur.

Fonts
d’informació

DAR, 2006. Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a
Catalunya. Maynou i Señé, M., (coord.). Departament
139

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya.
DAR, 2009. La transició a la producció agrària ecològica. Dossier
Tècnic. Formació i Assessorament al Sector Agroalimentari, 34.
MARM, 2009. Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la
Agricultura
Ecológica,
2007-2010.
(http://www.mapa.es/alimentacion/.../plan_integral.pdf )
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Indicador 10: Balança comercial de fruita fresca
Definició

Registre de la diferència entre les tones de fruita fresca
exportades des de Catalunya a la resta del món i les tones
importades des de l’exterior a Catalunya, per els productes que
més es consumeixen i produeixen a nivell català. El període de
temps avaluat és 1997-2006.

Objectiu

Estudiar les dinàmiques comercials relacionades amb la fruita
fresca per tal d’avaluar el pes de les exportacions en aquells
productes que més es consumeixen i produeixen a Catalunya.

Importància

Una de les característiques principals de l’actual sistema
agroalimentari mundial és la forta internacionalització del
comerç i l'especialització dels països en productors i importadors
de matèries primeres i productes elaborats. A més, la diferencia
dels costos de producció i el baix cost de l’energia han afavorit
fluxos de matèries primeres, com en aquest cas, la fruita, des de
els països més empobrits als més enriquits i dins d’aquest grup,
des dels més meridionals i amb condicions de cultiu favorables
als més septentrionals. Aquests fluxos en cascada comporten
fortes impactes socials i ambientals en els països de producció –i
també en la pagesia dels països que importen aquesta
producció-, mentre que afavoreixen econòmicament als països
importadors.

Atribut associat
Indicadors
associats
Avaluació

A Catalunya, s’importen productes del Sud Global que es cultiven
dins el seu territori i que, alhora, s’exporten, principalment al
Nord d’Europa. Així doncs, és rellevant determinar si aquests
fluxos comercials afecten a les fruites que més es consumeixen i
quins són els volums comercialitzats; és a dir, quin pes real
tenen aquestes importacions i exportacions en el cas de la fruita
fresca.
Circuits curts i de proximitat
• Balança comercial de productes agroalimentaris
• Balança comercial dels productes ecològics
Les fruites que més es produeixen a Catalunya (en tones i també
en superfície de cultiu) són la poma, la pera, el préssec i la
nectarina (Observatori de la Fruita Fresca a Catalunya, 2008). A
més a més, són les fruites que més es consumeixen a les llars
catalanes, junt amb les taronges, mandarines, plàtans, melons i
síndries (MARM, 2008; veure la Gràfica 23).
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Gràfica 23: Evolució de la producció de fruita fresca, 1997-2006
Font: Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya

Les dades de la balança comercial anual mostren un superàvit
comercial i de producció total de fruita fresca. És a dir,
s’exporta més a la resta del món del que s’importa a
Catalunya (veure Gràfica 24 i Taula 16). Només la poma, degut
al seu elevat consum, presenta fins a 2005 un saldo negatiu en
la relació tones exportades/importades.

Gràfica 24: Evolució del comerç exterior total de fruita fresca, 19972006
Font: Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya
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Taula 16: Saldo importació vs exportació de les fruites més consumides
a Catalunya, 1997-2006

Font: Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya.
Les dades referents al comerç exterior de Catalunya fan referència a
les importacions / exportacions de Catalunya respecte la resta món (i
no respecte Espanya). Això va aquí?!

Fonts
d’informació

No obstant això, per a tots els cultius seleccionats, les dades
acumulades corresponents als mesos d’hivern (gener-març 2008
i 2009) segueixen la tendència inversa, de manera que es genera
una situació de dèficit comercial: el volum importat és superior a
l'exportat. Això ens pot donar una idea del consum de temporada
si aquesta informació és contrasta amb el calendari de
recol·lecció i comercialització de fruites.
Així, tenint en compte la informació del calendari, es pot veure
que, per als grups de fruites de major consum, ni les peres, ni
les nectarines ni els préssecs catalans es comercialitzen
durant l’hivern. Això vol dir aquests tres tipus de fruites es
consumeixen també fora de temporada, i que el gènere
que es consumeix aquí durant els mesos d'hivern no
prové de les càmeres frigorífiques sinó de la importació.
Pel que fa a la poma catalana, tot i que sí que es comercialitza
durant l’hivern, com el seu saldo és negatiu durant tot l’any, no
és possible estimar el volum d'aquesta varietat que és consumit
a Catalunya durant la seva temporada.
Aquestes dades ens revelen que a Catalunya es consumeix fora
de temporada un volum important de les fruites que més es
consumeixen al llarg de l'any. Així, tot i que pels cultius de fruita
fresca que tenen més pes a casa nostra Catalunya és
majoritàriament agroexportadora, hi ha altres fruites que no han
estat considerades en aquest indicador (plàtans, kiwis, pinyes,
etc) el consum de les quals prové exclusivament de les
importacions. Efectivament, segons dades de Datacomex (2009),
només les importacions de fruita fresca a Catalunya representen
fins a un 40% del total de la fruita fresca que importa l'Estat
Espanyol.
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (2009), Base de datos
DataComex.
Disponible
a:
http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (2009), Base de
datos de consumo en hogares. Fruta fresca. Disponible a:
http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/BD/consult
a.asp
Observatori Català de la Fruita Fresca de Catalunya (2008),
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Fruita Fresca: Estadístiques bàsiques. Fitxa estadística
sectorial.
Observatori de La Fruita Fresca de Catalunya (Juny 2009),
Quadre de comandament.
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Indicador 11: Quota del mercat de l’alimentació per tipus
d’establiment
Definició
Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Evolució en percentatge de la quota de mercat de productes
alimentaris secs per tipus d’establiment. El període de temps avaluat
és 1994-2006; les dades corresponen al conjunt de l’estat espanyol.
Observar quina és la quota de mercat dels productes alimentaris secs
per tipus d’establiment i veure la seva evolució
Les grans empreses de distribució alimentària exerceixen cada cop
més poder sobre tota la resta de la cadena agroalimentària. En
aquest sentit, les grans superfícies s’han convertit cada cop més en la
via d’accés dels productors al consumidor i del consumidor als
aliments en detriment del comerç a través de circuits curts i de
proximitat.
El model de venda i el poder exercit per les empreses que controlen
la gran distribució alimentària genera en una sèrie d’impactes
(Montagut i Vivas (2007); COAG (2007)). D’entre els principals
impactes del model basat en la gran distribució cal assenyalar:
• Impactes socio-econòmics: disminució de la renda dels pagesos
pressionant els preus a la baixa, desaparició de petits
comerços, destrucció o precarització dels llocs de treball,
concentració econòmica i apropiació del valor afegit (Stiegert i
Sharkey, 2008).
• Impactes culturals: desconnexió entre l’esfera de la producció i
el consum, homogeneïtzació dels productes i hàbits
alimentaris, substitució de productes poc elaborats per
processats i envasats, amb conseqüències per la salut (Asfaw,
2008).
• Impactes ambientals: creixent ús d’envasos, embalatges i
bosses de plàstic, malbaratament del menjar (Edwards i
Mercer, 2007), augment de les distàncies recorregudes pels
aliments entre el punts de producció i consum, així com el
nombre de desplaçaments, major ús de pesticides donades les
exigències “estètiques” del producte.
Circuits curts i de proximitat
• Concentració de la distribució alimentària
• Grups i cooperatives de consum ecològic
Com és possible observar clarament a la Gràfica 25, durant el
període 1994-2006 els supermercats –especialment els grans
(entre 1.000 i 2.499 m2)- van augmentar la seva quota de
mercat de manera significativa en detriment del comerç
tradicional i els establiments de superfícies més reduïdes.
Efectivament, els establiments més petits de 400 m 2 van disminuir
significativament en el període 1994 – 2006 fins a representar tan
sols el 25'6% de la quota de mercat l'any 2006. Una conseqüència
immediata ha estat que entre 1995 i 2005 el número d’establiments
tradicionals alimentaris va disminuir en un 55,74%, mentre que els
supermercats grans van augmentar un 77%, i els hipermercats (més
de 2.500 m2) un 211%.
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Tenint en compte la diferència qualitativa que existeix entre les
petites botigues tradicionals i el model de supermercat, així com el
fet que a l'any 2006 el petit comerç tan sols representava un 4'4% de
la quota de mercat, es pot afirmar que, pel que fa a distribució
alimentària, els punts de venta on fins fa relativament poc temps
sempre s'havia realitzat la comercialització d'aliments avui en dia
tenen un paper molt marginal en el sector de la distribució
alimentària. De fet, si no es reverteix la tendència pronunciada a la
baixa, les petites botigues “de tota la vida” tenen un futur bastant
poc prometedor.
Asfaw, A., 2008. Does supermarket purchase affect the dietary
practices of households? Some empirical evidence from
Guatemala.Development Policy Review, 26(2): 227-243.
COAG, 2007. El poder de las grandes superfícies en la cadena
agroalimentaria.
(http://supermercatsnogracies.files.wordpress.com/2008/02/070312
_informe_coag_grandes_superficies.pdf)
Edwards, F., Mercer, D., 2007. Gleaning from Gluttony: an Australian
youth subculture confronts the ethics of waste. Australian
Geographer, 38 (3): 279-296.
Idescat, 2010. Índex de vendes a grans superficies
(http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0401)
MAPYA, 2008. Consumo alimentario en España
(http://www.mapa.es/alimentacion/pags/consumo/Comercializacion/
estudios/canales_distribucion/cadena_valor.pdf)
Montagut, X., Vivas, E., 2007. Supermercados, no gracias. Grandes
cadenas de distribución: impactos y alternativas. Antrazyt, Icaria
(ed).
Stiegert KW., Sharkey, T., 2008. Food pricing, competition, and the
emerging supercenter format. Agribusiness, 23(3): 295-312.
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Indicador 12: Grups i cooperatives de consum ecològic
Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Avaluació

Evolució del número de grups i cooperatives de consum ecològic
existents a Catalunya, així com del nombre d’unitats familiars que hi
participen.
Tot i que hi ha diferents variants, els trets comuns de les
cooperatives de consum són: la disposició d’un local (propi o en
lloguer) al que acudeixen les persones sòcies per a realitzar la seva
compra. Normalment la gestió del local es fa de manera voluntària,
tot i que hi ha casos on es professionalitzen aquestes tasques i hi ha
una persona que realitza part de la feina de manera assalariada. Al
producte se li afegeix un percentatge per tal de sufragar les despeses
de l’associació, així com de vegades també una quota mensual o fixa
en entrar a formar part de la cooperativa. Habitualment es realitza la
compra de manera setmanal, bé en el moment de recollir la comanda
de la setmana anterior o bé per Internet o via telefònica. La majoria
de cooperatives proveeixen de producte fresc (vegetals, làctics,
derivats de soja, etc...) però també de productes secs en estoc;
aquests són fonamentalment aliments però també hi ha cooperatives
que tenen altres productes com ara cosmètics, productes d’higiene
corporal, etc.
Analitzar la tendència seguida per projectes cooperatius de consum
ecològic, així com la població potencial que hi participa.
Les cooperatives i els grups de consumidors tenen per objectiu
proveir d’aliments i altres productes als seus membres gairebé
sempre de manera autogestionada i amb criteris agroecològics. Les
cooperatives de consumidors es basen en la cooperació entre
consumidors per realitzar compres col·lectives, permetent la definició
conjunta de criteris i acords permanents amb els proveïdors.
Un dels principals objectius és la relació directa amb els pagesos,
ramaders i elaboradors, basada en la confiança mútua. Al mateix
temps, l’organització col·lectiva permet beneficiar-se de les
avantatges de l’economia d’escala en arribar a certs volums de
compra que redueixen els costos econòmics i ambientals.
L’organització col·lectiva també permet entendre la cooperativa com
una eina de transformació social constituint una pràctica d’economia
alternativa i també un espai de formació, reflexió i debat crític entorn
a l’alimentació i l’agricultura (que pot ampliar-se a altres temes).
En aquest sentit, podem afirmar que les cooperatives de consum
serien un indicador aproximat dels criteris de circuits curts i
proximitat entre producció i consum, tant des de la proximitat
espacial (relocalització) com des de l’apropament de les esferes del
consum i la producció que busca resocialitzar aquests processos.
Circuits curts i de proximitat
•

Concentració de la distribució alimentària

•

Cooperació i relacions de confiança en les xarxes per la
Sobirania Alimentària

•

Consum d'aliments ecològics

• Producció agrària ecològica
Segons el recompte del número de cooperatives elaborat per
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Ecoconsum i la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris
de Catalunya (2010), existeixen 127 cooperatives de consum a
Catalunya (novembre 2010). D’aquestes cooperatives, es disposa
de dades específiques de 55 d’elles, completades a partir de la base
de dades disponible a la web de la Repera .
En analitzar aquestes dades (veure Gràfica 26), veiem que el
número de cooperatives ha augmentat de forma exponencial
a partir del l’any 2000, com ho ha fet també el número de
cistelles o unitats familiars (UF). La mitjana de cistelles per
cooperativa se situa al voltant de 32 (250 en el cas de la cooperativa
més nombrosa; 8 en el de la més petita), el que situaria el número
d’UF o cistelles pel total de cooperatives a Catalunya en més de
4000. Si considerem que la mitjana per UF són 3 membres, la
incidència d’aquest model de CCC es podria situar al voltant
de 12000 persones.
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Gràfica 26: Cooperatives de consum crític i unitats familiars, 1979-2008
Font: Elaboració pròpia a partir de La Repera (2010)

En quant a la distribució geogràfica, trobem que el 86% de les
cooperatives de Catalunya es troben a la província de
Barcelona (d’elles, el 46% estan situades a la ciutat de Barcelona),
el 7% a Tarragona i el 3,5% respectivament a Girona i Lleida. La gran
majoria estan situades a ciutats, mentre que són poques les que es
troben a municipis petits.
En analitzar aquestes dades, podem afirmar que estan apareixent
nombroses iniciatives d’autogestió destinades a realitzar un consum
responsable, amb una evolució exponencial en els darrers anys. Entre
d'altres raons per aquest augment, segurament podem referir-nos a
una major conscienciació respecte a la temàtica i una important tasca
de difusió d'experiències de consum crític. Un altre aspecte que
podria jugar un paper -i que caldria analitzar amb més deteniment- és
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Fonts
d’informació

la proliferació de diferents models de cooperatives i grups de
consum, que permetrien encabir més tipologies de persones
participants.
Malgrat aquestes dades molt positives, cal matisar l'optimisme que
poden despertar. D'una banda, cal tenir en compte que la incidència
de les cooperatives de consum crític respecte al conjunt de la societat
és encara d'abast limitat. D'altra banda, és important també
qüestionar i reflexionar de forma crítica sobre la incidència política de
les cooperatives i el limitat potencial polític de transformació a través
del consum individual si aquest no es connecta amb una acció política
col·lectiva més global.
Ecoconsum i Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de
Catalunya, 2010. Els grups i les cooperatives de consum ecològic
a Catalunya. (http://www.ecoconsum.org/webfm_send/2)
La Repera, 2010. Base de dades de cooperatives de consum a
Catalunya. (http://repera.wordpress.com/)
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6.4. Minimització de residus
Atributs 1er taller
• Les 3 “R”: reduir, reciclar,

Atributs Integradors
• Minimització de residus

reutilizar

Indicadors
• Envasos alimentaris
• Envasos de productes
fitosanitaris

• Consum de plàstics en
agricultura

Indicador 13: Envasos alimentaris
Definició

Volum de residus d’envasos associat al consum alimentari. Aquest
consum fa referència als residus associats amb l’etapa final de
consum, donat que no s’han trobat dades referents a la producció. El
volum de residus d’envasos s’ha mesurat en tones per any d’envasos
i embolcalls a Catalunya, pel període 1993-2005.

Objectiu

Obtenir una estimació de la quantitat de residus d’envasos que es
generen relacionats amb el sistema alimentari actualment a
Catalunya i estudiar la seva evolució al llarg del temps, així com
extreure conclusions sobre els principals elements que propicien
aquesta evolució.

Importància

Segons un estudi científic recent, a Catalunya “actualment prop
d’una quarta part dels envasos lleugers en pes estan
relacionats amb l’alimentació (el 24%) i gairebé la meitat
(49%) amb la beguda. Si parlem d’unitats, el 32% dels
envasos tenen a veure amb productes alimentaris i el 50%
amb beguda, dels quals el 43% corresponen a aigua” (Sans,
2006 citado por el CADS). Tenint en compte aquestes dades, hem
calculat el volum de residus d'envasos com a aproximació del consum
d'aliments envasats a Catalunya.
L’actual model de consum alimentari comporta una quantitat
considerable de residus associats a l’embalatge d’aliments
(fonamentalment plàstic, però també vidre i cartó). Aquests envasos
generen un impacte ambiental creixent, el qual està associat tan a la
seva fabricació/extracció com al seu rebuig. A més, la dependència
dels envasos és en part conseqüència d’un model concret
d’alimentació, relacionat amb grans distancies de distribució i la
necessitat d’un manteniment llarg en el temps, el consum d’aliments
precuinats i preparats, etc.
Des del punt de vista de la SbA, és necessari dur a terme canvis
fonamentals en l'estructura actual de distribució i consum d'aliments
per tal de minimitzar els forts impactes ambientals que generen els
envasos alimentaris.

Atribut
associat

Minimització de residus
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Indicadors
associats
Avaluació

•

Envasos de productes fitosanitaris

•

Consum de plàstics en agricultura

Entre 1993 i 2005 el consum d’envasos i embolcalls a
Catalunya ha passat de 720.000 a 1.051.136 tones, xifra que
representa un augment en termes absoluts de més del 43%.
Dins del total d’envasos, els envasos lleugers –plàstic, llaunes
i brics- han experimentat un major augment. Aquest tipus
d’envasos ha viscut un increment del 70%, passant d’una producció
de 284.696 tones l'any 1993 a més de 480.000 el 2005. Si es tenen
en compte els percentatges de l'estudi de Sans, aquestes dades
podrien traduir-se en 117.000 tones d’envasos alimentaris i
239.000 tones d’envasos per begudes l'any 2005.
Entre els motius pels quals s’ha produït aquest increment, els canvis
en els hàbits i els canals de distribució alimentària són un punt clau.
L’informe del CADS assenyala els següents:
•

El prolongament del temps de conservació dels aliments ha
comportat la necessitat de més envasos i més complexos.

•

L'increment del consum d’aliments preparats ha derivat en un
augment d’envasos i embolcalls.

•

L'augment de la demanda dels aliments precuinats per part
dels canals de distribució de l’hostaleria, restauració i serveis
d’àpats.

•

El consum i presència creixent als supermercats i grans
superfícies de productes congelats, preparats i precuinats
(pizzes, sopes, cremes...), els quals han experimentat
creixements del voltant del 10% anual.

L’increment en el consum de derivats lactis (postres, iogurts...)
envasats.
Aquests patrons de consum semblen aguditzar-se a les llars més
petites. A més, segons un estudi del MAPA (2007), Catalunya és on es
consumeixen més productes precuinats i congelats, amb un consum
de 13,38 kg anuals per persona. Per tant, l’agudització d’aquestes
tendències i el fet que el reciclatge no resol per ell mateix el
problema dels residus, s’observa una evolució negativa en la reducció
i reutilització del envasos en alimentació.
•

Fonts
d’informació

Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya (CADS), 2009: “La Prevenció de residus municipals: un
repte per a Catalunya”. Generalitat de Catalunya.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007: “La
alimentación
en
España”,
2006
(www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/libro/2006/libro.htm)
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Indicador 14: Envasos de productes fitosanitaris
Definició
Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Avaluació

Quantitat d'envasos de productes fitosanitaris consumits a l'Estat
espanyol en les activitats agràries entre els anys 2003 i 2008, i
percentatges de recollida i reciclatge dels mateixos.
Analitzar l'evolució de la quantitat d'envasos fitosanitaris consumits i
de la seva gestió posterior a fi d'avaluar la quantitat de residus
d'envasos generada
com a conseqüència de l'aplicació de
fitosanitaris agrícoles.
L'aplicació de productes fitosanitaris com els herbicides, insecticides i
fungicides, encara que comença a experimentar una certa davallada
a Catalunya (veure indicador volum de venda de fitosanitaris), és un
element clau de l'actual agricultura industrial. Aquests productes
s'apliquen a fi de combatre les possibles malalties i plagues que
afectin els cultius.
L'ús de productes fitosanitaris implica forçosament un
consum associat d'envasos (ampolles, garrafes, bidons de plàstic,
sacs, etc.). Aquest fet té dues conseqüències immediates: en primer
lloc, el consum de matèries primes, fonamentalment plàstics, però
també cartrons, metalls i altres materials; i en segon lloc, una vegada
buidats, la generació d'un residu perillós per al medi ambient i per la
salut humana. Aquest residu és perillós tant per la possibilitat de
contenir restes de fitosanitaris al seu interior, que contaminen els
sòls i les aïgues i poden ocasionar problemes d'intoxicació directa,
com per la persistència dels envasos en el medi (aquest fet és
especialment important per al plàstic, per la seva dificultat de
degradació).
Com és evident, sota un model de SbA aquests insums fitosanitaris i
residus derivats de la seva aplicació haurien de reduir-se al màxim
possible i gestionar-se de manera adequada. La quantitat
d'envasos fitosanitaris generats és, a banda d'una variable
indirecta del consum de fitosanitaris, un indicador del nivell
de generació de residus lligats a la agricultura i un indicador
més de la dependència de recursos externs.
Per altra banda, degut a l'existència de pràctiques habituals
d'abocament incontrolat, soterrament o cremat d'aquests residus, la
Llei 11/1997, de residus d'envasos, així com el Reial Decret
1416/2001, preveuen la creació de Sistemes integrats de gestió (SIG)
o Sistemes de dipòsits de devolució i retorn d’envasos (SDDR) per
gestionar els envasos buits de productes fitosanitaris. A Catalunya,
l'entitat encarregada d'aquesta gestió és des de 2002 SIGFITO
Agroenvases. Avaluar l'estat d'aquest sistema de gestió pot ser doncs
una eina més per analitzar l'impacte potencial d'aquest grup de
residus.
Minimització de residus
• Envasos alimentaris
• Consum de plàstics en agricultura
• Volum de venda de fitosanitaris
Nota prèvia: com a conseqüència de la manca de dades específiques
sobre la realitat catalana, l'avaluació d'aquest indicador fa referència
al conjunt de l'Estat espanyol. Aquest fet ha de tenir-se en compte a
l'hora d'interpretar aquesta avaluació, doncs la intensitat de l'ús de
fitosanitaris en l'agricultura varia significativament al llarg de la
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geografia espanyola. Així, cal interpretar l'avaluació d'aquest
indicador com una referència contextual no sempre
extrapolable a la realitat catalana.
Des de l'any 2003 fins al 2008 l'evolució en el consum
d'envasos de fitosanitaris dins el conjunt de l'Estat espanyol
ha sigut irregular. A la Gràfica 27 es pot observar una dinàmica
cíclica de petites crescudes seguides d'una caiguda i posteriorment
de noves crescudes. Tot i així, l'evolució dels residus d'envasos
sanitaris mostra una tendència manifesta a la baixa. Mentre
que la quantitat total d'envasos de fitosanitaris existents al mercat a
finals del 2003 era d'aproximadament 6.600 tones, l'any 2008
aquesta xifra s'havia reduït a poc més de 6.000 tones. Aquest
descens en els residus d'envasos de fitosanitaris pot ser degut a la
caiguda en l'ús de productes fitorreguladors en l'agricultura durant la
última dècada (veure indicador volum de venda de fitosanitaris).
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Gràfica 27: Envasos fitosanitaris consumits a l'activitat agrària (tones),
2003-2008
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sigfito, 2009

Dins d'aquests residus produïts per al ús de fitosanitaris,
aproximadament el 84% corresponen a residus plàstics
mentre que el cartró i el metall presenten percentatges més
marginals, amb el 9% i el 4% respectivament. L'ús massiu del
plàstic és un exemple més de la dependència del petroli que té
l'actual agricultura industrial, en aquest cas per als inputs emprats eb
la fase de producció.
Ara bé, d'aquesta gran massa de residus d'envasos, al menys un
47,3% es recull amb els sistemes de gestió d'envasos gestionats per
l'entitat SIGFITO. L'evolució dels percentatges de recollida
d'envasos en els últims anys mostra una tendència favorable,
des del 5,1% al 2003 fins al prop del 30% actual (veure Gràfica
28). Aquesta és una dada positiva doncs mostra una implementació
creixent del sistema i per al 2008 significa concretament que com a
mínim 2.860 tones d'aquests residus no han estat cremades,
soterrades o abocades de manera il·legal.
Tanmateix, és important també valorar què es fa amb aquests
residus una vegada recollits. Durant l'any 2008 un 0,64% va ser
reutilitzat, un 41,3% reciclat, un 43,4% incinerat, i el restant 14,66%
dipositat en abocadors. Això implica que de les 6.000 tones de
residus generades, prop de 1200 han sigut efectivament reutilitzades
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P e rc e n ta g e re s p e c te a l to ta l

o reciclades. Aquesta és una xifra a millorar en el futur, malgrat que
si es compara amb els percentatges de reciclatge d'altres tipus de
residus (els municipals, per exemple) és relativament alta i està
creixent als darrers anys.
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Gràfica 28: Evolució de la recollida d'envasos fitosanitaris,
2003-2008
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Sigfito, 2009

Fonts
d’informació

Com a conclusió, es pot dir que la tendència a la baixa en la
generació de residus d'envasos fitosanitaris és positiva,
encara més si tenim en compte els creixements en els percentatges
de recollida i reciclatge d'aquests residus. Això no vol dir, però,
que la situació global sigui actualment satisfactòria. Encara
romanen anualment més de 3.000 tones de residus perillosos
sense gestionar i aquesta és només una de les fonts de generació
de residus relacionades amb l'activitat agrària actual. Per tant,
controlar el volum de fitosanitaris aplicats a l'agricultura en primer
lloc, i continuar recolzant la correcta gestió dels envasos,
complementàriament, esdevindran accions clau i imprescindibles a
l'hora de reduir part dels residus derivats de les activitats agrícoles.
Agència de Residus de Catalunya (www.arc.cat)
SIGFITO, 2004. Boletín Informativo del Sistema Integrado de Gestión
de los Envases de Productos Fitosanitarios. Editat per SIGFITO
Agroenvases S.L., Madrid.
SIGFITO,
2009.
Memoria
Anual
de
Actividades
2008.
(http://www.sigfito.es/comunicacion/publicaciones-sigfito.php)

154

Indicador 15: Consum de plàstics en agricultura
Definició

Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Quantitat de plàstics consumits en l'activitat agrícola com a resultat
de les infraestructures agrícoles. Dades per al conjunt de l'Estat
espanyol per l'any 2007 i durant el període 1996-2003 per a les seves
principals aplicacions.
Determinar el volum de residus plàstics associats a l'activitat agrícola
i valorar la seva evolució al llarg del temps. Els plàstics analitzats en
aquest indicador inclouen aquells emprats en hivernacles, encoixinat
de superfícies, cobertes flotants i petits túnels.
Així com en molts altres sectors econòmics, el plàstic constitueix
actualment un dels materials fonamentals per a l'agricultura
industrial. La introducció del plàstic per a usos agrícoles va suposar
un element clau en la modernització de les explotacions, possibilitant
l'increment a curt termini dels rendiments i de la productivitat. La
llarga vida del material, les seves propietats d'aïllament tèrmic i la
seva versatilitat, el converteixen en un element bàsic de
construccions com hivernacles, túnels, cobertes flotants o
encoixinats.
Sota el paradigma de la producció industrial, el plàstic ha sigut des
de la seva introducció, un símbol de desenvolupament agrícola i
modernització. Una bona mostra d'aquest fet és la província
d'Almeria, clar exponent del model industrial d'agricultura, la qual ha
passat d'una petita agricultura de subsistència a mitjans del segle XX
a ser un dels centres neuràlgics de producció hortícola del món,
gràcies a l'elevada superfície i concentració d'hivernacles de plàstic,
la més gran d'Europa.
L'ús de plàstics, a banda d'incrementar la dependència de
productes derivats del petroli i generar possibles perjudicis
per a la salut humana, genera una important quantitat de
residus cada any, la reutilització dels quals no sempre és possible.
L'estructura molecular del plàstic el converteix en un element
altament resistent al pas del temps i a la seva degradació natural;
característiques que es potencien en els plàstics desenvolupats
específicament per a l'ús agrícola, que són fabricats amb components
que augmenten la seva durabilitat i resistència a la degradació física i
biològica. La seva elevada resistència, així com la seva complexitat,
han afavorit la generació d'uns residus que en la majoria dels casos
és difícil, quan no impossible, de reciclar. En altres ocasions, la
reutilització no és possible degut a que el consum energètic necessari
per al reciclatge dels materials és més alt que el necessari per a
produir un material nou.
El consum de plàstics en aplicacions agrícoles i la seva gestió
posterior és una variable a seguir i controlar, per tal de reduir residus
perillosos tan per al medi, com per la salut humana.
Minimització de residus
• Envasos de productes fitosanitaris
• Envasos alimentaris
Nota prèvia: com a conseqüència de la manca de dades específiques
sobre la realitat catalana, l'avaluació d'aquest indicador fa referència
al conjunt de l'Estat espanyol. Aquest fet ha de tenir-se en compte a
l'hora d'interpretar aquesta avaluació, doncs la intensitat de l'ús de
plàstics en l'agricultura varia molt al llarg de la geografia espanyola.
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Més concretament, el fort desenvolupament d'hivernacles i de la
producció hortícola industrial viscut a Andalusia, Múrcia i Canàries,
provoca que aquestes tres comunitats aportin els majors
percentatges de consum de plàstics. Per tant, cal interpretar
l'avaluació d'aquest indicador com una referència contextual del
volum de plàstic que consumeix i genera com a residu
l'actual agricultura industrial; una referència que no pot ser
extrapolada a la realitat catalana sense més consideracions.
Segons les últimes dades disponibles, el consum de plàstics en
agricultura l'any 2007 s'estimava en 327.810 tones per al
conjunt de l'Estat espanyol. Aquesta enorme quantitat estava
composada fonamentalment per polietilens (54%) i PVC
(36%). Aquestes dades són encara superiors si es tenen en compte
els consums de plàstics en la indústria d'elaboració dels aliments:
consums d'envasos alimentaris i fitosanitaris (veure, indicadors
associats), films protectors, etc. Tot i això, l'aportació majoritària de
residus plàstics es troba a Andalusia, Múrcia i Canàries.
Si analitzem l'evolució en el temps d'aquestes xifres respecte a les
principals aplicacions (hivernacles, túnels i encoixinats , representen
més del 60%), observem una tendència al creixement sostingut de
l'ús de plàstics fins l'any 2001. Posteriorment es produeix una
lleugera caiguda per tornar a créixer tímidament fins el 2003, com
mostra la Gràfica 29, elaborada pel Comitè Espanyol de Plàstics en
Agricultura. No tenim dades entre el període 2004-2007, però la dada
del consum de plàstics l'any 2007 (superior a les anteriors) indica que
el creixement s'ha mantingut.

Gràfica 29: Evolució de la plasticultura espanyola,
1996-2003
Font: CEPLA (Comité Español de Plásticos en
Agricultura), 2010
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La utilització del plàstic en l'agricultura és un fenomen a
l'alça, com a conseqüència de les reformes dels sistemes de
cultiu introduïdes per augmentar els seus rendiments. Tal i
com assenyala el Comitè Espanyol dels Plàstics en Agricultura, «les
polítiques de racionalització de l'aigua i d'augment del rendiment dels
cultius comporten necessàriament l'increment de la utilització del
plàstic dins del sector agrícola». Efectivament, les infraestructures
associades al model d'agricultura industrial tenen una forta
dependència d'aquest derivat del petroli, a través de canalitzacions,
impermeabilitzacions, hivernacles, cultius hidropònics, malles, etc.
Asociación
Española
de
Industriales
de
Plásticos
(http://www.anaip.es/)
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Comité Español del Plástico en Agricultura (CEPLA), 2010. La
plasticultura española. (http://www.cepla.com/)
Fira de Barcelona, Departament d'Investigació i Estratègia de
Mercats, 2008: “El sector del plástico en España”. Informe basat en
el Estudio del sector del plástico, Edició 2008, el·laborat per el
Centre Espanyol de Plàstics (CEP).
Matamala García i altres: “Guía del Patrimonio Natural de Almería:
Residuos
agrícolas:
plásticos
y
biocidas”.
(http://mediomarino.almediam.org/)
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6.5. Control popular de l’agricultura i l’alimentació
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Indicadors
Distribució de la terra
Preu de la terra
Importància dels projectes
agroecològics de llavors
Evolució dels ajuts directes
de la PAC
Recepció dels ajuts de la PAC

Indicador 16: Distribució de la terra
Definició

Objectiu

Importància

Evolució de la distribució de la superfície de conreu total segons la
dimensió de las explotacions (en superfície total i en SAU) i segons el
règim de tinença de la terra per diferents períodes de temps
compresos en l’interval 1982-2007.
El terme SAU fa referència a la Superfície agrícola utilitzada i
comprèn el conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les
terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els
conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres
dedicades a conreus llenyosos.
El Règim de tinença de la terra és la forma jurídica sota la qual actua
el titular en les explotacions agràries amb terres. Existeixen diferents
formes de tinença: Terres en propietat (terres sobre les quals el
titular té el dret de propietat, amb títol escrit o sense, i les que han
estat explotades pacíficament i ininterrompudament pel titular com a
mínim durant trenta anys sense pagament de renda); Terres en
arrendament (terres el titular de les quals gaudeix dels seus
aprofitaments mitjançant el pagament d’un cànon o renda,
independentment dels resultats de l’explotació); Terres en parceria
(terres propietat d’una tercera persona, cedides temporalment al
parcer a canvi del pagament d’un tant per cent del producte obtingut
o el seu equivalent en efectiu); i Terres sota altres règims de tinença
(terres no incloses en cap dels règims anteriors).
Aquest indicador estudia les principals variables que caracteritzen la
distribució del recurs terra des d'un punt de vista econòmic i
estructural per tal de poder interpretar la concentració del recurs i
amb això la seva facilitat o dificultat d’accés.
L’accés a la terra, en tan que és un recurs fonamental i
imprescindible per a l'agricultura, és un dels eixos temàtics
fonamentals de la Sobirania Alimentària.
La dimensió de les explotacions agràries està relacionada tant amb la
tipologia de conreus com amb les tècniques de conreu i les
tecnologies aplicades. El seu règim de tinença determina la forma
jurídica sota la qual actua la persona titular en l’explotació agrària.
Ambdues dades creuades aporten informació sobre la concentració
de la terra. Per tant, una anàlisis que tingui en compte aquestes
dades junt als factors socio-ecològics que caracteritzen el territori
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•

Preu de la terra

Com és possibles observar a la Gràfica 30, l'anàlisi comparat de les
dades de l’enquesta d’estructura agrària (1999-2005) i les dades del
cens agrari (1982 - 1989) indica que, mentre en aquest període el
nombre d’explotacions agràries va experimentar un fort
decreixement (passa de 127.285 explotacions l'any 1982 a
57.503 l'any 2005, protagonitzant una disminució força constant
que per al global del període estudiat es va situar en el 55%), al llarg
del mateix període la superfície agrària total, tot i que també va
disminuir de manera significativa fins l'any 1999, entre 1999 i 2005
es va mantenir força estable. Així, a partir dels anys 1990 la
disminució de la superfície agrària total es va frenar i des d'aleshores
es va desmarcar del ritme de pèrdua d'explotacions.
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català, podrà proporcionar informació útil sobre les relacions entre
explotació i control de les terres i conseqüentment, sobre la facilitat o
dificultat d’accés a aquest recurs imprescindible per a la pagesia i la
producció d'aliments.
Control popular de l'agricultura i l'alimentació

Gràfica 30: Evolució del nombre i la superfície de les explotacions
agràries totals, 1982- 2005
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat, 1982-1989, i del
DARP, 1999-2005.

Com que el nombre d'explotacions ha disminuït a un ritme superior al
de la superfície agrícole, questes dades indiquen que en les darreres
dècades les dimensions de les explotacions agrícoles han
augmentat:han passat de tenir una SAU mitjana de 17,2 hac. l'any
1982 a tenir una SAU de 20,2 hac. l'any 2005.
Aquesta tendència pot observar-se més detalladament a la Gràfica 31
ja que aquesta reflecteix que mentre el nombre d’explotacions
per sota de 50 ha de SAU va disminuir entre 1999 i 2005, les
de més de 50 van augmentar. Per altra banda, les finques amb
una SAU inferior a 10 ha (34.308 l'any 2005), durant el període
estudiat van experimentar una disminució encara més accentuada.
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L'any 2005, aquestes representaven el 60,7% de les explotacions
amb SAU, mentre que la seva superfície no superava l’11,1% del
total.

Gràfica 31: Nombre d'explotacions segons la superfície agrícola utilitzada
(SAU), 1999, 2003, 2005
Font: IDESCAT, 2006

Com a conseqüència, l'any 2005 el 60% de les explotacions es
repartien un petit percentatge de la SAU; alhora, aquell
mateix any el 25% de les explotacions es repartia el 88.9% de
la SAU. Estem, per tant, davant una dinàmica de concentració
creixent de la terra. L’augment del nombre d’explotacions que
compten amb més de 50 ha de SAU corrobora la tendència
d’augment mitjà de les explotacions.
Règim de tinença de la superfície total (1999-2005)
Tal i com ja succeïa l'any 1999, moment en que 51.121 explotacions
(63,9% de la superfície) comptaven amb règim de tinença, l'any 2005
el règim de tinença continuava sent el majoritari. No obstant, les
dades de l'any 2005 assenyalen que, mentre la proporció de terres en
arrendament havia augmentat un 34% respecte el 1999, la proporció
de superfície sota règim de tinença havia a disminuït un 11,3%. Així,
durant el període estudiat, mentre la proporció de terres sota règim
de propietat va disminuir, la terra en règim d'arrendament va
augmentar fins a representar un 27,7% del total (l'any 1999
representava nomé el 20,3%). Aquests canvis semblen confirmar la
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tendència a cedir en arrendament les terres que els titulars
que abandonen l’activitat agrària tenen en propietat.
Explicar en profunditat els factors que porten a aquests canvis és
complex i pot ser una línia important de futura recerca que ajudaria a
avaluar aquest aspecte important de la Sobirania Alimentària.
Règim de tinença de la SAU i distribució (1993-2007)
El número d’explotacions disminueix en un 28% entre 1993 i 2007,
mentre que la seva superfície total no ho fa. Per contra, augmenta
lleugerament des de 1.138.684 ha fins 1.166.543 ha. La baixada en el
número d’explotacions ha afectat a tots els tipus de règim de tinença:
propietat, arrendament i parceria.
L’any 2007 el règim de propietat seguia dominant en número
d’explotacions i superfície, seguit del d’arrendament i, finalment, la
parceria. Aquest ordre segueix la mateixa tendència que a l’any
1993.
Pel que fa a l’evolució en el període seleccionat -1993 a 2007- en
nombres absoluts, les explotacions sota règim de propietat
són les que més han disminuït, tant en número (-20.055
explotacions), com en superfície (-89.088 ha). No obstant, en termes
relatius, la parceria és el règim de propietat que ha vist una
baixada més dramàtica, caient en un 75% pel que fa al nombre
d’explotacions i un 65% en el nombre d’hectàrees (des de 8.393 a
2.075 explotacions i des de 110.706 a 38.929 hectàrees). Totes les
baixades es produeixen de manera gradual, exceptuant la relativa a
la parceria. Aquest règim experimenta una caiguda sorprenentment
pronunciada en el període 1997-2003: passa de 6504 explotacions
l’any 1997 a 2805 l'any 2003; i de 108.512 a 41.689 hectàrees (veure
Gràfica 32).
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Gràfica 32: Distribució de la SAU (evolució del nombre de explotacions)
per règim de tinença pel període 1993-2007
Font: elaboració pròpia a partir de dades del DAR (2009) i Idescat (2006)

Aquestes baixades són parcialment compensades pel règim
d’arrendament, que és el que menys disminueix en número
d’explotacions (perd 2827 finques) i, al contrari del que
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succeeix amb les altres dues tipologies, duplica el número
d’hectàrees (des de 171.129 fins 347.453 ha el 2007). D’aquesta
manera, una part de la pèrdua de superfície de les terres de propietat
i parceria es déu a l'increment de terres en règim d'arrendament. En
aquest sentit, l’arrendament passa de tenir un número d’explotacions
i superfície lleugerament superior al de la parceria a desmarcar-se
completament d’aquesta darrera tipologia.
A mode de conclusió, el fenomen de disminució global del nombre
d’explotacions i augment de la superfície en els darrers anys,
especialment marcat pel règim d’arrendament, indica un augment
general de la concentració de la terra i, específicament, sota
arrendament. Aquestes dades per si mateixes no poden explicar si
aquest augment és alt o baix, i seria convenient desenvolupar futures
línies de recerca encaminades a contextualitzar i explicar en
profunditat aquests fenòmens.
IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), 2006. Enquesta de
l’estructura de les explotacions agràries (dades 1999, 2003 i 2005).
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR)
IDESCAT, 2009. Estadísica d'Economía: Sector agrari. Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR)
(http://www.idescat.cat/cat/economia/ecoagrari.html )
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Indicador 17: Preu de la terra
Definició
Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Evolució dels preus mitjans ponderats de la terra a Catalunya, en
euros per hectàrea i per tipus de conreu, desagregat per províncies.
Es consideren diferents períodes de temps dins l’interval 1997-2008.
Estudiar l’evolució del preu de la terra en el període esmentat per tal
de poder interpretar la presència d’obstacles i/o facilitats a nivell
econòmic alhora d'adquirir terres i, per tant, accedir a aquest recurs.
L’accés a la terra és un dels eixos temàtics fonamentals de la
Sobirania Alimentària. El seu preu està determinat per les
característiques agronòmiques del recurs (qualitat de la terra,
dimensió, edat de la plantació,...) però també per altres factors
endògens al sector agrícola (rendibilitat de l’activitat agrícola,
envelliment de la població,...) i exògens (localització, especulació,...),
les quals exerceixen importants pressions. Per tant, l’evolució del
preu de la terra és un reflex de les diverses dinàmiques que marquen
els canvis d’ús dels sols: dinàmiques d’oferta i demanda, fenòmens
d’especulació, polítiques fiscals, expectatives de l’activitat agrària en
cada moment, etc.
A més, el preu condiciona la major o menor facilitat d’accés al recurs
des del punt de vista del poder adquisitiu del pagès/a i, per tant,
selecciona perfils de propietaris i condiciona els models de treball i
gestió de la terra. Mentre que els estudis sobre el preu de la terra no
són molt abundants a Espanya (Sala Ríos, 2001), abordar l’estudi del
preu ens permet apropar-nos una mica més als problemes de la
nostra agricultura.
Control popular de l'agricultura i l'alimentació
•

Distribució de la terra

Entre 1997 i 2008 s’ha produït un augment mitjà del preu de
la terra des d’aproximadament 5.500 €/ha fins 12.000 €/ha. Si
aquesta evolució es revisa per tipus de conreu –regadiu i secàs’observa, en termes absoluts, un augment més pronunciat pel cas
del regadiu. Aquest augmenta des de poc menys de 14.000 €/ha fins
aproximadament 27.500 €/ha. És a dir, la terra de regadiu quasi
duplica el seu preu en un període de 10 anys.
La Gràfica 36, mostra, a primera vista, un increment lent i sostingut
del preu de la terra de secà, fins estabilitzar-se l’any 2007. Malgrat
això, si ens fixem en els números, si bé el preu de la terra de secà
és molt inferior al de regadiu, aquest també pràcticament es
duplica en el mateix període, passant dels 4.500 €/ha als 8.000
€/ha.
Per tant, en termes relatius, l’augment seria el mateix per ambdós
tipus de conreu, produint-se un augment constant dels preus de la
terra entre 1997 i 2008. Tanmateix, la valoració en termes absoluts
indica que segons la variable preu, l’accés a les terres de regadiu és
molt més costós que a les terres de secà, com calia esperar.
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Gràfica 33: Evolució preus mitjos de la terra agrícola a Catalunya,
1997-2008
Font: Gabinet tècnic, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció
Rural

Si observem l’evolució per províncies, podem observar (Gràfica 34),
que els valors mitjans del preu de la terra han augmentat per
totes les províncies en el període estudiat. Més concretament,
entre els anys 2007 i 2008, Catalunya va experimentar un
percentatge de variació de preus del 4,4%, convertint-se en la segona
comunitat autònoma amb major augment de preus (INE, 2008). Això
contrasta amb la tendència espanyola global a la baixa de preus
entre 2008 i 2009 (INE, 2009; només en altres cinc comunitats
autònomes van pujar els preus de la terra; a la resta s’ha mantingut o
disminuït).
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Gràfica 34: Valor mitjà del preu de la terra a Catalunya, 1997-2008
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes de preus
de la terra del Gabinet Tècnic del DAR, 2008
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Aquests augments globals es tradueixen a la vegada en augments
específics per cada tipus de conreu (regadiu i secà), excepte en el cas
de la terra de secà a Tarragona, que va disminuir de preu entre 2007
i 2008 (DAR, 2008)(veure Gràfica 35 i Gràfica 36).
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Gràfica 35: Evolució dels preus de regadiu per províncies, 19972008.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes de
preus de la terra del Gabinet Tècnic del DAR, 2008
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Gràfica 36: Evolució del preu de la terra de secà, 1997 – 2008.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes de
preus de la terra del Gabinet Tècnic del DAR, 2008
La província de Barcelona destaca pels seus preus més elevats, tant
pel que fa al regadiu com pel secà. En el cas del regadiu, aquesta
diferència és abismal respecte a la resta de províncies. L’any 2008
el preu de la terra de regadiu a Barcelona era de 124.747
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€/ha, mentre que la mitjana catalana estava en 19.667 €/ha. El
motiu dels elevats preus a la província de Barcelona pot buscar-se en
la major pressió urbanística, fonamentalment en zones costeres i
tradicionalment de petita horta, la qual ha provocat una major
especulació i competició per la terra.
La província amb menors preus mitjans és Lleida, per l’efecte del baix
preu de les terres de secà. Girona segueix molt de prop els preus de
Lleida, mentre que Tarragona presenta valors superiors a la mitjana
catalana tant en secà com en regadiu.
Els factors que determinen la variació dels preus de la terra són
múltiples, interconnectats i complexes. A continuació, s’assenyalen
alguns factors que han influenciat de manera general (Sala Ríos i
Torres Solé, 2001).
Factor inflació: en alguns períodes el preu de la terra s’ha
incrementat a una taxa igual o superior a la taxa d’inflació, encara
que en certes ocasions s’han produït evolucions contràries.
Factor treball-capital: l’avanç tecnològic ha incentivat l’adquisició
de noves terres per compensar la forta inversió de capital que suposa
la modernització i mecanització de les finques i amortitzar el cost
aprofitant les economies d’escala.
Factor expectatives de plusvàlua: l’augment d’expectatives per
vendre a preus més elevats en el futur (expectatives de plusvàlua
futures) associats a fenòmens d’especulació i d’usos no agrícoles de
la terra va provocar, durant molt de temps, un augment en la
demanda de terres així com reticència a vendre en el present,
pressionant els preus a l’alça.
Factor subvenció: les ajudes durant el primer període de reforma
de la PAC l'any 1992, van incentivar el manteniment de les finques,
disminuint l’oferta al mateix temps que la demanda augmentava pel
major atractiu de les terres subvencionades. Aquest factor va
contribuir a l'alça dels preus. Així mateix, la PAC ha contribuït a un
augment significatiu dels preus de les terres destinades a conreus
herbacis pels drets de capitalització adquirits mitjançant ajuts.
Factor refugi: En aquells territoris amb un fort pes de l’activitat
agrària i un entorn bàsicament rural, junt a la limitada presència
d’altres activitats característiques de l’àmbit urbà i industrial, el
mercat de terres agràries es converteix en un valor refugi on es
dirigeixen abundants capitals locals externs a l’activitat agrària.
Per concloure, cal assenyalar que l’alça dels preus facilitada per
aquests factors afegeix dificultats als pagesos i pageses actives per
accedir a noves terres i redimensionar les seves explotacions, al
mateix temps que desincentiva la incorporació de nous pagesos i
l’esbiaixa cap a aquells que de partida compten amb un capital
econòmic i productiu elevat, de manera que són capaços d’assumir
les elevades inversions econòmiques inicials.
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Indicador 18: Importància dels projectes agroecològics de llavors
Definició

Objectiu

Importància

Identificació, caracterització i avaluació de la rellevància de les
experiències de reproducció i producció de llavor sorgides des de
l'àmbit agroecològic els darrers anys a Catalunya.
Realitzar una estimació qualitativa sobre quin paper juguen les
experiències relacionades amb la reproducció de llavors des de
l'àmbit agroecològic, en relació al sector i el mercat de llavors a
Catalunya. L'avaluació es centra, per una banda, en les tasques de
denuncia i reforma del marc legislatiu que regula la producció i
reproducció de llavors per part d'organitzacions polítiques de l'àmbit
agroecològic i, per altra banda, en analitzar el pes que tenen les
experiències de producció i reproducció de llavors sorgides des
d'aquest mateix àmbit en el conjunt del mercat de llavors.
Per agrobiodiversitat o biodiversitat cultivada s'entén el conjunt
d'espècies i varietats vegetals que han anat sorgint arreu del món
fruit de la coevolució que ha modelat tan els espais agraris com les
cultures pageses que els han donat vida. L'adaptació de les espècies
agrícoles (i ramaderes) per part de les comunitats pageses a les
condicions ecològiques de cada racó de món ha generat amb el pas
dels anys un patrimoni ecològic i cultural que ha sostingut durant
mil·lennis els diferents sistemes agraris i alimentaris de la història.
Un patrimoni, però, que està desapareixent de forma accelerada des
de l'adveniment de la industrialització agrària. Actualment no més de
120 espècies conreades de plantes ens proporcionen el 90% dels
aliments, i tan sols 12 espècies vegetals i 5 espècies animals ens
proporcionen més del 70%. Filant més prim, solament 4 espècies
vegetals (patates, arròs, blat de moro i blat) i 3 espècies animals
(vaques, porcs i pollastres) proporcionen més de la meitat dels
aliments que consumim (FAO, 1996).
Pel que fa a varietats o races es podria parlar d'un procés semblant
en el que l'agricultura i la ramaderia industrialitzades han primat un
reduït nombre de genotips contínuament “millorats” seguint criteris
vinculats a la rendibilitat econòmica més que a l'eficiència i adaptació
ecològica. A Grècia, per exemple, en els darrers 40 anys s’ha perdut
el 95% de les varietats locals de blat i als Estats Units han
desaparegut més del 90% de les varietats tradicionals d’arbres
fruiters i espècies hortícoles que encara es conreaven a
començaments del segle XX.
En un context marcat per aquesta forta “erosió genètica”, la
successió i l'agreujament de les crisis alimentàries, econòmiques,
energètiques i climàtiques fan imprescindible l'adaptació dels
sistemes de cultiu d'arreu del món als canvis cada vegada més ràpids
que s'estan produint en els ecosistemes agraris. I per tal d'assolir
aquesta adaptació, la conservació dinàmica i la utilització sostenible
de la biodiversitat cultivada, dels agroecosistemes, dels sistemes
socials i dels coneixements tradicionals associats, hi juguen un paper
clau.
Des de l'àmbit de l'agricultura ecològica i sobretot des de l'àmbit de
l'agroecologia (que vincula els aspectes agraris amb els socials,
econòmics, polítics i culturals), d'un temps ençà està creixent
l'interès per la conservació i la reproducció de varietats locals.
Algunes de les característiques d'aquestes varietats, com la rusticitat
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o l'adaptació a les condicions locals, les fan atractives per al cultiu i/o
maneig ecològic i, per altra banda, cal tenir en compte que la majoria
de varietats modernes han estat millorades pensant en sistemes de
cultiu altament artificialitzats/tecnificats?.
Tot i que les varietats locals també ofereixen limitacions i poden
presentar problemes concrets en el seu maneig, un altre aspecte que
les fa interessants per a la producció ecològica són les qualitats
organolèptiques amb que compten, cada cop més valorades en el
mercat d'aliments ecològics.
Des de les institucions de recerca pública com l'IRTA, o des de les
empreses productores de llavors, es prima la conservació ex-situ dels
recursos genètics (en bancs de germoplasma) i s'entén la
conservació in-situ (als camps de cultiu) com a complement de la
conservació ex-situ. Per altra banda, les seves línies de recerca
s'orienten cap a la millora de varietats comercials i les varietats
locals tenen interès tan sols com a reservori de gens que poden
resultar interessants per al desemvolupament d'aquestes noves
varietats. Així doncs, les petites iniciatives associatives o comercials
que treballen al voltant de les varietats locals són pràcticament les
úniques experiències al medi rural català que dediquen atenció i
esforços en la preservació d'un llegat cultural de gran importància
per al desenvolupament de sistemes agraris ecològicament més
sostenibles i menys dependents de les grans corporacions
empresarials que dominen el sector de les llavors i de la resta
d'inputs industrials emprats en la moderna agricultura.
Control popular de l'agricultura i l'alimentació
•

Empreses de planter ecològic

L'emergència de projectes de conservació i reproducció de varietats
locals al medi rural català està íntimament vinculada a una pràctica
de sensibilització, denúncia i negociació amb les institucions
públiques respecte l'actual marc legislatiu que regula la
comercialització de llavors. Una activitat política que des de l'any
1999 està coordinada amb altres zones de l'Estat espanyol sota el
paraigües de la Red de Semillas Resembrando e Intercambiando. Des
de la Red de Semillas (RdS) s'insisteix en que les lleis i reglaments
que regulen el mercat de llavors estan adaptats a les necessitats i les
lògiques de la gran distribució, l'agricultura industrial i les llavors que
la sustenten, obstaculitzant d'aquesta manera les petites iniciatives
que tracten de mantenir i reproduir varietats locals.
Tot i l'existència del Tractat Internacional sobre els Recursos
Fitogenètics per a l'Alimentació i l'Agricultura de la FAO (creat el
2001 i en vigor des del 2004) que és jurídicament vinculant i el
reconeixement d'aquesta institució del fet que els criteris de la gran
industria dificulten la inscripció de varietats locals i la seva
disponibilitat per part dels agricultors (amenaçant greument la
biodiversitat cultivada i augmentant la vulnerabilitat dels sistemes
agrícoles), la legislació internacional i espanyola no es fa ressò
d'aquesta greu problemàtica social i ecològica. La Llei 30/2006, de 26
de juliol, “de semillas y plantas de vivero y recursos fitogenéticos”
mostra una línia continuista amb les directius marcades pel Conveni
Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals de la
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UPOV (Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions
Vegetals) de l'any 1991, i que l'Estat espanyol ratificà el 2007.
El Conveni de la UPOV amplia els terminis durant els que estan
vigents les patents sobre les llavors i no reconeix el paper que els
agricultors han desenvolupat en la generació del germoplasma de
varietats locals que posteriorment és utilitzat en la millora de
varietats comercials. Per altra banda, aboleix el “privilegi de
l'agricultor o excepció en benefici de l'agricultor” per a moltes de les
hortalisses. Això implica que qualsevol pagès, per petit que sigui, que
utilitzi les espècies d'hortalisses incloses al Conveni, està obligat
legalment a adquirir i pagar drets per les noves llavors cada any,
malgrat tingui la possibilitat de reproduir-les a la seva pròpia finca. La
Llei 30/2006 manté i incrementa, per tant, totes les traves per a l'ús i
lliure intercanvi per part de la població agrària de llavors i plantes de
varietats locals o de varietats millorades, però derivades de varietats
locals.
La Llei espanyola introdueix la necessitat de conservar les varietats
locals però alhora imposa les condicions que impossibiliten aquesta
tasca, al menys per part de la població agrària: exigeix les mateixes
condicions tècniques, amb les mateixes implicacions econòmiques
per a la certificació i comercialització de llavors i planta, tant a les
grans empreses de llavors com a les persones individuals o petites
empreses que utilitzen varietats locals per a vendes locals a molt
petita escala.
A banda d'aquest fet, cal tenir en compte que les varietats locals no
s'adapten al sistema de certificació i inserció de varietats al Registro
de Variedades, que permet la seva comercialització. Ni tècnicament
(per exemple no acostumen a ser homogènies tal i com demana la
llei), ni econòmicament (perquè es venen a petita escala i no
compensa pagar les taxes d'examen, registre i certificació), ni, de fet,
per a moltes persones, filosòficament (ja que s'exigeix nomenar una
persona com a “propietària” d'una varietat tradicional que en moltes
ocasions es regala, s'intercanvia o es ven en petites quantitats sense
reconèixer cap propietari) (EHNE, 2010)).
Per abordar, doncs, l'avaluació de la importància de les experiències
que treballen amb varietats locals al medi rural català, caldrà tenir en
compte aquest desfavorable marc legislatiu, a banda de no oblidar
que emprendre un projecte orientat a la reproducció de llavors
implica certes dificultats tècniques que no es donen en projectes de
producció d'hortalisses o altres cultius alimentaris.
Entrant en el que és l'avaluació d'aquest indicador en sí, el primer
que cal destacar és que no existeixen dades sobre el volum de llavor
de varietats locals intercanviat o distribuït per part de petites
empreses o associacions a Catalunya. Tot i així, a continuació es
mostra una breu descripció dels projectes que es troben coordinats
des de l'any 2004 en la Xarxa Catalana de Graners. Aquesta Xarxa no
inclou totes les empreses que es dediquen a la comercialització de
llavors i planter de varietats locals però sí que inclou la totalitat de
projectes que aborden aquesta activitat des d'una vessant clarament
agroecològica. Així doncs, la següent descripció pot ser una primera
aproximació a la realitat del moviment associatiu vinculat a la
divulgació i reproducció de la biodiversitat cultivada a Catalunya.
Bancs de llavors col·lectius
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Actualment hi ha registrats 6 bancs de llavors col·lectius els quals
estan situats a diferents comarques (Garrotxa, Bages, Noguera i Pla
de Lleida, Pallars, Camp de Tarragona i Vallès):
Ecollavors: banc de llavors autogestionat per a l'intercanvi i
l'autoabastiment de llavors. Actualment compten amb unes 70
varietats d'hortalisses i llegums. Hi col·laboren unes 50 masies de la
Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany.
Esporus: projecte vinculat a l'Espai de Recursos Agroecològics
(l'ERA). Al seu banc hi tenen 167 varietats, sobretot d'hortalisses,
llegums, cereals i flors. Paral·lelament, realitzen tasques de
divulgació i recerca relacionada amb la biodiversitat cultivada.
Llavors Trobades, per a la salvaguarda de la biodiversitat
agrària: projecte vinculat a Slow Food Lleida (Noguera i Pla de
Lleida). Han recuperat unes 200 varietats d'olivera, vinya, fruiters,
cereals, llegums i hortalisses. Hi col·laboren alguns pagesos, petites
empreses i cooperatives, fent llavor, provant com funcionen aquestes
varietats, acollint un banc d'arbres, etc. Distribueixen planter a canvi
de donatius que es destinen a l'autofinançament del projecte.
Planter de Gerri de la Sal: des de l’any 2006 l'antic Planter de
Gerri s'ha reobert com a Àrea d’interpretació dels Espais Naturals de
les Serres Prepirinenques Pallareses amb l’objectiu de recuperar el
patrimoni cultural i social, i alhora aconseguir un espai per un bon ús
educatiu. Entre altres activitats, estan treballant en la reproducció
d'unes 50 varietats hortícoles. Disposen també d'una xarxa de 8 a 15
col·laboradors.
Almàixera: banc de llavors autogestionat de les comarques del
Camp de Tarragona i voltants. Actualment hi col·laboren unes 15
cases i aproximadament s'estan reproduint unes 50 varietats cada
temporada.
Llavors Orientals: Informació no disponible.
Petites empreses de llavors i planter
Les Refardes: projecte de producció i comercialització de llavors
situat al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Al projecte hi
col·laboren unes altres 5 masies, i al seu catàleg del 2009-2010 s'hi
ofereixen 89 varietats de llavors.
Arboreco: petita empresa ubicada al Baix Empordà dedicada a la
reproducció i venda d'arbres fruiters de varietats antigues.
Actualment ofereixen 100 varietats de fruiters al seu catàleg.
Triticatum: projecte de recerca i reproducció de varietats de blat i
altres cereals panificables ubicat a l'Alta Garrotxa. Hi col·laboren
petits productors que reprodueixen les llavors recopilades mitjançant
el projecte, així com petites fleques que s'abasteixen de la farina
provinent d'aquestes granes. Tenen un registre de 400 varietats de
blat i altres cereals panificables tot i que encara no totes les varietats
es troben completament caracteritzades ni es reprodueixen
anualment.
Malgrat no existir dades de la quantitat de llavor distribuïda per
aquestes experiències, les persones que hi estan vinculades
confirmen que es mouen en un ordre de magnitud de desenes de
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quilograms. Donant un ràpid cop d'ull a les xifres de comercialització
de llavors d'hortalisses a Catalunya, ens adonem fàcilment del pes
insignificant d'aquestes iniciatives en el conjunt del mercat de llavors
català.
Ara no tinc clar si el títol de les taules va a dalt o a baix, ni si van
dintre de caixes com fem amb les gràfiques... (el mateix per a totes
les taules que segueixen).
Taula 17: Llavor hortícola comercialitzada a Catalunya
2008-2009

Espècie

Kg de llavors

Albergínia

3.146,86

Api

30,00

Bleda

2.867,10

Borratja

625,00

Bròquil

40,00

Carbassa

3.389,80

Carbassó

11.037,31

Card

450,00

Carxofa

50,00

Ceba

54.838,29

Cogombre

2.257,66

Col capdellada

995,00

Col de Brussel·les

195,00

Col de Milà

275,00

Col farratgera

840,70

Col llombarda

75,00

Col-i-flor

213,55

Enciam

4.094,02

Escarola

365,00

Espàrrec

365,00

Espinac

14.353,00

Fava

419.549,00

Julivert

2.592,40

Meló

8.554,73

Mongeta

247.433,15
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Espècie

Kg de llavors

Nap

76.009,75

Pastanaga

4.432,00

Pebrot

1.456,34

Pèsol

101.207,43

Porro

867,90

Rave

34.680,05

Remolatxa de taula

1.372,65

Síndria

111.154,10

Tomàquet

1.284,81

Xicoira

70,00

Font: DAR, 2010

En la mateixa línia argumental, si ens fixem en el nombre total
d'empreses productores de llavors a Catalunya (Taula 18), també
podem apreciar fàcilment com les experiències anteriorment
descrites suposen una molt petita part del sector de producció i
distribució de llavors.
Taula 18: Empreses productores de llavor, 2010

Tipus de cultiu

Nº d'empreses

Hortícoles i ornamentals

16

Cereals, Lleguminoses i varratges 34
Fruiters i vinya

46

Font: DAR, 2010
Taula 19: Tipus d'empresa de llavor, 2007

Activitat realitzada

Nº d'empreses*

Seleccionador

17

Multiplicador

34

Obtentor

1

Font: Oficina Española de Variedades Vegetales, 2007
* Les dades poden no coincidir degut a les fonts diferents, però també cal
tenir en compte que algunes empreses produeixen diferents tipus de llavor i
per això el número d'empreses en la primera taula és superior a la segona.
Tot i així, la diferència és massa àmplia i no n'hi ha tantes empreses de la
primera taula que tinguin diferents tipus de produccions.

Si ens fixem en el nombre de varietats conservades en els diferents
projectes associatius i el comparem amb el nombre de varietats
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guardades als diferents bancs de germoplasma amb que compte
Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), tornem a trobar
una diferència abismal entre els projectes agroecològics catalans i els
recursos institucionals (veure Taula 20).
Taula 20: Exemples de varietats conservades als CRF de l'INIA, 2010

Espècie

Nº
de
varietats

Blat de moro (Zea mays)

3.052

Blat (Triticum aestivum)

1.810

Blat “camut” (Triticum turgidum)

1.118

Fava (Vicia faba)

1.583

Mongeta (Phaseolus vulgaris)

3.743

Carabassó (Cucurbita pepo)

301

Carabassa (Cucurbita maxima )

197

Ceba (Allium cepa)

364

All (Allium sativum)

97

Meló (Cucumis melo)

1.189

Cigró (Cicer arietinum)

1.311

Llentia (Lens culinaris)

588

Pebrot (Capsicum annuum)

1.291

Albergínia (Solanum melongena)

208

Col de truc (Brassica oleracea var. viridis)

727

Font: Centro de Recursos Fitogenéticos

A diferència del que ha succeït al llarg de la història de l'agricultura,
actualment la majoria de varietats agrícoles ja no es troben
en mans dels agricultors sinó en bancs de germoplasma. Per
això resulta de gran importància tenir accés als recursos genètics
que aquests custodien. En aquest sentit la Red de Semillas va
realitzar un estudi per tal d'avaluar com es dóna aquest accés per
part d'actors que no són els habituals demandants de llavors als
bancs de l'INIA (investigadors universitaris o d'institucions públiques,
i tècnics de les empreses productores de llavor). L'experiència va
demostrar que l'accés als recursos dels bancs espanyols no sempre
ha tingut èxit, i en alguns casos no s'ha rebut cap resposta (tot i que
estan obligats per llei a facilitar el material o, si no és possible, a
donar explicacions del motiu per el qual no pot cedir-se el material en
qüestió).
Es va poder constatar que la informació subministrada per a poder
contactar amb els Centres d'una manera senzilla, i la informació de
les existències i disponibilitats de material, és insuficient. També que
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el control documental dels materials enviats no és uniforme, i en
molts casos sembla no existir cap tipus de control o registre. De les
29 sol·licituds realitzades, tan sols 14 foren contestades, i només en
10 casos es van entregar llavors. Els arguments per denegar la
sol·licitud foren diversos: la pèrdua del material sol·licitat, no ser el
moment apropiat per tractar-se de fruiters o la no disponibilitat de
prou llavor. En dos dels casos, el material rebut es trobava en mal
estat i, en la majoria de casos, arribava sense les dades del
“passaport” de l'entrada al resgistre i del poder germinatiu de la
mateixa.
Per concloure, es pot afirmar que els projectes de l'àmbit
agroecològic que treballen en la reproducció i distribució de
varietats locals, ja siguin bancs autogestionats o petites empreses,
cada vegada abasteixen a més hortes domèstiques o petits
projectes productius, però no tenen prou capacitat per
abastir a les explotacions de mitjana o gran escala, pròpies del
model industrial d'agricultura.
Aquesta limitació, però, no s'ha d'interpretar com un fet que els hi
resti importància. Tal i com afirma en Josep Rosselló, un dels
investigadors i divulgadors més coneguts en matèria de biodiversitat
cultivada, les hortes domèstiques i les petites explotacions
ecològiques constitueixen avui en dia l'espai on s'està donant la
conservació in-situ de la majoria de varietats locals que encara es
conserven. Així doncs, les experiències descrites en aquest indicador,
tot i jugar un paper marginal en termes absoluts en el mercat de
llavors, tenen un gran valor, doncsmantenen de facto aquest petit
patrimoni que s'ha aconseguit “salvar”, realitzen una continua
sensibilització sobre el perill de la pèrdua de l'agrobiodiversitat i
denuncien els abusos dels lobbies de les empreses de llavors, així
com la dependència i la manca de drets dels agricultors. Són petits
projectes, en
alguns casos encara en estat embrionari, però
contribueixen a establir xarxes de recolzament mutu (molt
necessàries en cas de repressió judicial pel fet d'intercanviar o
guardar llavors), i posen a l'abast de tothom uns coneixements i una
pràctica que complementa les tasques de denúncia i divulgació de
les campanyes de caire polític, com per exemple les que es duen a
terme contra els l'agricultura i l'alimentació transgèniques.
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colectivos de los agricultores. Carta abierta de las organizaciones
de agricultores, de las redes de semillas y de la sociedad civil a
la Comisión y a los Estados europeos, 23 de abril de 2009
(www.redsemillas.info/?p=533).
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Indicador 19: Evolució dels ajuts directes de la PAC
Definició

Objectiu

Importància

Transferències totals de la secció Garantia del Fons Europeu
d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) a Catalunya entre els anys
1996 i 2005 i del posteriorment creat Fons Europeu Agrícola de
Garantia (FEAGA) entre els anys 2006 i 2008. Subvencions
mesurades en milions d'euros.
El FEOGA és l'eina de finançament de la Política Agrària Comú (PAC).
Aquesta es divideix en dues seccions: la Secció Orientació, que
finança la intervenció estructural al el sector agrari (política
d'estructures o desenvolupament rural) i la Secció Garantia, que
finança les despeses derivades de l'aplicació de la política de
mercats, i d'altres no estrictament relacionades (retirada de terres,
ajudes a les rendes, protecció del medi, lluita contra el frau, etc.).
El FEAGA representa el nou fons de finançament de la Secció de
Garantia de la PAC a partir de la seva creació l'any 2005. La Secció
Orientació passa a ser finançada pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER).
Avaluar l'evolució i distribució dels ajuts de la Política Agrària
Comuna (PAC), i el seu pes dins de la producció final agrària pel
període referenciat.
La intervenció pública en el sector agrari condiciona la planificació
agrícola i ramadera. Catalunya, com a regió pertanyent a la Unió
Europea està sotmesa a les directrius i línies d'intervenció marcades
per la PAC, des de l'entrada d'Espanya a la UE l'any 1986. A partir de
la Reforma de la PAC de 1992, s'instauren els ajuts directes a la
producció que, amb les successives reformes posteriors,
es
converteixen en la peça central de la PAC, front a les limitacions
cada cop majors sobre la política de preus (Aldomà, 2009).
Posteriorment, la pressió internacional dins de l'Organització Mundial
del Comerç sobre la UE obre un proces de reforma de la PAC orientat
a la reducción del suport al sector agrari per tal d'evitar distorsions
en el mercat global d'aliments.
A les darreres dècades, diversos col·lectius agraris i sindicats, tant a
nivell estatal com català (EHNE, COAG, JARC i Unió de Pagesos són
alguns exemples) han manifestat el seu rebuig parcial o total a uns
ajuts directes considerats com excessivament orientats a conreus de
l'agricultura continental, centralitzats i variables front als vaivens del
mercat. L'adopció d'objectius explícits de desincentivació de la
producció i l'actual aplicació d'ajuts desconnectats a través d'un
pagament únic atien el debat sobre l'orientació dels ajuts de la PAC i
el seu impacte sobre el territori i sobre les persones que el treballen i
habiten. Paral·lelament, el discurs de la SbA inclou entre les seves
reivindicacions una planificació agrària més endògena i equilibrada,
descentralitzada i adaptada a la realitat local, vertebradora del
territori, respectuosa amb les diferents funcions i cosmovisions de
l'activitat agrària i sostenible en el temps.
Por tant, revisar els principals sectors beneficiaris dels ajuts directes
de la PAC i la seva evolució en el temps, aporta un element
d'informació més (encara que no l'únic necessari) per avaluar
l'orientació de la planificació europea a llarg termini. A més, la
repercussió que les subvencions tenen sobre la producció final
agrària (PFA) de Catalunya pot donar una idea de la viabilitat
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econòmica del sector agrari català i la dependència d'aquests ajuts.
Control popular de l'agricultura i l'alimentació
•

Recepció dels ajuts de la PAC

Distribució dels principals cultius
Per avaluar els ajuts hem dividit les dades existents en ajuts a la
producció agrícola i ajuts a la producció ramadera.
En el cas dels ajuts directes a la producció agrícola, els principals
sectors receptors al llarg del temps han estat els conreus herbacis
(cereals, lleguminoses i altres conreus com el gira-sol o la colza) i la
lleguminosa en gra (que té una partida pressupostària diferenciada).
Ambdós conreus superen el 60% dels ajuts directes a la producció
agrícola fins l'any 2003. No obstant, com mostra la Gràfica 38, a
partir de l'any 2000 es produeix una forta caiguda dels ajuts a les
lleguminoses en gra (fins desaparèixer l'any 2007), seguida d'un
descens dels conreus herbacis (del 51,6% l'any 2001 fins el 20,4%
l'any 2008). La predominança d'aquest tipus de conreus en les xifres
d'ajuts de la PAC fins principis del segle XXI confirma el biaix
continentalista que des d'alguns sectors es venia denunciant. No
obstant, un altre conreu típicament mediterrani com l'oli d'oliva
ocupa també un percentatge significatiu dels ajuts al sector agrícola
(al voltant del 25% fins 2006 i el 5,8% l'any 2008). Aquest conreu ha
estat fortament promocionat per la PAC des de finals dels anys 1980
(Scheidel y Krausmann, pendent de publicació). Finalment, el suport
al sector de les fruites i hortalisses es consolida en els darrers anys
assolint el 32% dels ajuts l'any 2008, percentatge més elevat aquest
any. Encara així, dins d'aquest sector només reben ajuts per
superfície conreada els fruits secs (un 27,2% dels ajuts), mentre que
el gruix (37,1%) es destinen als Fons Operatius d'Agricultors.
•
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Gràfica 37: Ajuts directes a la producció del sector agrícola, 1996-2008
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009

Si s'observa l'evolució global al llarg del temps, queda palesa una
tendència creixent fins l'any 2000, any que marca una evolució
irregular dels ajuts dintre d'un rang estable (entre 170.000 i 215.000
milions d'euros), per després protagonitzar un descens constant a
partir de 2005 que continua fins l'any 2008. La punta d'ajuts de l'any
2000 correspon amb un increment dels ajuts directes que pretenia
compensar la disminució dels preus d'intervenció que va imposar
l'Agenda 2000, aprovada l'any 1999. La Reforma de Fishler de 2003,
els efectes de la qual es van notar uns anys més tard, marca una
progressiva reducció dels ajuts directes -que culmina amb la
desconnexió dels ajuts respecte a la producció- en sintonia amb la
política europea d'adaptació de la PAC a les regles del lliure mercat i
de compatibilització amb la normativa de l'Organització Mundial del
Comerç (Ramón i Sumoy, 2007). La disminució i/o eliminació
progressiva dels ajuts a la retirada de terres influeix també en
aquest procés.
Pel que fa al sector ramader català, en la Gràfica 38 es mostra
l'evolució dels ajuts directes del FEOGA-Garantia i el FEAGA. Com pot
apreciar-se, els sectors més intervinguts són el vaquí (des de 2001
acapara més del 60% dels ajuts al sector ramader) i en molta menor
mesura
l'oví-cabrum.
Junts
concentraven
l'any
2008
aproximadament el 76% dels ajuts directes al sector ramader i el
6,2% del total dels ajuts. L'any 2008 els sectors que menys ajuts
reben són, en canvi, el sector porcí (11%), el sector de l'apicultura
(0,4%) i el sector ous-aviram (cap ajut).
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Gràfica 38: Ajuts directes a la producció ramadera, 1996-2008
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009

Si ens fixen en l'evolució global dels ajuts, s'observa una reducció del
volum total respecte a 1996 (de 42.000 milions d'euros a 31.375
l'any 2008), provocada per la forta caiguda experimentada a partir
de la Reforma de 2003, la qual s'implementà definitivament el 20062007. Amb aquesta reforma es desvinculen els ajuts de la producció i
s'instaura un pagament únic. És important destacar també la
tendència irregular de les subvencions, amb períodes de
decreixement constant (1997-2000) i períodes de fort creixement
(2001-2005). El punt d'inflexió entre ambdós períodes coincideix
també amb una altra reforma de la PAC, la de l'any 2000.
L'anàlisi dels ajuts directes de la PAC no pot passar per alt un
aspecte clau: la seva incidència sobre la producció final agrària
catalana (PFA, és a dir, el valor econòmic dels béns i serveis del
sector agrari).
A Catalunya els sectors amb una major aportació a la PFA són el
sector porcí (32,4%), la fruita fresca (12,94%) i les aus de corral
(9,3%). Només aquests tres sectors representen més del 50% del
valor final de la producció. Si es creuen les dades amb la informació
anterior, s'observa com cap d'aquests sectors rep ajudes apreciables
(els ajuts corresponents al sector fruites i hortalisses presentades en
la Gràfica 37 es corresponen, en la seva majoria, com s'assenyalava
més a dalt, a fruits secs i no a fruita dolça). Contràriament, entre els
sectors amb menor pes en la PFA, es troba l'oli d'oliva (1,05%), l'oví i
el cabrum (1,16%), les plantes farratgeres (1,33%) i el vi i el most
(1,4%). Això contrasta amb la relativa importància que aquests
sectors han tingut al llarg del temps pel que fa als ajuts de la PAC.
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Si s'analitzen les dades sota aquest prisma, pot apreciar-se com més
del 45% de la PFA catalana (porcí, aus de corral i ous) rep
menys del 3% dels ajuts directes de la PAC, mentre que el
65% dels ajuts va dirigida a sectors que no superen el 15%
de la PFA (boví, oví i cabrum, oli d'oliva, vi i most, fruita seca
i cítrics). És més, les organitzacions comuns de mercat dels
principals sectors (porcí, aus de corral) es limiten a regular el règim
exterior, en creixent procés d'apertura (Ramón i Sumoy, 2007). No
obstant, el sector boví és una excepció, donat que si té certa entitat
en la PFA (7,62%), al mateix temps que acapara el gruix dels ajuts en
el sector ramader.
Aquestes dades són reflex d'un potent clúster industrial,
l'agroalimentari, fortament orientat al mercat i independent del gruix
de recursos de la PAC. La potència econòmica del sector carni front a
l'escassesa d'ajuts directes que rep així ho corrobora. Per contra, els
conreus i producció ramadera que tenen un menor pes i inserció al
mercat, són més inestables i es veuen més afectats per l'evolució
variable de la PAC. Aquests representen en molts casos productes
més arrelats al territori o d'importància ambiental.
És important destacar que una anàlisi exclusiva dels ajuts directes
no és suficient per poder establir relacions fiables i específiques
entre la PAC i la planificació agrària regional. Existeixen altres
mecanismes complementaris, directes o indirectes, que també
incideixen sobre l'ajut de la PAC als diferents sectors (ajuts
agroambientals, protecció en frontera, etc.) així com programes
estatals i regionals independents que haurien de tenir-se en compte
per a una anàlisi institucional en profunditat. No obstant, les dades
que s'han presentat suggereixen dues conclusions: i) la inestabilitat
dels ajuts de la PAC a llarg termini és un fet, com mostra la
variabilitat per a certes produccions, especialment agrícoles i, ii) la
reducció dels ajuts directes ha estat una constant des de 2005 (fins
un 50% en el sector ramader). Ambdós fenòmens són resultat dels
esforços d'inserció de la PAC en una economia cada cop més
globalitzada, esforços que busquen aconseguir una producció
europea més competitiva dins el mercat agrícola mundial i consolidar
el seu posicionament en la Ronda de Doha.
Aldomá, I., 2009. La incidència de la PAC. Grup de Geografia Local,
Universitat de Lleida.
Comisión Europea, 1999. Agricultura: Fact Sheets. Reforma de la
PAC:
Cultivos
herbáceos
(http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/cereals/index_es.htm)
Departament d'Alimentació i Acció Rural. Estadístiques d'Ajuts:
Transferències
del
FEAGA
a
Catalunya
2003-2008
(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/...)
Ramón i Sumoy, R., 2007. La PAC i la política de desenvolupament
rural a Catalunya. Monogràfic. Nota d'economía 88, 2n
quadrimestre.
Scheidel, A., Krausmann, F., pendent de publicació. Diet, Trade and
Land Use: A Socio-Ecological Analysis of the Transformation of
the Olive Oil System. Land Use Policy in press.
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Indicador 20: Recepció dels ajuts de la PAC
Definició

Objectiu

Importància

Atribut
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Avaluació

Comparació del llistat de receptors d'ajudes per pagament directe de
la PAC amb el nombre d'agricultors actius a Catalunya, segons el
cens de les Càmeres Agràries, i distribució de la renda agrària
segons el volum d'ajuda rebuda i el número de receptors. Dades per
a l'exercici financer 2009.
Valorar el grau de correspondència entre l'objectiu teòric de les
ajudes directes de la PAC (recolzament al productor) i la pràctica
real. Estudiar la concentració de la renda distribuïda per la PAC.
La PAC va destinar una quantitat mitjana de 55.000 milions d'euros
en forma d'ajudes directes l'any 2007, xifra que aquell any va
representar el 40% del pressupost total destinat a la política de
mercats. A Catalunya, el total de les ajudes directes va assolir els
259 milions d'euros l'any 2009. Aquestes ajudes, des de la seva
creació l'any 1992 i fins la implementació pràctica de la Reforma del
2003, han anat destinades a recolzar al productor en el
desenvolupament de la seva activitat professional (MARM, 2010).
No obstant, des de nombrosos col·lectius i sindicats agraris s'ha
criticat el sistema de repartiment de les ajudes pel fet de beneficiar
les indústries i els terratinents en detriment dels petits i mitjans
productors, així com a persones completament desvinculades de
l'activitat agrària (la Duquesa d'Alba, Mario Conde o la reina
d'Anglaterra són alguns dels escàndols més coneguts). Aquesta
crítica s'afegeix a la denúncia de concentració de la renda agrària
distribuïda per la PAC en poques mans. A tall d'exemple, el sindicat
EHNE Bizcaia, denunciava l'any 2008 que a Euskal Herria tan sols un
10% dels receptors va acaparar el 66% de les ajudes directes de la
PAC, mentre que el 0,1% dels receptors (que reberen més de
200.000 euros cadascun) concentraven el 15,4% de las ajudes
(EHNE, 2010).
Assegurar un sistema d'ajudes que realment arribi als agricultors
actius hauria de ser un requisit fonamental de qualsevol subvenció
agrària. Per tant, revisar aquestes dades pot aportar un element de
judici per a la valoració de l'efectivitat del conjunt de les ajudes
directes.
Control popular de l'agricultura i l'alimentació
•

Evolució dels ajuts de la PAC

• Renda agrària i valor afegit brut de l'agricultura
Actualment, la llista de receptors d'ajudes de la PAC és pública i pot
ser consultada a través de la web del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Les càmeres agràries també poden
oferir un llistat dels agricultors inscrits, tot i que aquest no és públic i
cal pagar per tenir-hi accés. Els més de 50.000 receptors d'ajudes de
la PAC a Catalunya compliquen la tasca d'elaborar el creuament de
dades, doncs si no es disposa d'un software concret, aquest s'ha de
fer manualment. Degut a la limitació temporal d'aquest estudi i la
falta de mitjans tècnics i econòmics adequats, no s'ha pogut obtenir
les dades. No obstant, ens consta l'existència d'un estudi de la
Generalitat que ja ha realitzat prèviament la feina, posant de
manifest la falta de correspondència entre receptor/a i productor/a:
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dels 58.000 receptors d'ajudes de la PAC, tan sols 18.000
eren agricultors actius. Això suposa que a Catalunya 40.000
receptors no treballen directament la terra o, el que és el mateix, tan
sols un 36% dels receptors/es són productors/es. L'informe mai s'ha
fet públic, i per tant no hi hem pogut accedir.
Pel que fa a la distribució de les ajudes directes, aquesta pot obtenirse a partir del registre de beneficiaris que publica el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a la web del FEGA.
Per a l'exercici financer de 2009, va haver-hi un total de 65.472
beneficiaris dels pagaments directes del FEGA a Catalunya.
D'aquests beneficiaris, 2 reberen pagaments directes per més de
500.000 euros, mentre que 54.531 beneficiaris reberen menys de
6.000 euros d'ajuda. La gràfica Gràfica 39 mostra el fenomen de
concentració de la distribució dels ajuts directes de la PAC.
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Gràfica 39: Distribució dels ajuts directes del FEGA 2009, segons
intervals de quantitats i número de beneficiaris
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MARM (2009)

Efectivament, si tenim en compte la quantitat global d'ajudes
directes en el període (259 milions), tan sols 8 beneficiaris dels
54.531 existents van percebre junts quasi 5 milions d'euros d'ajudes
directes, o sigui, menys del 0,01% dels beneficiaris es va repartir el
2% de les ajudes directes. En contrast, un 83% dels beneficiaris
reberen pagaments per menys de 6.000 euros. Les diferències són
tan grans que entre les ajudes registrades es poden veure fins i tot
pagaments directes inferiors a un euro. El volum exacte que mou
cada rang de beneficiaris no ha pogut extreure's per falta de
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recursos, limitant així l'anàlisi en profunditat de la concentració de
les ajudes.
Si analitzem la distribució per províncies, la província on es troben
més beneficiaris de les ajudes és Tarragona (23.409 beneficiaris),
seguida de Lleida (22.423), Barcelona (15.801) i Girona (5.792). Tant
Tarragona com Barcelona, tenen un beneficiari que rep més de
500.000 euros: Migjorn SA, a Tarragona (683.614,45 euros) i Oleícola
Can Corral SL, a Barcelona (539.947,96 euros). La província on les
ajudes estan més distribuïdes és Girona, amb uns percentatges de
receptors d'entre 0 i 5% per a pagaments de més de 25.000 euros,
d'entre 10 i 12 % per a pagaments entre 25.000 i 6.000 euros i un
70,47% per a beneficiaris receptors de menys de 6000 euros. Al
contrari, Tarragona és la província on més es concentren les ajudes,
representant els receptors de menys de 6.000 euros més del 92%.
De nou, falten dades de volum total de diners per a cada rang de
beneficiaris que ens permetin fer una anàlisi més exacta de la
distribució de las quanties.
Per tal de poder avaluar completament aquestes dades seria
necessari i interessant creuar-los amb la naturalesa del beneficiari (si
és un/a agricultor/a actiu/a, una indústria, etc.). Això no ha estat
possible per la quantitat d'informació que calia analitzar i/o per falta
de dades. A mode d'exemple, pràcticament tots els receptors que
guanyen més de 100.000 euros ostenten la figura de Societat
Anònima, Societat Limitada, Societat Agrària de Transformació o
Societat Cooperativa Catalana Limitada.
EHNE, 2010. Injusto reparto de las ayudas de la PAC”. Diari digital
Baserri Bizia. 29 de desembre 2009 (www.baserribizia.info )
FEGA, 2006. Informe de actividad 2005. Campaña 2004-2005.
(www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/memoria05_tcm5-3343.pdf)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Web sobre
Política
Agraria
Común:
(http://www.maec.es/es/MenuPpal/EspanayUE/Politicascomunitari
as/Paginas/Polticas%20Comunitarias%2015.aspx)
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). Fondo
Español de Garantía Agraria: Consulta de beneficiarios de ayudas
de la PAC.
(www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/consulta_de_beneficiarios
_de_ayudas_de_la_pac/index.jsp)
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). Fondos
Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos,
periodo
2010:
Marzo
2010.
(www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/los_pagos_de_la_pac_e
n_espana_semana_a_semana_y_resumen_mensual/index.jsp)
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6.6. Diversitat productiva en l'àmbit regional
Atributs 1er taller
• Diversitat i
complementarietat de
les produccions locals

Atributs Integradors
• Diversitat productiva
en l’àmbit regional

Indicadors
• Distribució dels principals
cultius

Indicador 21: Distribució dels principals cultius
Definició

Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Superfície que ocupen i distribució geogràfica dels principals cultius
que es produeixen en el territori català (arròs, blat de moro, cereals,
cítrics, conreus industrials, farratges, flors i plantes ornamentals,
fruita fresca, fruita seca, hortalisses, lleguminoses, olivera i vinya).
Obtenir una visió gràfica de la distribució territorial dels principals
cultius de Catalunya per a poder detectar les àrees de concentració
productiva. La concentració de les produccions ens dóna informació
sobre l'abast dels processos d'especialització productiva que es
donen en els diversos territori i que estan vinculats tan a factors
ambientals com econòmics. Aquest processos d'especialització
caracteritzen, en bona mesura, l'activitat agrícola catalana de les
últimes dècades.
El model de la SbA dóna molta importància a la producció local com
a via per a garantir l'autoabastiment alimentari i l'autonomia dels
pagesos. A les diferents comarques de Catalunya pràcticament ha
desaparegut el mosaic de cultius que va caracteritzar els nostres
paisatges rurals fins a dates recents. Un procés provocat per
l'especialització productiva que imposava el salt a una producció
agrària industrialitzada i integrada als circuits econòmics
capitalistes. L'esmentada especialització comporta la dependència
dels pagesos respecte el mercat alimentari (actualment globalitzat),
l'increment del transport (tant per a les produccions com per als
inputs), una forta uniformització dels paisatges rurals catalans i, molt
sovint, una degradació ecològica que es deu tan a la concentració de
determinats cultius com a les pràctiques del maneig agroindustrial.
Diversitat productiva en l'àmbit regional
•

Evolució dels ajuts de la PAC

• Diversitat de cultius ecològics per regió
L'avaluació d'aquest indicador s'ha realitzat a través de les
estadístiques sobre superfícies, rendiments i produccions de conreus
agrícoles corresponents a l'any 2008, així com a partir dels mapes
publicats els anys 2007 i 2008 pel Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, els quals mostren la distribució geogràfica
dels principals cultius de l'agricultura catalana. Per tal de seguir el
desenvolupament d'aquesta avaluació es recomana mirar els mapes
de l'annex 4 (pg. 332). Totes les dades de superfície que
s'especifiquen a continuació corresponen a l'any 2008.
Arròs: les 21.290 ha. que l'any 2008 hi havia d'aquest cultiu a
Catalunya es van concentrar a les dues zones on les condicions
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ambientals (temperatura, superfícies inundables i disponibilitat
d'aigua) permeten la seva producció: l'Empordà (711 ha.) i, sobretot,
el Delta de l'Ebre (20.510ha.). Les 69 ha. restants es van cultivar al
Segrià.
Blat de Moro: l'any 2008 a Catalunya es van conrear 35.375 ha.
de blat de moro, 2.548 de les quals van correspondre a blat de moro
farratger. A les comarques gironines (7.760 ha.) hi hagué una forta
concentració a l'Empordà (Alt i Baix), al sud del Gironès i a les valls
més baixes i productives de la Garrotxa. A la província de Barcelona
(2.321 ha.) es va cultivar una segona àrea de concentració
productiva a la plana de Vic. Però, clarament, on es concentra la
producció de blat de moro és a la província de Lleida (25.161 ha.),
especialment a la Plana i, en menor mesura, a les zones més
planeres de l'Alt Urgell i el Pallars Jussà.Aquest és un cultiu
estretament vinculat a les infraestructures de regadiu degut a
l'elevat consum d'aigua que necessita el seu actual maneig. Per altra
banda, també es pot observar com la producció es concentra a les
regions on s'ha estès més la ramaderia porcina intensiva.
Cereals: exceptuant algunes valls altes dels Pirineus, el cultiu de
cereals és el cultiu català més important en quant a
superfície(377.932 ha.). La província de Lleida destaca amb 200.417
ha., però observant el mapa de distribució s'identifica clarament una
franja que va des de la Noguera-Segrià fins a Osona-Vallès Oriental
on es concentra la major part de la producció. Comarques com la
Segarra, l'Urgell o el Solsonès estan molt especialitzades en aquests
cultius de secà. Cal destacar que l'any 2008 a Catalunya es trobaven
104.377 ha. de cereals en regadiu, dada que mostra fins a quin punt
s'està generalitzant la pràctica d'irrigar cultius que tradicionalment
s'havien conreat en secà.
Cítrics: les condicions climàtiques (absència de glaçades) expliquen
el fet que les 9.704 ha. de cítrics que es van cultivar a Catalunya
l'any 2008 es trobessin distribuïdes al llarg de la costa catalana. La
major part de la producció es concentra a les comarques
tarragonines (9.699 ha.) i, especialment, a les terres de l'Ebre. Els
principals cultius de cítrics són la mandarina (7.643 ha.) i la taronja
(2.035 ha.).
Conreus industrials: a les estadístiques del DAR, sota la categoria
de cultius industrials s'inclouen el cacauet, el gira-sol, la soja, la
colza, el tabac i “altres cultius industrials”. El mapa de distribució de
cultius publicat més recent és de l'any 2006; amb tot, les dades
quantitatives del 2008 coincideixen força amb el mapa del 2006. A
les comarques gironines es concentra bona part de la producció de
cultius industrials (5.268 ha) i, en menor mesura, a les comarques
centrals de Barcelona (1.050 ha) i a les comarques lleidatanes de la
Segarra, Solsonès i el Segrià (776 ha). El gira-sol és el cultiu
industrial més estès (5.118 ha); es concentra sobretot a les
comarques gironines, seguit de molt lluny per la colza (1.966 ha),
també cultivada principalment a les comarques de Girona i a les
centrals de Barcelona. El cacauet, la soja, el tabac i la categoria
“altres cultius industrials” tenen una presència testimonial, amb
menys de 10 ha respectivament.
Farratges: les 66.424 ha. de farratges (34.815 de les quals són de
regadiu) es troben distribuïdes a la part septentrional del territori
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català. El seu cultiu es concentra sobretot a la província de Lleida
(39.531 ha.) i, més en concret, a les comarques del Segrià, el Pla
d'Urgell, la Noguera, els dos Pallars, l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça. A la
província de Girona se'n troben 13.419 ha. i a la de Barcelona 12.841
ha. Pot observar-se una correlació directa entre el cultiu de farratges
i l'activitat ramadera, ja sigui intensiva (Segrià, Pla d'Urgell, Noguera,
Osona) o bé extensiva (comarques pirinenques).
Flor i planta ornamental: les 130 ha. destinades al cultiu de flors
i les 436 ha. destinades al cultiu de plantes ornamentals es
distribueixen, sobretot, al llarg de la costa de Barcelona (118 ha. de
flor i 292 ha. de planta ornamental), especialment a la comarca del
Maresme, popularment coneguda com el principal focus de
producció d'aquests conreus. Molt per darrere, poden destacar-se les
zones de conreu de la costa de Girona i el Baix Ebre.
Fruita fresca: el cultiu de fruita dolça és un dels símbols identitaris
de la moderna agricultura intensiva catalana. Els principals cultius
són la pera (12.934 ha.), la poma (10.688 ha.), el préssec (10.760
ha.), la nectarina (6.503 ha.) i les cireres i guindes (2.532 ha.). La
província de Lleida (especialment les comarques del Segrià, el Pla
d'Urgell i el sud de la Noguera, amb bastants municipis que superen
les 100 ha. de cultius de fruita dolça) concentra aproximadament el
93% de la superfície de cultiu de pera, el 75% de poma, el 75%
d'albercoc, el 70% de préssec o el 91% de nectarina. A les
comarques gironines (més de 3.000 ha. de fruita dolça) aquests
conreus es concentren a les planes dels dos Empordà i al Gironès.
Per últim, cal destacar la zona del curs baix del Llobregat, les
comarques del Camp de Tarragona i les terres de l'Ebre (amb més de
3.000 ha.).
Fruita seca: aquests cultius es troben presents a bona part de les
comarques catalanes (exceptuant les pirinenques). El cultiu que més
superfície ocupa és l'ametller, que compta amb 44.914 ha., de les
quals 24.783 ha. es troben a la província de Tarragona i 18.398 ha. a
la de Lleida. La concentració més important es dóna als secans de la
Terra Alta, les Garrigues, la Ribera d'Ebre, el sud del Segrià o la
Conca de Barberà. Pel que fa a la superfície d'avellaners, la província
de Tarragona (especialment les comarques del Camp) concentra
12.842 ha. de les 13.954 ha. que es troben a tot Catalunya. A Girona
hi ha 944 ha. d'avellaner. Finalment, el cultiu de nogueres ocupa
molta menys superfície (1.181 ha.) i es troba bastant més repartit
entre les diferents províncies (466 ha. a Girona, 324 ha. a Lleida, 337
ha. a Tarragona). En relació als cultius de fruita seca, cal destacar
que un 6'4% de la superfície d'ametllers, un 56% de la superfície de
nogueres i un 62% de la superfície d'avellaners actualment es troben
irrigades. Com en el cas dels cereals, regar cultius paradigmàtics? de
l'agricultura de secà és un fet paradigmàtic? de les transformacions
productives associades al model agroindustrial hegemònic.
Hortalisses: a Catalunya l'any 2008 es trobaven 13.286 ha.
d'hortes les quals estaven força esteses per totes les comarques,
excepte les pirinenques i les interiors (Conca de Barberà, Segarra,
Solsonès, Berguedà i Osona). Les principals zones hortícoles es
troben a les planes irrigades del Pla de Lleida (2.046 ha.), les terres
de l'Ebre i la costa tarragonina (4.579 ha.), les comarques
meridionals de Barcelona (5.119 ha.) i les zones més baixes de
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Girona (1.542 ha.). Malgrat les transformacions en els usos del sòl,
encara són apreciables zones hortícoles d'importància històrica, com
el Baix Llobregat, el Maresme, el Camp de Tarragona o les terres de
l'Ebre. D'entre els diferents cultius hortícoles, a Catalunya els que
ocupen més superfície són el tomàquet (1.795 ha.), la carxofa (1.245
ha.), l'enciam (1.068 ha.), la ceba (930 ha.), la coliflor (823 ha.) i la
mongeta verda (804 ha.).
Lleguminoses: cal destacar la poca presència d'aquests cultius al
territori català (1.816 ha.). Destaquen tres zones de cultiu: SegriàNoguera-Pallars Jussà-Solsonès (629 ha.); nord de l'Anoia-oest del
Bages (647 ha.); i La Selva-Gironès-Baix Empordà (405 ha.). Cal tenir
en compte que aquests cultius fins fa unes dècades es trobaven a la
major part dels municipis catalans incorporats ens els cicles de
rotacions de cultius, juntament amb els cereals. Tradicionalment,
formaven part dels cultius més importants dels secans catalans, però
en l'actualitat trobem que aproximadament el 40% dels cultius de
llegums es troben irrigats.
Olivera: de les 122.805 ha. d'oliveres que trobem a Catalunya,
74.388 ha. es troben a la província de Tarragona i 42.223 a la de
Lleida. Ambdues províncies tenen cultius d'olivera pràcticament a
tots els municipis, exceptuant els pirinencs en el cas de Lleida, i els
de la Baixa Segarra i alguns de les Muntanyes de Prades en el cas de
Tarragona. A Girona (3.524 ha.) es pot destacar l'Alt Empordà i, en
menor mesura, el Baix Empordà. A la província de Barcelona (2.660
ha.) el cultiu de l'olivera es concentra a l'Alt Penedès, el sud-est de
l'Anoia, el nord del Baix Llobregat i, en menor mesura, al Bages i als
dos Vallesos. És de destacar el fet que 17.676 ha. d'olivera d'arreu
de Catalunya ja es cultiven en regadiu. Per últim, cal esmentar el fet
que tan sols 13 ha. es dediquin a la producció d'olives de taula.
Vinya: cultiu força estès per tot el territori (excepte les comarques
de muntanya) amb un total de 60.636 ha. Les províncies de
Tarragona i Barcelona apleguen el major nombre d'hectàrees de
vinya (30.160 i 22.919 ha. respectivament), però amb un cop d'ull és
fàcil apreciar que les principals comarques vitivinícoles són l'Alt
Empordà, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, la Ribera d'Ebre i,
sobretot, la Terra Alta, el Priorat i el Baix i l'Alt Penedès. En els
darrers anys, les comarques esmentades en darrer lloc han
protagonitzat processos d'especialització productiva molt forts,
paradigmàtics del model agrari hegemònic. L'any 2008 a Catalunya
es cultivaven 3.650 ha. de vinya en regadiu. Crida l'atenció que
només es dediquin 4 ha. a la producció de raïm de taula.
Com es pot constatar, a les quatre províncies catalanes es conreen
gairebé tots els tipus de cultius propis de l'agricultura mediterrània.
Malgrat la gran diversitat de cultius, però, pot destacar-se la poca
superfície dedicada al cultiu de lleguminoses, o la importància de la
vinya i la fruita fresca. Aquesta situació indica que a Catalunya es
donen unes condicions ambientals i agronòmiques ideals des de la
perspectiva de la SbA ja que, potencialment, les diferents bioregions
catalanes podrien autoabastir-se de tots els productes alimentaris
que conformen la dieta mediterrània.
DAR (Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural), 2007 i
2008. Mapes de la distribució dels principals cultius
(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/...).
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DAR (Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural), 2008.
Estadística de superfícies, rendiments i produccions de conreus
agrícoles (http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/...).
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6.7. Educació per la sobirania alimentària
Atributs 1er taller
• Informació correcta per
una alimentació
adequada
• Contra-informació
alimentària
• Educació alimentària

Atributs Integradors
• Educació per la Sobirania
Alimentària

•
•
•
•
•

Indicadors
Escoles amb menjador
ecològic
Escoles amb hort
Publicitat alimentària
Producció agrària ecològica
a la formació professional
Producció agrària ecològica
als estudis universitaris

Indicador 22: Escoles amb menjador ecològic
Definició
Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Nombre d’escoles que tenen menjador escolar ecològic respecte al
nombre total d’escoles catalanes amb servei de menjador.
Establir quina és la importància relativa de les experiències de
menjadors escolars ecològics respecte al nombre total de
menjadors.
Les escoles són part de l’entorn immediat d’aprenentatge i un mitjà
de formació i influència fonamental per a nens/es i adolescents. La
tasca educativa que es porti a terme en aquests centres és, per
tant, fonamental per l’educació d’aquest grup poblacional en
determinats valors.
Segons dades del Departament d’Educació, a Catalunya un 40% de
l’alumnat utilitza el servei de menjador escolar. El menjador escolar
té una incidència directa sobre els hàbits alimentaris dels nens i
nenes, i sobre la seva salut, doncs l’àpat del migdia és el més
important en la nostra cultura, quant a quantitat i quant a varietat
(Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica, 2009). El Llibre
blanc de l’alimentació escolar, elaborat per l’Associació Espanyola
de Pediatria i la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de
l’Alimentació, alerta sobre l’abús dels hidrats de carboni i la carn en
detriment de la fruita i la verdura en els menús escolars.
Efectivament, segons un estudi elaborat pels departaments de Salut
i d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el consum d’aliments
als centres escolars està molt desajustat amb els valors nutricionals
de referència, especialment pel que fa al consum de carn i de lactis.
La introducció d’aliments ecològics a les escoles suposa també una
reducció en l'ús d’additius i edulcorants i la garantia d’absència
d’OMG i de substàncies tòxiques d’origen químic.
A banda dels aspectes relacionats amb la salut, els menjador
escolars incideixen sobre aspectes culturals de l’alimentació, en
l’apreciació de determinats sabors i plats i en el desenvolupament
d’una determinada cultura alimentària. A més a més, són un
mecanisme que pot reforçar l’economia agrària local, quan els
productes són produïts a prop de les escoles.
Educació per la Sobirania Alimentària
•

Escoles amb hort

•

Publicitat alimentària
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A finals de l'any 2007 es creà a Catalunya la Taula de treball sobre
alimentació escolar ecològica, un espai de trobada i coordinació de
totes les experiències catalanes que tenen per objectiu la
consolidació de menjadors escolars agroecològics. Aquesta és una
manifestació de la preocupació creixent des de determinats sectors
de la població (AMPAS, ONG, cooperatives de producció, ADV,
Consells Comarcals, etc.). Cal destacar, per exemple, que els any
2006 i 2007, respectivament, els consells comarcals de l’Urgell i del
Montsià van iniciar dos projectes d’introducció d’aliments ecològics
a les escoles de la zona. Així mateix, l'any 2008?! la Taula de Treball
va elaborar el Manual “A Taula! Manual per a la introducció
d’aliments ecològics a les escoles” amb la col·laboració del DAR,
amb l'objectiu de difondre les iniciatives de menjadors escolars
ecològics i aportar eines informatives pel seu desenvolupament. En
termes quantitatius, l’any 2010 la Taula tenia registrats al
voltant de 40 menjadors escolars agroecològics. Aquesta xifra
inclou diverses modalitats de MEE: menjador escolar ecològic amb
cuina pròpia i menjador escolar ecològic que compten amb servei de
catering, les quals, a la seva vegada, tenen distints graus
d'introducció d'aliments ecològics (majoria d'aliments ecològics,
només alguns aliments ecològics concrets, etc.). L'ideari que va
impulsar la creació de la Taula de Treball i els primers projectes de
MEE contempla aquesta iniciativa de manera integral, en la que tan
important és la substitució de l'aliment com la transformació del
model actual predominant de gestió del menjador (importància de
tenir i fer servir una cuina pròpia en lloc de catering extern). Tot i
així, avui dia, les experiències amb catering extern i intermediaris
comencen a aflorar en la implementació de menjadors ecològics ja
que és el sistema de gestió més estès en les escoles convencionals.
Els menjadors escolars ecològics presents al llistat de la Taula
inclouen ambos tipus de models de menjador.
Aquesta xifra en si mateixa és molt petita si tenim en consideració el
nombre d’escoles a Catalunya (més de 2.800 pel curs 2008/09
segons dades del Departament d'Educació. Tanmateix, l'evolució
recent dels MEE a Catalunya i el fet que comenci a existir certa
organització col·lectiva, així com la difusió activa de la reivindicació
dels MEE són elements positius i s’han de valorar com un important
primer pas endavant cap la introducció d'aliments ecològics a les
escoles.
Agenda 21 Escolar (www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/)
Departament d'Educació.Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística
de l'Educació. Curs 2008-2009.
Gencat- Escoles Verdes
(http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambient
al/escoles_verdes)
Fundació Catalana de l’Esplai (www.esplai.org)
Revista CCPAE, número 2, tardor 2007 .
Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica, 2010. A Taula!
Manual per a la introducció d’aliments ecològics a les escoles.
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya.
192

Indicador 23: Escoles amb hort
Definició
Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació
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Nombre d’escoles que tenen hort escolar ecològic respecte al
nombre total d’escoles existents a Catalunya.
Establir quina és la importància relativa de les experiències d'horts
escolars respecte el nombre total d’escoles.
La desagregació per províncies permet comparar en quines
zones/àmbits es concentren aquestes iniciatives. La desagregació
per tipus d’escola (AG21, escola verda, etc.) permet identificar
l'impuls que s'està donant als horts escolars des de les diferents
iniciatives.
Les escoles són part de l’entorn immediat d’aprenentatge i un mitjà
de formació i influència fonamental per a nens/es i adolescents. La
tasca educativa que es porti a terme en aquests centres és, per
tant, fonamental per a l’educació d’aquest grup poblacional en
determinats valors.
L'hort escolar és un espai d’educació no formal que té una
incidència directa en el desenvolupament de coneixements sobre
agricultura a petita escala, sobre els aliments de la zona i de
temporada, sobre la cura de la terra, etc. Es pot dir, aleshores, que
el manteniment de l'hort escolar fomenta en els/les alumnes
l'interès i el respecte per l’agricultura pagesa.
Educació Alimentària
•

Escoles amb menjadors ecològics

A dia d'avui no existeix cap registre d'horts en escoles a nivell oficial
en el que puguem basar l'avaluació d'aquest indicador de manera
consistent. Tot i que tenim constància que algunes iniciatives
institucionals, com ara les Escoles Verdes o l'Agenda 21 Escolar, han
posat en marxa projectes d'hort escolar i tenen en aquest sentit els
seus registres interns, aquestes escoles no són representatives del
conjunt global de les escoles catalanes que compten amb hort per a
finalitats educatives i per tant no es poden avaluar com a variable
proxi d'aquest indicador.
Gencat Departament d’Educació
(www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm)
Agenda 21 Escolar (www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/)
Gencat- Escoles Verdes
(http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambienta
l/escoles_verdes)
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Indicador 24: Publicitat alimentària
Definició

Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Avaluació

Principals continguts de la publicitat alimentària a Espanya i evolució
de les inversions en aquest sector.
Els continguts fan referència a la publicitat privada estatal, doncs
s’assumeix que no existeix una diferència prou significativa dins dels
dos àmbits territorials. Les inversions s’expressen en milions d’euros
per sectors publicitaris relacionats amb alimentació i percentatge
d’aquests sectors dins del total de publicitat. Les dades fa referència
als darrers 14 anys (1995-2009).
Fer una aproximació al discurs alimentari que predomina en la
publicitat, als missatges que s’associen amb l’alimentació i a la
importància d’aquest sector en termes d’inversions i continguts.
La publicitat és un element més dintre de l’elenc de factors que
influeixen les nostres opcions de consum alimentari. A través de la
publicitat alimentària es reflecteixen valors i discursos, i s’incita a
determinades actituds i comportaments. La publicitat està, a més,
cada cop més present a les nostres vides a través de mitjans no
convencionals com el mailing publicitari, el màrqueting via mòbil, el
patrocini esportiu, les promocions a punts de venda, els jocs i els
concursos, etc. Aquesta dinàmica creixent posa de manifest la
importància de revisar quin tipus de missatges rebem directament,
però també de forma subliminar de manera continuada, a través de
la publicitat.
Els missatges publicitaris no només poden induir a l’error (l'any
2008 l’Agència Europea de Seguretat Alimentària va publicar en un
informe que la majoria dels productes que prometen millorar la salut
del consumidor no tenen base científica), sinó també a assumir
patrons alimentaris poc saludables (a tall d’exemple, són ja
nombrosos els estudis científics que relacionen la publicitat
alimentària infantil amb l’augment de certs problemes de salut com
ara l’obesitat –veure l’apartat d’avaluació).
Educació per a la SbA
•

Consum de processats forans i insans

•

Consum de menjar “ràpid” fora de casa

•

Consum de nous aliments funcionals

•

Acompliment dels objectius nutricionals

•

Consum de carn

•

Quota del mercat de l’alimentació per tipus d’establiment

• Concentració de la distribució alimentària
Continguts
La multidimensionalitat de l’alimentació permet l’existència de
diversos tòpics publicitaris, entre els que es troben valors nutritius,
gastronòmics i socials associats a determinats aliments. En la
publicitat privada espanyola existeixen quatre discursos bàsics
relacionats amb l’alimentació (Díaz Rojo, 2003):
•

El discurs sanitari, que utilitza reclams nutricionals i de salut,
convertint-la així en un objecte de consum. Està molt present
en la publicitat de productes làctics (iogurts, llets, mantegues,
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formatges), sucs i galetes.
•

El discurs gastronòmic, centrat en reclams com el gust
tradicional, la qualitat o la textura de l’aliment. És típic en
pizzes, sopes, embotits o menjars precuinats.

•

El discurs social, en el qual l’aliment es converteix en un
símbol d’amistat, de trobada, de pertinença social a un grup
determinat que implica cert estatus. És típic en cafès,
refrescs, bombons, etc.

•

El discurs estètic, relacionat amb el sanitari. En aquest cas, el
que es ven és la relació entre alimentació, bellesa i salut. Es
correspon, per exemple, amb els productes light.

La publicitat infantil, per altra banda, utilitza un altre tipus de
discurs, amb missatges centrats en les promocions i regals, la
diversió i l’aventura o l’energia dels aliments (Gonzalez-Díaz, 2005).
A més, si s’analitza la publicitat més recent es pot veure també com
la crisis econòmica és utilitzada con un motiu publicitari per part de
les cadenes de distribució i restauració les quals tracten d'incidir,
més que mai, en els baixos preus com a reclam (veure, a títol
d'exemple, la campanya de Carrefour Menús por un euro al día).
Una branca important: els aliments amb al·legacions de salut
Degut al debat social que ha generat la publicitat amb discurs
sanitari (veure, per exemple, el fenomen dels “falsos bio”), a
continuació es repassa breument el llenguatge i els reclams de salut
a la publicitat. El “sanisme” publicitari actual es correspon amb
l’anomenat “ethos terapèutic” que caracteritza la publicitat
moderna (Díaz Rojo, 2003). Si bé la normativa existent desenvolupa
mecanismes per garantir la seguretat dels consumidors i la seva
informació adient (Reial Decret 1907/1996), la pròpia Comissió
Europea reconeix la recurrència a imatges i missatges d’aparença
mèdica i sanitària sense que existeixi prèviament un estudi tècnic o
científic contrastat que ho avali. Això és propiciat per l’ambigüitat de
la norma aplicada respecte a la pròpia definició i delimitació dels
productes amb pretesa finalitat sanitària (veure, per exemple, el
Reial Decret 1334/1999).
Un estudi de la AUC (2007) revela que el format dominant associat a
aquesta publicitat, tant en ràdio com en televisió o premsa, és un
format pretesament informatiu en el que es recorre freqüentment a
publireportatges, falses entrevistes i aparicions de famosos.
S’intenta associar d'aquesta manera el coneixement expert i la
rigorositat científica amb aquesta publicitat. L’auge d’aquesta
presentació està donant lloc, segons el mateix estudi, a
“utilitzacions
abusives d’aquestes al·legacions,
amb
clars
incompliments de la llei pel que fa als suposats beneficis d’aquests
productes: ingredients sense utilitat per la salut, que no compten
amb suficients acreditacions tècnico-científiques, que no estan
expressament reconeguts per l’administració, o que estan presents
en quantitats insuficients com per generar efectes”.
Sobre publicitat infantil
195

La influència que la publicitat i les estratègies de màrqueting poden
tenir sobre la població infantil ha generat certa alarma social i
interès investigador en els darrers anys. Si bé és cert que els
problemes alimentaris són de naturalesa multifactorial, la pressió
que exerceix la publicitat sobre aquest sector de població ha estat
demostrada a diversos estudis (veure, per exemple, Chou, 2008;
Marshall et al., 2004; Borzeksowski y Robinson, 2001; Avery, 1997).
Així doncs, quins productes d’alimentació infantil s’anuncien a les
nostres televisions? Una recerca portada a terme l’any 2005
indicava que a l’estat espanyol el rànquing d’anunciants sempre
estava encapçalat per Kellog’s, Nestlé, Danone i Nutrexpa, així
com Burger King i McDonald’s (Gonzalez-Díaz, 2005).
Efectivament, la categoria de productes predominant en els espots
de televisió de publicitat infantil és la de cereals per a esmorzar
(23,88%), seguida a tan sols un punt de diferència pels productes de
brioxeria, majoritàriament industrial (22,39%). Els anuncis
d’establiments “fast food” ocupen el tercer lloc. En canvi, la
publicitat infantil associada al consum de fruites i verdures va ser
inexistent. Aquest estudi mostra que la categoria estrella dels
espots publicitaris es correspon als cereals d’esmorzar, aliment en
principi relativament sa, però molt sovint, massa edulcorat, mentre
que la segona i tercera categories publiciten aliments amb un elevat
contingut en greixos i altres productes de síntesis química.. Si això
ho unim a l’absència de publicitat infantil sobre fruites i verdures, es
pot concloure que la publicitat infantil exalta, en el seu
conjunt, patrons d’alimentació poc saludables pels nens i
nenes. La influència que aquesta publicitat pugui tenir després en
els hàbits d’alimentació i de compra és un factor més discutible.
Anàlisi quantitatiu: inversions al sector
Quantitativament, en analitzar la inversió publicitària per sectors
(estudis Infoadex), els sectors relacionats amb l’alimentació es
troben darrere dels tres sector líders: Automoció, Cultura i Bellesa i
higiene. No obstant, si agreguem els sectors relacionats amb l’àmbit
alimentari (sectors Alimentació, Distribució i restauració i Begudes),
s’observa com, considerants en conjunt, aquests reuneixen un
19,6% de la inversió privada en publicitat. És a dir, en total sumarien
més que qualsevol dels altres sectors principals de forma individual
(veure Gràfica 40).
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Gràfica 40: Inversions per sector durant el primer trimestre de 2009,
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Gràfica 41: Evolució del percentatge de les inversions en sectors
alimentaris 1993-2009
Font: Elaboració pròpia a partir de Infoadex 1993-2009

Si s’observa l’evolució al llarg del temps de les inversions, els
informes anuals d’Infoadex mostren que entre els anys 1993 i 2000,
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malgrat l’augment de la inversió total en cadascú dels sectors
alimentaris, el seu pes relatiu de les inversions en sectors
alimentaris respecte al total de sectors (el percentatge d’inversió),
disminueix (Gràfica 41). No obstant, és important destacar que el
percentatge d’inversió en el sector Distribució i restauració comença
a experimentar una pujada a partir de 1999, la qual fa que les
inversions només disminueixin un 0,2% (considerant el període
estudiat en el seu conjunt) front a la disminució del 2,3% que
experimenten les inversions en el sector alimentació. Així, el sector
Distribució i restauració passa a ser el líder en inversions dintre dels
sectors relacionats amb l’alimentació.
Tot plegat permet concloure que actualment es destina més inversió
a la publicitat de cadenes de distribució i restauració que als propis
aliments en si mateixos (contràriament al que passava fa 16 anys).
La importància que ha adquirit el sector de la distribució i la
restauració coincideix amb l’augment, durant la darrera dècada, de
les compres en grans superfícies de distribució i del volum de
menjars fora de la llar.
Fonts
d’informació

Asociación de Usuarios de la Comunicación, 2007. Ponencia III
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Indicador 25: Producció agrària ecològica a la formació professional
Definició

Presència de mòduls d'orientació ecològica explícita al currículum
oficial dels cicles formatius de la família professional d'Activitats
Agràries. Per orientació ecològica explícita ens referim a principis,
tècniques i pràctiques de producció ecològica esmentades com a tals.
Existència, als centres públics i privats catalans amb cicles formatius
d'activitats agràries, d'ofertes de mòduls amb especialització
ecològica. Aquesta revisió inclou 19 centres que representen:
•

Totes les Escoles de Capacitació Agrària de Catalunya, del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

•

Tots els instituts públics amb formació en activitats agràries:
Institut El Pont de Suert, Institut d'Horticultura i Jardineria,
Institut Rubió i Tudurí, Institut La Garrotxa i Institut Mollerussa.

Tots els instituts privats amb formació en activitats agràries :
EFA Quintanes.
La família professional d'Activitats Agràries reuneix la formació oficial
de grau mig i superior relacionada amb l'activitat agrària. Aquesta
família es divideix en els següents cicles formatius:
•

•

Cicles Formatius de Grau Mitjà
◦ Producció Agropecuària
◦ Producció agroecològica
◦ Jardineria*
◦ Treballs forestals i conservació del medi natural

•

Cicles Formatius de Grau Superior
◦ Gestió i organització d'empreses agropecuàries

◦ Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics
El currículum formatiu d'aquests cicles ve determinat per un Reial
Decret d'àmbit nacional.
Aquest indicador revisa els continguts sobre producció agrària
ecològica (PAE) presents als estudis de formació professional a
Catalunya. Aquesta recerca es farà en clau d'assignatures
obligatòries proposades per als plans d'estudis oficials. Degut al
temps necessari i a la dificultat de trobar el desenvolupament de tots
els continguts associats a cada assignatura de cadascun dels centres
de formació professional, l'avaluació d'aquest indicador es centra en
l'índex de matèries ofertades i en aquelles que fan referència
explícita a la PAE. Això representa una limitació real, doncs és
possible que en algun punt d'alguna assignatura es faci referència a
la PAE malgrat no s'esmenti de manera explícita al títol de
l'assignatura. Alhora, però, l'indicador és rellevant, doncs dóna
informació sobre l'existència d'assignatures concretes sobre gestió
ecològica dels agroecosistemes als plans d'estudis oficials.

Objectiu

*Per aquest indicador hem avaluat totes les formacions excepte la de
jardineria, doncs no s'ajusta al plantejament d'aquest estudi.
Avaluar qualitativament, amb la informació continguda als plans
d'estudis establerts per la normativa, l'existència de continguts
propis de la PAE als currículums oficials de la formació en activitats
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Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

agràries dels cicles formatius de grau mig i superior.
El contingut curricular es presenta als Reials Decrets en forma de
diferents crèdits o mòduls (blocs de matèries) específics, dins els
quals s'expliciten els punts a tractar. Com que no es pot avaluar la
interpretació que farà cada professor/a d'aquests punts, s'avaluarà la
presència explícita de mòduls o punts a tractar sobre Agricultura o
Ramaderia Ecològica.
La
formació
professional
representa
un
àmbit
important
d'ensenyament pel que fa a les professions i activitats agràries. La
formació que reben els i les estudiants és d'orientació eminentment
pràctica i respon a les necessitats professionals de cada moment.
Analitzar què s'ofereix dins aquestes formacions aportarà, doncs,
informació sobre quins coneixements reprodueixen i apliquen
majoritàriament avui dia els tècnics qualificats i què es considera
important al plantejar-se l'orientació formativa de l'activitat agrària.
Concretament, el currículum oficial per a aquests ensenyaments
reflexa aquells continguts considerats com a bàsics i imprescindibles
en la formació d'experts i expertes en activitats agràries. Per això, la
presència o absència de mòduls i/o punts d'Agricultura i Ramaderia
Ecològica en aquests currículums serà clau per determinar la
importància formal que es dóna a aquests coneixements dins la
formació oficial.
Per altre banda, l'oferta d'ensenyaments relacionats amb la PAE que
fan aquests centres com a part dels seus cicles formatius és indicador
de la rellevància dels principis i pràctiques ecològiques en l'orientació
formativa dels diversos centres, més enllà del currículum oficial.
Educació per a la Sobirania Alimentària
•

Producció agrària ecològica als estudis universitaris

• Estudiants d'agronomia, forestals i ciències dels aliments
L'any 2010 es va crear, per primer cop, el cicle formatiu en
Producció Agroecològica, el qual ha començat a impartir-se
per primer cop durant el present curs 2010/2011. El seu
objectiu és capacitar tècnics i tècniques agrícoles capaços d’obtenir
productes agropecuaris ecològics a partir de tècniques agrícoles i
ramaderes que, d’acord amb la normativa de producció ecològica
vigent, haurien d'implicar la millora de la biodiversitat, l'estabilitat del
medi ambient i la fertilitat del sòl. El cicle té una durada de 2.000
hores que es reparteixen en dos cursos acadèmics. Donat que, tot
just a hores d'ara (tardor 2010), està començant a impartir-se per
primera vegada el primer curs del cicle, no és possible valorar encara
el grau d'adaptació dels seus continguts als principis i les tècniques
pròpies de l’agroecologia. Durant aquest curs 2010/11 el cicle al
que ens referim s'està impartint només en dos centres de
Catalunya: l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa
(Bages) i l’Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus (Baix
Camp); ambdós són públics. La resta de centres que ofereixen
formació agropecuària no plantegen en la planificació dels
seus cursos incorporacions en relació a la vessant ecològica
sobre el currículum que tenien establert prèviament.
Abans de la posada en marxa d’aquest cicle específic de PAE
el mes d'octubre de 2010, cap dels currículums oficials
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Fonts
d’informació

establerts per la normativa contemplava mòduls o crèdits que
fessin referència explícita a
l'Agricultura i Ramaderia
Ecològiques. El que més s'hi assemblava era el cicle formatiu
d'Explotacions agràries extensives el qual, tot i no comptar amb
referències explícites a la PAE, d'acord amb la seva naturalesa
implicava un tractament ambiental més respectuós que el que es
correspon amb les pràctiques intensives. En aquest sentit, fins el
2010 només un dels 18 centres catalans en els que
s'impartien estudis agropecuaris oferia la possibilitat de
cursar un cicle formatiu amb orientació ecològica explícita.
Era el cas del Centre de Capacitació Agrària de Manresa, el qual s'ha
especialitzat en la formació en producció agrària ecològica des de
l'any 1989.
Cal concloure, doncs, que els ensenyaments agropecuaris
amb orientació ecològica inclosos dins els cicles formatius de
grau mig i superior han avançat significativament l’any 2010
amb la incorporació d'un cicle específic en PAE dins del
currículum ofert. Amb tot, encara són molt escassos els centres
amb ensenyaments amb vocació ecològica dins el grau mig, i aquests
estan absents al grau superior. Caldrà, doncs, continuar recolzant i
expandint les noves iniciatives formatives en PAE, sobretot tenint en
compte que el mateix buit existeix en l'àmbit universitari (veure
indicador Producció agrària ecològica als estudis universitaris).
Base de dades de centres i ensenyaments oficials a Catalunya del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
((http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu)
Direcció
General
de
Formació
Professional
de
Catalunya
(http://www.xtec.cat/fp/)
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (2010). Directori
d'Escoles
de
Capacitació
Agrària
(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/)
Annex del DECRET 48/1998, de 3 de març, pel qual s'estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió i
organització dels recursos naturals i paisatgístics (DOGC núm.
2621, de 17 d'abril de 1998).
L'ERA: Espai de recursos agroecològics. Cursos i Jornades Tècniques a
l'Escola Agrària de Manresa (www.associaciolera.org)
Pàgina web dels següents instituts: Institut El Pont de Suert, Institut
d'Horticultura i Jardineria, Institut Rubió i Tudurí, Institut La
Garrotxa, Institut Mollerussa i FAES Quintanes.
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Indicador 26:
Producció Agrària Ecològica als estudis universitaris
Definició
Existència d'assignatures i nombre de crèdits d'Agricultura o
Ramaderia Ecològica als estudis universitaris rellevants per les
activitats agràries.
S'inclouen les següents titulacions i diplomatures:
• Enginyeria agronòmica
• Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions
agropecuàries
• Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i
jardineria
• Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i
alimentàries
• Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i
construccions rurals
• Enologia
• Ciències ambientals
• Ciència i tecnologia dels aliments
• Veterinària
Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Revisar els plans d'estudis per a les esmentades titulacions i
diplomatures a fi d'analitzar la presència de continguts específics
d'agricultura o ramaderia ecològica als estudis universitaris. Aquesta
revisió inclou:
• El nombre d'assignatures i crèdits obligatoris i troncals de
producció ecològica dins del pla d'estudi oficial.
• El nombre d'assignatures i crèdits optatius de producció
ecològica per a cada universitat on s'imparteixen aquestes
estudis.
L'espai educatiu universitari recull una part de l'ensenyança en
activitats agràries i alimentàries, a través de diverses llicenciatures i
diplomatures, com les seleccionades en aquest estudi. Una avaluació
sobre l'estat de l'educació alimentària no pot deixar de banda aquest
espai, doncs la universitat, a part de formar a centenars d'estudiants
cada any, és un vehicle d'ideologia i pensament. La proliferació dels
estudis en màrqueting i empresa al llarg dels últims anys (en contrast
amb la caiguda dels estudis en humanitats, per exemple) no deixa de
ser un reflex del model mercantil capitalista que domina el nostre
sistema socio-econòmic. Analitzar la presència de continguts
relacionats amb la producció ecològica als estudis relacionats amb
les activitats agràries i la producció d'aliments és, per tant, una eina
important per tal:
• D'avaluar la disponibilitat de recursos formatius sòlids en
l'espai educatiu superior, els quals determinen globalment la
competència professional que tenen en producció ecològica els
nous llicenciats i diplomats.
• D'analitzar el posicionament i la voluntat institucional en
relació a la implantació de sistemes productius més
respectuosos social i ecològicament.
Educació Alimentària
•
•

Producció agrària ecològica a la formació professional
Estudiants d'agronomia, forestals i ciències dels aliments
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Avaluació

Actualment no existeixen crèdits de tipus obligatori
d'Agricultura o Ramaderia Ecològica en cap dels estudis
universitaris superiors seleccionats (Ciència i tecnologia dels
aliments, Ciències ambientals, Enginyeria agronòmica, Enginyeries
tècniques agrícoles i Enologia i Veterinària) a les universitats de
Catalunya.
Aquest sorprenent fet contrasta amb una marcada tendència
tecnocràtica i empresarial quan es tracta l'àmbit agrícola. A
tall d'exemple, dins les enginyeries agronòmiques, que són els
estudis amb més vocació agrària, mentre que la PAE hi és absent,
l'Organització i gestió d'empreses és una matèria obligatòria en tots
els segons cicles. Tanmateix, dins els seus crèdits obligatoris, el
medi rural, les varietats vegetals i l'alimentació es tracten a través de
l'estudi de tecnologies de producció i indústria, sense cap assignatura
referent al medi social i cultural que els sustenta. Als estudis
d'enginyeria agronòmica el més proper a una anàlisi socio-ambiental
de l'agricultura és una assignatura obligatòria d'Avaluació d'Impacte
Ambiental, encara que això no és en absolut incompatible amb una
interpretació industrial de la producció agrària.
L'agrònom/a que surt de la universitat té una formació
suficient en economia, empresa i mercat (l'Escola Superior
d'Agricultura de la UPC inclou inclús una assignatura d'Anàlisi de
mercats i valoració agrària). Ara bé, la vessant social, un dels
elements clau del medi agrícola i fonamental per al paradigma de la
SbA, està completament absent del temari obligatori.
En relació a l'oferta optativa, només tres centres educatius
ofereixen formació en producció ecològica. L'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida
imparteix dues assignatures optatives d'“Agricultura Sostenible i
Agricultura Ecològica” i “Ramaderia Sostenible i Ramaderia
Ecològica” dins de la formació en Enginyeria agronòmica. Aquestes
assignatures representen 10 crèdits dins dels 150 del total de la
titulació i no es troben en cap dels itineraris orientatius de matèries
optatives. De la resta d'assignatures oferides, el més semblant a
formes alternatives de producció són dues assignatures optatives de
producció agrària integrada (Control Integrat de Plagues Agrícoles i
Gestió Integrada de Malalties dels Cultius).
Dins del mateix centre educatiu, que per cert és el principal campus
agroalimentari i forestal de Catalunya, en cap de les 4 especialitats
d'Enginyeria Tècnica Agrícola impartides no s'oferta cap assignatura
optativa d'AE. Dins l'especialitat en Explotacions Agropecuàries, tan
sols una assignatura s'allunya de la producció convencional,
“Avicultura alternativa i cunicultura” tot i que no es fa referència
explícita a la producció
ecològica. Dins de l'especialitat en
Hortofructicultura i Jardineria, el més proper a formes alternatives de
producció és una assignatura optativa de “Protecció Integrada de
Cultius Hortofructícoles". A les altres dues especialitats -Especialitat en
mecanització i construccions rurals i Especialitat en indústries agràries i alimentàriesni tan sols apareix una assignatura optativa que contempli
específicament les formes alternatives de producció.
L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya ofereix dins de la seva formació en Tècnic
en Enginyeria Agrícola la possibilitat de cursar una assignatura de
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Producció Agrícola Ecològica al darrer semestre formatiu. Aquesta
assignatura representa 4,5 crèdits dels 180 que té la carrera.
Pel que fa als estudis de Veterinària, a l'Universitat Autònoma de
Barcelona existeix no més una assignatura optativa de Producció
Ramadera i Agrícola Ecològica, dins de la especialització anomenada
Menció d'Aprofundiment en Producció i Sanitat Animal. Crida
l'atenció, a més a més, l'absencia de cap assignatura optativa de PAE
dins de la Menció d'Aprofundiment en Ciències dels Aliments,
especialització dels estudis en obtenció d'aliments d'origen animal.
Per altra banda, la escasa representació de la especialització
ecològica conviu amb contiguts de producció transgènica com
aleshores Reproducció Assistida i Obtenció d’Animals Transgènics i
Clonats (optativa dins de la Menció d'Experimentació en Ciències
Biomèdiques). Aquest fet, junt amb assignatures com Biotecnologia
Aplicada a la Ramaderia Tecnologia dels Aliments o Millora Genètica
coincideix amb la tendència tecnocràtica abans esmentada.
Finalment, a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
no hi ha cap matèria optativa en PAE o altres formes alternatives de
producció en cap de les seves especialitzacions d'enginyeria tècnica
agrícola (Explotacions Agropequàries i Industries agràries i
alimentàries). És el cas també de la Facultat d'Enologia de Tarragona,
on s'imparteix l'especialització d'Indústries agràries i alimentàries.
Es pot dir, per tant, que el sistema educatiu universitari està
molt lluny d'oferir una formació acurada i consistent en
producció ecològica als futurs gestors dels nostres sistemes agraris
i de producció d'aliments.
Per altre costat, la falta d'assignatures obligatòries en PAE i la greu
manca de crèdits optatius posen de manifest la baixa importància
atribuïda als principis ecològics en els nostres sistemes de
producció d'aliments. Aquest fet contrasta, per exemple, amb la
presència d'assignatures de biotecnologia en estudis com Enginyeria
Agrícola, Ciència i Tecnologia dels Aliments o Ciències Ambientals. Un
sistema que no es preocupa de proveir amb la formació adequada en
producció ecològica als seus futurs pagesos, empresaris i gestors
agraris i alimentaris és un sistema que endarrereix inevitablement els
possibles canvis del nostre model alimentari. L'oferta educativa
oficial no és un element trivial ni espontani, sinó que respon a una
elaborada planificació per part de les nostres institucions de govern i
altres agents. Per tant, el buit educatiu és una mostra més de l'escàs
interès que el discurs ecològic en alimentació encara té a la nostra
societat. Aquest fet és encara més preocupant si tenim en compte
que en l'àmbit de la formació professional existeix la mateixa llacuna
(veure indicador Producció agrària ecològica a la formació
professional).
Les manques educatives dins de l'àmbit universitari representen un
obstacle clar en la implementació i expansió actuals i futures
de sistemes productius més respectuosos amb el medi social i
ecològic i han de ser un objectiu d'acció i millora per part del
moviment per la SbA.
Cercador d'estudis “Estudiar a les Universitats de Catalunya”.
Servidor del Consell Interuniversitari, el Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa i el Departament de Turisme
de la Generalitat de Catalunya
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(http://www10.gencat.cat/dursi_estudiaracatalunya/AppJava/ca/ce
rcadorestudis_estudis.jsp)
Escola Politècnica Superior de Vic (www.uvic.cat )
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(https://www.esab.upc.edu/estudis/Primer-cicle)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de
Lleida (www.etsea.udl.es )
Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat)
Universitat de Girona (http://www.udg.edu)
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6.8. Medi rural viu i productiu
Atributs 1er taller

• Reconeixement del valor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

social de l'agricultura i dels
productors
Agricultura i ramaderia
amb molts pagesos
Incorporació de joves a
l'agricultura
Més pes alimentació en
economia familiar
Proteccionisme
Condicions de treball
dignes
Drets bàsics coberts
Equiparació dels drets dels
pagesos dels altres sectors
Protecció i promoció de les
zones agrícoles
Protecció zones pesqueres

Indicador 27:
Definició

Variables de
desagregació
Objectiu

Importància

Atributs Integradors

• Medi rural viu i productiu

Indicadors

• Estudiants
•
•
•
•
•
•
•
•

d’agronomia,
forestals i ciències dels
aliments
Espais agraris protegits
Espais pesquers i marins
protegits
Renda agrària i valor afegit
brut de l’agricultura
Població ocupada al sector
primari
Productors/es dins el sector
agroalimentari
Població agrària per edats
Immigració a l'agricultura
catalana
Despesa en alimentació

Estudiants d’agronomia, forestals i ciències dels
aliments
Evolució del número d’estudiants universitaris d’estudis relacionats
amb l’agricultura i alimentació.
Inclou estudis de primer cicle (enginyeria tècnica agrícola
(especialitats d’explotacions agropecuàries, indústries agràries i
alimentàries,
hortofruticultura
i
jardineria,
mecanització
i
construccions rurals, explotacions forestals i indústries forestals) i
nutrició humana i dietètica) i primer i segon cicle (enginyeria
agronòmica, enginyeria de forests, ciència i tecnologia dels
aliments). Sèrie temporal des del curs 1999-2000 al 2006-2007.
Per universitat, tipus d’estudi, sexe dels estudiants matriculats
L’objectiu és veure com ha evolucionat, al llarg dels darrers anys, el
nombre d’alumnes que cursen estudis universitaris lligats a la
temàtica agroalimentària; entenent-ho com una aproximació al
reconeixement que té el sector en la societat i, al mateix temps,
com un indicador del potencial d’incorporació de joves a
l’agricultura.
El nombre d’incorporacions de joves a l’agricultura està disminuint
fortament degut a diverses raons, entre les que destaca el fet de
que és una feina molt exigent i mal retribuïda que sovint requereix
inversions elevades i a llarg termini i que ha de lluitar contra
l’especulació amb la terra en un escenari on manca assessorament
tècnic i valoració social per l’activitat. En aquest sentit, el nombre
d’estudiants que escullen una carrera relacionada amb la temàtica
pot donar-nos una idea aproximada de la valoració social que té
entre els joves al mateix temps que desprèn dades sobre la
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preparació dels joves que s’incorporen al sector.
Medi rural viu i productiu
• Producció agrària ecològica als estudis universitaris
• Producció agrària ecològica a la formació professional
El nombre total d’estudiants universitaris matriculats a
estudis relacionats amb l’àmbit de l’agricultura i alimentació
ha anat disminuint progressivament entre 1999 i 2007,
passant de 7230 a 5680. Aquestes xifres representen una disminució
dels estudiants al voltant del 30%. La tendència a la baixa és
observada en tots els estudis, exceptuant la diplomatura de Nutrició
Humana i Dietètica, amb una important pujada en el nombre
d’alumnes i la llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments,
que es manté constant. Si només considerem els estudis relacionats
amb l’àmbit agrari i forestal, la reducció del nombre d’estudiants és
del 49%.
En quant a la distribució d’alumnes matriculats per sexe, el nombre
d’homes és significativament superior en el cas de totes les
enginyeries, excepte en el cas de l’especialitat d’indústries agràries i
alimentàries, on les dones són al voltant del 55%. La diplomatura de
nutrició humana i dietètica i els estudis de Ciència i Tecnologia dels
Aliments estan fortament “feminitzades”, amb un 88% i 81%
d’estudiants dones pel curs 2006-7.
Base de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya. Estudiants per estudis.
(http://www.gencat.cat/diue/serveis/estudis_estadistiques/ur/univer
sitats/estudiants_matriculats/index.html)
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Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

31

Espais agraris protegits

Percentatge de superfície agrària protegida de manera efectiva a
Catalunya respecte el total de Superfície Agrària Útil (SAU) amb que
compta el país.
Per a l'avaluació d'aquest indicador hem considerat que els espais
agraris protegits de manera efectiva són aquells que 1) tenen un
perímetre clarament definit; 2) han estat blindats com espais agraris
per mitjà de plans d'ordenació territorial o similars; i 3) compten amb
plans de gestió i ens gestors específics.
Determinar el grau de protecció amb que compten els espais agraris
de Catalunya.
En les darreres dècades, les aglomeracions urbanes catalanes i les
xarxes d'infraestructures de comunicació i transport associades han
experimentat un creixement molt important. Aquesta dinàmica, que
ha afectat amb major o menor grau al conjunt del territori català, s'ha
donat amb especial força a la Regió Metropolitana de Barcelona
(inclou 164 municipis, el 10% del territori català, el 68% de la
població i el 4,6% de la SAU) (Montasell, 2006). La creixent
metropolinització de Catalunya està comportant la suburbialització
del medi rural (pèrdua constant i irreparable de sòl fèrtil,
coneixements, infraestructures i usos tradicionals, races i varietats
autòctones, biodiversitat, qualitat ambiental, qualitat de vida...) i,
conseqüentment, creixents dificultats per a la supervivència i el
desenvolupament de l'activitat agrària.
Des de l'òptica de la SbA, per tal de possibilitar l'accés a la terra, un
medi rural viu i productiu i la cohesió social i territorial, és necessari i
urgent, per una banda, dotar els espais agraris catalans d'un marc
legislatiu propi que en possibiliti una gestió agroecològica; per altra
banda, blindar els espais agraris amenaçats, començant pels
estratègics i/o especialment interessants, dotant-los de figures
jurídiques de protecció especial i dels ens gestors corresponents.
Medi rural viu i productiu
•

Espais pesquers i marins protegits

Tot i que des de l'any 1983 existeix un marc jurídic (Llei
23/1983, de 21 de novembre31) que fa possible a) l'elaboració d'un
Pla Territorial Sectorial Agrari, b) la definició jurídica d’“espai agrari”
(anàloga a la feta per a “espai natural”) i c) la creació d'un catàleg
d’espais d’especial interès agrari, fins ara la Generalitat de
Catalunya no ha materialitzat cap d'aquestes eines de
planificació i gestió. Aquesta manca de voluntat política
contrasta amb el reclam històric d'una llei catalana d'espais
agraris; reclam que ja a finals dels 70 va encapçalar el sector agrari i
que en les darreres dècades han fet seu actors socials de tots els
àmbits (Fundació Agroterritori, 2008).
Però, tot i que degut al buit legislatiu esmentat la figura de Parc
Agrari no té una definició jurídica específica (anàloga, per exemple, a
la que tenen els parcs naturals), a Catalunya existeixen
actualment dos espais agraris que, en base als tres punts que

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/documentacio/normativa/territori/llei231983.jsp
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hem explicitat a la casella de definició, podem considerar que estan
protegits de manera efectiva: el Parc Agrari del Baix Llobregat i el
Parc Agrari de Sabadell.
El Parc Agrari del Baix Llobregat ocupa una superfície de 2.938
ha. situades a la vall baixa del riu Llobregat. L'ens gestor, el Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat, va ser constituït formalment l'any
1998 i està integrat per 14 municipis de les comarques del Baix
Llobregat i el Barcelonès, i pels tres ens promotors (Diputació de
Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Unió de Pagesos).
No va ser fins els anys 2001 i 2004, però, que van ser aprovats,
respectivament, el Pla de gestió i desenvolupament i el Pla especial
de protecció i millora. És l'únic espai agrari català que compta amb
un pla especial de protecció.
El Parc Agrari de Sabadell comprèn 568 ha. d'espais agraris
situats a l'entorn d'aquest municipi del Vallès Occidental. Van ser
blindats inicialment l'any 2005 gràcies a l'aprovació, per part de
l'Ajuntament sabadellenc, d'un pla director que determinava els
límits del parc, les línies estratègiques d'actuació per desenvolupar-lo
i l'ens que n'havia d'assumir la gestió. Posteriorment, l'any 2008 el
pla director va ser desenvolupat gràcies a l'aprovació, també per part
de l'ajuntament, del Pla Especial de Desenvolupament i Millora 32.
Mentre redactem l'avaluació d'aquest indicador (març 2010) la
Comissió d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya té sobre la taula la proposta
d'aprovació definitiva del pla especial urbanístic que el Ple municipal
de l'Ajuntament de Sabadell va aprovar provisionalment el 2 de
febrer de 201033.
A banda d'aquests dos espais, actualment (maig 2010) es troba en
fase de formulació el Parc Agrari del Baix Ter (formarà part del
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de propera
creació).34 També existeixen alguns altres espais agraris que han
estat clarament delimitats per mitjà d'instruments d’ordenació
urbanística o territorial però no compten amb figures de
protecció i gestió que en garanteixin la preservació i
desenvolupament. D'entre aquests, destaquen:
•

L'Espai Agrari de les Cinc Sènies de Mataró, delimitat
l'any 2005 per mitjà del PDUSC i el POUM de Mataró (Fundació
Agroterritori, 2010a).

•

L'Espai Rural de Gallecs (545 ha. agrícoles incloses dins les
700 ha. que engloba l'Espai d'Interès Natural de Gallecs),
delimitat l'any 2005 després de tres dècades de reivindicacions
per mitjà de l'aprovació del Pla Director Urbanístic de l'Actur de
Santa Maria de Gallecs (Fundació Agroterritori, 2010b). Tot i
que aquest espai natural compta des de l'any 2006 amb un
consorci gestor, resta encara pendent el redactat i l'aprovació
del pla especial de protecció; a la vegada, com denuncia la
Plataforma per la Defensa de Gallecs (2009), aquest territori no
està blindat de manera definitiva si no més aviat amenaçat per
la construcció de la Autovia Interpolar i el IV Cinturó.

32

http://www.agroterritori.org/ficha.php?id_nivell3=37
Comunicació personal amb Miquel Baldi, comissionat per a la Gestió del Medi Natural de l'Ajuntament
de Sabadell, realitzada l'1 de març de 2010.
34
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/...
33
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El Parc Agrícola de les Hortes de Santa Eugènia, delimitat
l'any 2005 per mitjà de l'aprovació, per part de l'Ajuntament de
Girona, del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia
(Fundació Agroterritori, 2010c).
En les últimes dècades, el sector agrari i la societat civil en general
han concretat, sobretot a la Regió Metropolitana de Barcelona
(Montasell, 2006), tot un reguitzell de propostes de preservació
d'espais agraris (Parc Agrícola del Vallès, Parc Agrari discontinu del
Maresme, Parc Agrari d'Alella, Vall d'en Bas, Pla de Montserrat...); cap
d'elles, però, ha reeixit ara per ara (Fundació Agroterritori, 2010d).
Per últim, és pertinent explicar que, als dos espais agraris protegits
de manera efectiva esmentats anteriorment, caldrà afegir els que el
Programa de planejament territorial del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ha qualificat d'especial protecció
per mitjà del plans territorials parcials (del 2003 a ençà n'ha elaborat
un per a cada Vegueria35). Diem “caldrà” perquè, a hores d'ara, cap
d'aquests espais compta ni amb pla especial de protecció ni amb un
ens gestor que en garanteixi la preservació, la faci efectiva i la
desenvolupi. A la vegada, cal apuntar que, respecte el que
estableixen els plans territorials parcials pel que fa als espais agraris
d'especial protecció, se n'ha criticat que representen un recobriment
territorial
heterogeni,
que
no
es
corresponen amb els continguts i la dimensió agràries, així com la
inconsistència dels criteris de selecció emprats (Fundació
Agroterritori, 2008).
Com a conclusió, podem afirmar que actualment els espais agraris
catalans, tot i les fortes pressions i la creixent degradació de que
són objecte i malgrat les nombroses iniciatives populars per a
preservar-los, estan totalment desprotegits. Actualment, la
superfície agrària protegida de manera efectiva a Catalunya
(2.938 ha. al Parc Agrari del Baix Llobregat i 568 ha. al Parc Agrari de
Sabadell) representa només el 0,3% de la Superfície Agrària
Útil total (1.162.230 ha.) amb que compta Catalunya.
Fundació Agroterritori, 2008. Conclusions del Seminari sobre la Futura
Llei d'Espais Agraris de Catalunya
(http://www.agroterritori.org/ficha.php?id_nivell4=26#doc347)
Fundació Agroterritori, 2010a (http://www.agroterritori.org/ficha.php?
id_nivell3=43 )
Fundació Agroterritori, 2010b (http://www.agroterritori.org/ficha.php?
doc=437&cid=1 )
Fundació Agroterritori, 2010c. (http://www.agroterritori.org/ficha.php?
doc=317&cid=2)
Fundació Agroterritori, 2010d (http://www.agroterritori.org/ficha.php?
id_nivell4=26#doc350 )
Montasell J., 2006. Els espais agraris de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
Butlletí
L'Atzavara,
14
(http://www.scnmm.cat/atzavara/atz14.html).
Parc Agrari del Baix Llobregat
(http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?parc=9)
Parc Agrari de Sabadell
•
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35

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp
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(http://www.sabadell.cat/Rodal/p/parcagrari_cat.asp )
Plataforma per la Defensa de Gallecs
(http://www.salvemgallecs.blogspot.com/ )
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36

Espais pesquers i marins protegits
Nombre, naturalesa jurídica i grau de protecció amb que compten
els espais marins i pesquers protegits a Catalunya.
Determinar el nombre, la naturalesa jurídica i el grau de protecció
amb que compten els espais marins i pesquers protegits a
Catalunya.
La pesca industrial es caracteritza per comptar amb flotes amb una
enorme capacitat de captura que destrueixen el medi marí i
n'erosionen la biodiversitat. Alguns estudis assenyalen que, de
continuar amb les tendències actuals, en només 50 anys la pesca
industrial podria portar al col·lapse mundial de les pesqueres (Worm
et al., 2006).
En aquest context, la comunitat científica i l'ONU recomanen
protegir entre el 30 i 50% del medi marí en l'àmbit internacional per
tal de possibilitar la regeneració natural dels recursos, els
ecosistemes i la biodiversitat (Greenpeace, 2010). L'estratègia de
protecció i regeneració del medi marí que es considera més efectiva
i viable consisteix en la creació d'àmplies xarxes de reserves
marines (RMs). Aquestes estarien constituïdes per RMs a gran escala
a alta mar i RMs a petita escala a les zones costeres.
L'estat dels ecosistemes i les espècies pesqueres del Mar
Mediterrani és especialment preocupant. Es tracta d'un mar ric i
divers, però petit i gairebé tancat, que està sotmès a fortíssimes
pressions antròpiques (a les seves ribes hi viuen desenes de milions
de persones) d'entre les que destaquen la sobrepesca, les tècniques
de pesca destructives, la contaminació i el canvi climàtic
(Greenpeace, 2006).
En aquest sentit, el Punt 18 del Reglament 1967/2006 de la
Comunitat Europea, relatiu a les mesures de gestió per l'explotació
sostenible dels recursos pesquers al Mediterrani, estableix que “una
part de la zona costera ha de reservar-se als arts de pesca selectius
utilitzats pels pescadors artesanals, amb la finalitat de protegir les
zones de reproducció i els hàbitats sensibles i augmentar la
sostenibilitat social de les pesqueres mediterrànies” (DO 2006).
La protecció del medi marí per mitjà de l'establiment d'àmplies
xarxes de RMs, així com la promoció de la pesca artesanal en
detriment de la industrial, són elements indispensables d'un model
de gestió marina i pesquera que pretengui avançar cap a majors
quotes de Sobirania Alimentària.
Medi rural viu i productiu
•

Espais agraris protegits

A Catalunya existeixen dos tipus d'espais marins i pesquers
protegits: els que formen part de les xarxes d'espais
naturals protegits PEIN i Natura 2000 (són competència de la
Generalitat i inclouen tres Reserves Marines) i els pesquers
pròpiament dits, que són competència del Govern de l'Estat i
prenen la forma de Reserves Marines (RMs) d'Interès Pesquer.36 Com

D'acord amb el que estableix l'Article 149.1.19 de la Constitució Espanyola
(http://209.85.229.132/search?q=cache:4YJB0Qw7SwJ:www.congreso.es/consti/constitucion/analitico/indanalitico.jsp%3Fletra
%3DP+Article+149.1.19+de+la+Constituci

213

explicarem més en detall a continuació, mentre els primers
engloben un total de 83.104 ha. (de les quals només 5.200 ha.
compten amb protecció especial), dins la segona tipologia només hi
trobem un espai, que compta amb 280 ha. Sumant la superfície dels
espais inclosos en les dues categories obtenim un total de 83.384
ha. d'espais marins i pesques protegits a Catalunya, xifra
que equival aproximadament a l'1% de la superfície marina
catalana (Romeva, 2009). Alhora cal destacar que donada la manca
de recursos i voluntat política, les institucions competents no poden
garantir el compliment de les normatives de protecció ni tan sols a
tots els espais que sobre el paper compten amb protecció especial.
En aquest sentit, podem concloure que actualment els espais
marins i pesquers de Catalunya són objecte d'una
desprotecció alarmant i gairebé absoluta.
Tant les RMs com les RMs d'Interès Pesquer poden incloure zones
estrictament protegides (en les que està prohibida tota activitat
humana a excepció de les extraccions per a usos científics o les que
es puguin derivar de situacions d'emergència) i zones obertes a
algunes activitats, com ara la pesca tradicional (sempre que
s'ajustin a la regulació específica que es desenvolupa en cada cas).
Espais pesquers protegits
Actualment (maig 2010), Catalunya només compta amb un
espai pesquer protegit: la Reserva Marina d'Interès Pesquer
de Masia Blanca (Vendrell, Baix Penedès). Va ser creada l'any
2000 per odre del Govern de l'Estat. D'aquesta manera culminava
un procés endegat l'any 1995 per actors de les comunitats locals: la
Confraria de Pescadors de Calafell, l'Associació Submarinista del
Vendrell i el propi Ajuntament del Vendrell. Ocupa una superfície
total de 280 ha. de les quals 43 corresponen a la RM Parcial (hi
resten prohibides, entre altres, les activitats extractives incloent tot
tipus de pesca) i 277 a la zona d'amortiment (hi està permesa la
pesca marítima professional amb ormeigs tradicionals) (MARM,
2010).
Mentre redactem l'avaluació d'aquest indicador (abril 2010), el
Govern de l'Estat està tramitant la proposta de creació de la futura
RM d'Interès Pesquer de les Illes Formigues (Palamós, Baix
Empordà). També en aquest cas, el procés va ser endegat per actors
locals, concretament per la Confraria de Pescadors de Palamós, l'any
2006. Sigui com sigui, a dia d'avui a Catalunya només hi ha 280
ha. d'àrea pesquera protegida.
Espais marins protegits
Els espais marins protegits a Catalunya estan inclosos en les xarxes
d'espais naturals protegits PEIN (inclou 77.818 ha. de superfície
marina) i Natura 2000 (engloba els espais marins inclosos en el PEIN
i incorpora 5.286 ha. d'espais marins addicionals) (Departament de
Medi Ambient i Habitatge, 2010a). Com podem observar a la Gràfica
42, la immensa majoria d'aquests espais compten només amb la
protecció bàsica que atorga el fet de formar part, respectivament,
de les xarxes PEIN i Natura 2000. Això és deu a que, fins ara, per la
%C3%B3+Espanyola&cd=2&hl=ca&ct=clnk&gl=es&client=firefox-a), l'Estat té la competència
exclusiva en matèria de pesca marítima; per tant, és l'únic que pot crear RMs d'Interès Pesquer.
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majoria d'espais, no s'han desenvolupat figures de protecció
específiques i especials que en garanteixin la protecció. Així, només
el
6,7%
i
el
6,2%
dels
espais
marins
inclosos,
respectivament, en el PEIN i la Xarxa Natura 2000 compten
amb protecció especial. En total, els espais marins amb
protecció especial ocupen 5.200 ha.
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Gràfica 42: Distribució de la superfície que ocupen els
espais marins
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010b)

Xarxa Natura 2000:
Grau de protecció: Donat que les limitacions espacials a les que està
subjecte l'avaluació d'aquest indicador fan impossible enumerar
aquí les directrius generals i les directrius específiques per a la
pesca marina que regulen què es pot i què no es pot fer als espais
marins inclosos a la Xarxa Natura 2000, ens veiem obligats a
limitar-nos a explicar que la pesca amb ormeigs tradicionals hi
és permesa, mentre que les diverses tècniques de pesca
industrial estan subjectes a diverses restriccions que varien
d'un espai a un altre i també en funció de la tècnica (Departament
de Medi Ambient i Habitatge, 2010c).
Espais marins que en formen part (Departament de Medi Ambient i
Habitatge, 2010d):
• Aiguamolls de l'Alt Empordà (part marina).
• Delta de l'Ebre (part marina)
• Costes del Maresme
• Costes del Garraf
• Cap de Creus (part marina)
• Massís de les Cadiretes (part marina)
• Muntanyes de Begur
• El Montgrí-Illes Medes-platja de Pals (part marina)
• Litoral meridional tarragoní (part marina)
• Costes del Tarragonès (part marina)
• Grapissar de la Masia Blanca
Donat que, com s'ha explicat més amunt, tots els espais marins
inclosos en el PEIN estan també inclosos a la Xarxa Natura 2000, i
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donat que aquesta última xarxa d'EN protegits implica una protecció
equiparable a la de la primera, entenem que no és necessari
especificar aquí ni el grau de protecció ni els espais que inclou la
xarxa d'EN protegits PEIN.
Espais marins de protecció especial:
A Catalunya, a més de la RM d'Interès Pesquer de Masia Blanca, hi
ha actualment tres espais marins protegits que compten amb
figures de protecció especial. Tots tres es troben a la Costa
Brava: el Parc Natural de Cap de Creus (Alt Empordà), l'Àrea
Protegida de les Illes Medes (Estartit, Baix Empordà) i la Zona
Vedada del cap Negre al Pa de Pessic, també coneguda com Ses
Negres (Begur, Baix Empordà) (DAR, 2010).

Àrea Protegida de les Illes Medes 14%

Zona Vedada de Ses Negres 2%

Parc Natural de Cap de Creus 84%

Gràfica 43: Distribució de la superfície marina que compta
amb protecció especial
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, 2010b.

Com és possible observar a la Gràfica 43, el Parc Natural de Cap de
Creus engloba la major part (58,9%) de la superfície marina catalana
que compta amb alguna figura de protecció especial.
L'Àrea Protegida de les Illes Medes compta amb 511 ha.
d'espai marí. Aquestes estan repartides entre una “Zona
estrictament protegida” (en la que hi són prohibides tot tipus
d'activitats extractives excepte les d'interès científic o de gestió) i
una “Àrea protegida” (on, pel que fa a l'extracció, només és
permesa la pesca esportiva amb canya i llicència). Pròximament,
però, l'espai marí protegit serà ampliat: el 5 de gener de 2010 el
Govern de Catalunya va aprovar elevar al Parlament de Catalunya el
Projecte de llei per a la Declaració del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter 37; aquest nou Parc Natural comptarà amb
2.037 ha. marines que es repartiran entre una Reserva Natural
Parcial Marina (hi serà prohibida la pesca i l'extracció de recursos
marins) i una zona perifèrica de protecció (només hi serà permesa la

37

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/nov/projecte_montgri.jsp
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Fonts
d’informació

38
39

pesca professional tradicional i la recreativa no submarina).
El Parc Natural de Cap de Creus compte amb una part marina
que ocupa 3.064 ha. Aquestes queden repartides en 3 reserves
naturals parcials i 1 reserva integral. A l'interior de la reserva
integral queden prohibides totes les activitats extractives, amb les
excepcions habituals. D’acord amb l’article 8.2.b) de la Llei 4/1998,
la pesca artesanal o amb canya a les zones de reserva natural
marítima parcial ha de ser objecte, en el Pla rector d’ús i gestió
(PRUG), d’una reglamentació específica relativa a arts i mètodes
permesos, nombre d’embarcacions i períodes d’extracció. A dia
d'avui (maig 2010), però, no ens és possible especificar en què
consistirà aquesta reglamentació específica donat que el PRUG de la
part marina es troba actualment en fase de redacció 38.
La Zona Vedada de Ses Negres compta amb 80 ha., les quals
inclouen els penya-segats de les Muntanyes de Begur. En aquesta
RM queden vedades, entre altres activitats, tots els tipus de pesca
marítima professional i recreativa.39
DAR,
2010
(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/... http://www20.gencat.
cat/portal/site/DAR/...)
Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge,
2010a
(http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/...)
Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge,
2010b
(http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp)
Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge,
2010c
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/xarx
a_natura_2000/xarxa_natura_2000_catalunya.jsp?
ComponentID=113832&SourcePageID=86213)
Departament
de
Medi
Ambient
i
Habitatge,
2010d
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/xarx
a_natura_2000/directrius_sense_areescritic.pdf)
Diari Oficial de la Unió Europea, L 409/11 (2006), Reglament (CE)
1967/2006 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2006:409:0011:0085:ES:PDF).
Greenpeace, 2006. Resevas marinas para el Mediterráneo
(http://www.greenpeace.org/espana/reports/resumen-reservasmarinas-para).
Greenpeace, 2010.
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/oceanos/090901.
MARM, 2010 (http://www.mapa.es/es/pesca/)
Romeva, R., 2009. Reserves marines, part de la solució, no del
problema. Jornada de Pesca Recreativa i Reserves Marines, 4
setembre
(http://www.pescaresponsable.es/docs/reservas_pesca_0409200
9_raul_romeva.pdf ).
Worm B., Barbier E. B., Beaumont N., Duffy J. E., Folke C., Halpern B.
S.,Jackson J. B. C, Lotze H. K., Micheli F., Palumbi S. R., Sala E.,
Selkoe K. A., Stachowicz J. J., Watson R., 2006. Impacts of
biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science, 314:
787-790 (http://www.seas-at-risk.org/news_n2.php?page=86).

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/...
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Indicador 30: Renda agrària i valor afegit brut de l’agricultura
Definició

Objectiu
Importància

Atributs
associats
Indicadors
associats
Avaluació

Mitjançant aquest indicador s’analitza la renda agrària total i per
ocupat i el valor afegit brut que representa l’agricultura en
comparació als altres sectors econòmics. Les dades són pel període
entre 1997 i 2007.
El valor afegit brut (VAB) és el resultat econòmic final de l’activitat
productiva i s’obté per diferència entre el valor de la producció de
la branca agrària i els consums intermedis (llavors/planter, energia,
combustibles, fertilitzants, fitosanitaris, alimentació pel bestiar,
despeses veterinàries, manteniment de material i edificis, serveis
agrícoles, serveis d’intermediació financera, i altres béns i serveis).
La renda agrària representa el valor generat per l’activitat de la
producció agrària; és a dir, la remuneració obtinguda per tots els
factors de producció (terra, capital i treball). Es calcula restant les
amortitzacions al VAB i sumant-li les subvencions d’explotació
netes d’impostos.
Analitzar com es comporta la renda agrària i comparar el resultat
econòmic de l’activitat agrària en relació als altres sectors en els
darrers anys.
La pagesia troba cada cop més dificultats per mantenir la seva
activitat, donat que mentre que els seus ingressos disminueixen,
els costos de producció van a l’alça. Aquesta tendència, en
comparació al que succeeix a altres activitats econòmiques,
suposa el canvi d’activitat econòmica per tal de poder equiparar
els nivell de vida al dels altres treballadors, la desaparició de
moltes explotacions i la conseqüent desaparició del teixit social viu
i productiu al medi rural.
Reconeixement del valor social de l'agricultura i dels productors,
Agricultura i ramaderia amb molts pagesos, Incorporació de joves a
l'agricultura, Condicions de treball dignes, Equiparació dels drets
dels pagesos dels altres sectors
• Preus en origen i destí
En la Gràfica 44 veiem una forta fluctuació de la renda agrària i la
renda agrària per ocupat en la darrera dècada; amb un increment
progressiu entre 1998 i 2001 i un descens posterior. Les dades per
2008 –un 7,8% menys que el 2007- continuen la tendència dels
darrers anys. Aquesta baixada es déu, principalment al fort
encariment dels costos de producció units als baixos preus que
perceben els productors (veure indicador Preus en origen i destí).
En quant a l’encariment dels inputs agrícoles, entre 2007 i el 2008,
els preus dels fertilitzants van augmentar un 66,8%; els preus de
l’energia, els carburants i lubricants, un 24,4%, i els preus dels
productes fitosanitaris i plaguicides, un 17,9%. També els preus de
l’alimentació animal van pujar un 10,2%.
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Gràfica 44: Renda agrària i renda agrària per ocupat, 1997-2007
El valor afegit brut (VAB) per ocupat del sector agrari, l’any 2008
es va situar al voltant dels 27,108 €, mentre que el del conjunt de
sectors econòmics de Catalunya va ser 57,167 €. Per tant, el VAB
agrari només va aconseguir el 47,4% de la mitjana de Catalunya.
L’anàlisi de les dades des de l’any 2002 mostra que aquesta
disminució es manté de forma constant any rere any, disminuint 25
punts respecte al conjunt de l’economia catalana en els darrers 6
anys (veure Taula 21).
Taula 21: Valor Afegit Brut per sectors, 2002-2008
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Agricultura

33.571

31.687

33.878

30.636

29.931

30.756

27.108

Mitjana

46.468

47.213

48.745

49.529

51.194

53.554

57.167

67,1%

69,5%

61,9%

58,5%

57,4%

47,4%

%
agricultura
respecte
a
la
mitjana
72,2%

Fonts
d’informació

IDESCAT, 2009. VAB per ocupat a preus bàsics. Per sectors. A
preus corrents (http://www.idescat.cat/pub/?
id=aec&n=364&t=2008)
IDESCAT, 2009. Macromagnituts agràries a preus corrents
(http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=436)
IDESCAT, 2009. Població ocupada. Sector agrari.
(http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=432&lang=es&t=2007 )
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Indicador 31: Població ocupada al sector primari
Definició
Objectiu
Importància

Mà d'obra ocupada al sector primari (agricultura, ramaderia, pesca i
activitats forestals), i percentatge que representa respecte el total
de la població activa a Catalunya.
Avaluar el nombre de persones que treballen com a productores en
el sector primari i el pes que representen en l'àmbit laboral català.
Un dels aspectes més destacats derivats de les fortes
transformacions de les activitats agràries i del medi rural al llarg del
darrer segle és la disminució del nombre de persones que es
dediquen a la producció agrària. La mecanització, el despoblament
rural i la desaparició de moltes activitats i explotacions fruit de les
dinàmiques econòmiques i socials ocorregudes, han fet davallar la
mà d'obra agrària de forma espectacular, fins assolir uns nivells
inimaginables tan sols fa unes dècades. Des de començaments del
s. XX fins a la dècada dels 50, la població activa agrària catalana
superava les 300.000 persones. Durant les dècades següents
d'intensa mecanització aquesta xifra es reduí dràsticament, assolint
les 145.000 i escaig l'any 1975, fins arribar a les xifres actuals, que
oscil·len al voltant de les 60.000 persones. Aquesta davallada de la
població activa agrària ha corregut paral·lela a l'auge del sector
industrial i sobretot de serveis en l'economia catalana. A la Taula 22
es pot observar com es distribuïa la mà d'obra entre els diferents
sectors econòmics al llarg del s. XX a Catalunya:
Taula 22: Mà d'obra per sectors, 1900-1969

Sector

190 195 196 196
0
0
5
9

Primari

57% 23% 13% 11%

Secundari

29% 46% 50% 50%

Terciari

14% 30% 37% 39%

Font: Banco de Bilbao, 1973.

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

La presència de productors i productores al territori és
imprescindible per garantir la producció local d'aliments, un model
agrícola menys industrialitzat i un medi rural viu i productiu,
aspectes fonamentals en la construcció de la Sobirania Alimentària.
Medi rural viu i productiu
• Productors/es dins el sector agroalimentari
• Població agrària per edats
Al llarg dels últims anys, la mà d'obra ocupada al sector
primari (agricultura, ramaderia, forestal i pesca) es troba
més o menys estabilitzada amb unes variacions importants d'un
trimestre a un altre. Tot i així, el percentatge de la població
activa total de Catalunya està disminuint clarament, com
mostren les Gràfica 45 i Gràfica 46.
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Gràfica 45: Evolució de la població activa agrària i població activa total
Font: Idescat, 2009
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Gràfica 46: Percentatge de la població activa agrària respecte la
població activa total
Font: Idescat, 2009

Com es veu a l'anterior gràfica, la població activa agrària l'any
2008 va davallar per sota del 2% respecte la població activa
total. Aquestes xifres són equivalents a les de països com el Regne
Unit o Bèlgica, que presenten realitats climàtiques, territorials,
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econòmiques i socials ben diferents a les de Catalunya. Així doncs,
el percentatge extremadament reduït de població activa agrària és
una dada que ens il·lustra l'aprofundiment en el model
agroindustrial que s'ha viscut i segueix vivint-se al medi rural català.
Una altra manera d'avaluar la població activa agrària és
comptabilitzant el nombre d'hores totals treballades em el sector
agrari. A la Gràfica 47 mostrem l'evolució de la quantitat d'hores
totals treballades.
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Gràfica 47: Evolució de les hores totals treballades en el sector
primari
Font: Idescat, 2009

Com es pot observar, el nombre d'hores treballades també presenta
una lleugera davallada en aquests últims anys.
Si bé actualment la davallada de la població activa agrària no
és tan forta com al llarg de les anteriors dècades, aquesta no
s'ha aturat i no es perceben símptomes de possibles canvis en
aquesta tendència. Certament, si la davallada no s'hagués atenuat
al llarg dels últims anys, actualment no quedarien productors a
Catalunya. Així doncs, l'actual lleugera disminució pot indicar una
evolució asimptòtica de la població activa agrària (tendint cap a un
llindar mínim que es mantindria, i al qual ja hauríem arribat).
Fonts
d’informació

Aldomà, I., 2009. Atles de la nova ruralitat. Fundació del Món Rural.
Banco Bilbao, 1973. Renta Nacional de España y su distribución
provincial, 1971.
Idescat,
2009.
Enquesta
població
Activa
(www.idescat.cat/treball/epa).
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Indicador 32: Productors/es dins el sector agroalimentari
Definició
Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Percentatge de productors d'aliments respecte el total de població
ocupada al sector agroalimentari català
Visibilitzar la importància dels subsectors no productors dins el
sistema agroalimentari en el seu conjunt.
La modernització de les activitats agràries a Catalunya s'ha
caracteritzat pel fort desenvolupament de la indústria alimentària.
Aquesta s'ha convertit en un dels sectors industrials més forts de
Catalunya i constitueix el principal subsector dins el sistema
agroalimentari català, tant en nombre de persones treballadores
com pel que fa a generació de guanys econòmics. Per altra banda,
el model hegemònic de producció genera una important activitat
econòmica associada a la producció d'aliments, la qual va guanyant
pes en l'estructura del sistema agroalimentari català.
Així doncs, les persones que es dediquen a la producció agrícola o
ramadera suposen una part (i no pas la majoritària) del conjunt de
mà d'obra que treballa en el sector. Aquesta estructura on les
persones productores ja no suposen la base del sistema
agroalimentari és pròpia de les economies agràries més
industrialitzades i s'allunya del paradigma de la Sobirania
Alimentària, que defensa la preponderància de les persones que
produeixen directament els aliments.
Medi rural viu i productiu
• Població ocupada al sector primari
• Població agrària per edats
L'any 2006, a Catalunya hi havia 212.997 persones treballant
en el sector agroalimentari, però només 64.222 treballaven
directament a les explotacions. La resta es trobaven distribuïdes
entre els diferents subsectors que actualment operen al voltant de
les activitats productives primàries.
Alguns d'aquests sectors es troben directament relacionats amb la
producció, com per exemple la fabricació i comercialització d'inputs,
la gestió de les dejeccions ramaderes, la fabricació, reparació i
venda de maquinària agrícola, la indústria alimentària, les
cooperatives,
els
laboratoris
certificadors,
els
serveis
d'assessorament jurídic, la recerca i el desenvolupament, o
l'administració pública. Altres subsectors, com per exemple el dels
carburants, el transport, els majoristes, el subministrament d'aigua i
electricitat, el turisme rural o la construcció, poden ser considerats
activitats indirectament relacionades amb la producció d'aliments.
A la Taula 23 pot observar-se com es distribuïa la mà d'obra del
sistema agroalimentari català l'any 2006. Aquell any, el nombre de
persones que treballaven directament a les explotacions
representaven el 30,15% del total de persones ocupades al
sistema agroalimentari català.
Aquestes dades mostren clarament el poc pes que tenen els i les
productores dins el sistema agroalimentari català, on són les
grans empreses alimentàries (transformació i distribució) les que
ostenten les quotes de poder d'influència i decisió més importants.
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Taula 23: Mà d'obra del sistema agroalimentari per
subsectors, 2006
Subsector

Número
treballado
rs

%
ocupats
per
subsector

64.222

30,15%

Inputs del sector

9.463

4,44%

Residus i subproductes

1.303

0,61%

Maquinària agrícola

5.671

2,66%

110.276

51,77%

Activitats de gestió

1.089

0,51%

Associacions professionals

1.630

0,77%

113

0,05%

Construcció

6.084

2,86%

Turisme rural

3.800

1,78%

Recerca i desenvolupament

3.400

1,60%

Administració pública

3.446

1,62%

Altres activitats

2.500

1,17%

212.997

100,00%

Mà d'obra directa a les explotacions

Cadena agroalimentària (inclou la
indústria alimentària)

Serveis d'aigua i energia elèctrica

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de Fundació del Món Rural, 2008.
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Mentre el conjunt de productors i productores representi una
minoria dins el conjunt del sector és de preveure que les polítiques
públiques no prioritzaran els seus interessos i seguiran beneficiant
els interessos de la industria alimentària i les empreses de
distribució d'aliments.
Fundació del Món Rural, 2008. El pes de l'ocupació del sector
agroalimentari a Catalunya: una primera aproximació.
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Indicador 33: Població agrària per edats
Definició
Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Mitjana d'edat (per sexes) de la població activa agrària de Catalunya
Visibilitzar el problema de l'envelliment de la població dedicada a la
producció d'aliments.
L'envelliment de la població agrària i la manca de relleu
generacional són dos dels principals problemes que enfronta el
sector primari català. Si no es reverteix aquesta tendència, el futur
de les activitats destinades a la producció d'aliments a Catalunya es
pot veure greument amenaçat.
Medi rural viu i productiu
• Població ocupada al sector primari
• Productors/es dins el sector agroalimentari
Com es pot observar a la Gràfica 48, la franja de població més
jove (entre 16 i 29 anys) representa una petita part de la
població activa agrària catalana. Tot i que les franges més
amples en el cas dels homes són les compreses entre els 30 i els 64
anys, val a dir que a les dades oficials no hi figuren les persones
jubilades (sobretot homes) que segueixen treballant i, en molts
casos, fent-se càrrec de les explotacions. En el cas de les dones,
es veu clarament com les franges d'edat més amples són les
d'edat més avançada (entre 50 i 64 anys).

Gràfica 48: Piràmide d'edat del sector agrari
català per sexes, 2007
Font: Rudona, 2009

La manca de persones joves que treballen al sector primari
contribueix a l'envelliment promig de la població agrària,
alhora que mostra la gravetat de la manca de relleu
generacional al sector. Alguns dels motius pels quals els joves
prefereixen altres sectors econòmics tot i estar en condicions
d'heretar explotacions més o menys rendibles serien els majors
salaris i estabilitat en altres activitats, la duresa i la solitud de la
feina de pagès o ramader, la desincentivació per part dels pares a
seguir amb l'activitat agrària, l'empitjorament progressiu de les
condicions econòmiques de les explotacions agràries, el
despoblament i manca de serveis a les zones rurals, etc.
Si no es reverteix l'actual tendència, la població activa agrària anirà
envellint-se progressivament ja que la població més jove del medi
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rural seguirà preferint majoritàriament altres sectors econòmics per
tal de desenvolupar la seva vida laboral.
Rudona, 2009. Dones i cotitularitat a les explotacions agràries
catalanes.
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Indicador 34: Immigració a l'agricultura catalana
Definició
Objectiu

Importància

Anàlisi de les condicions de treball dels treballadors immigrants a
l'agricultura catalana i la seva evolució al llarg dels últims anys.
Realitzar una anàlisi qualitativa del paper que juga el treball dels
immigrants en el model agrícola intensiu a Catalunya, i caracteritzar
els mecanismes econòmics i jurídics que perpetuen la precarietat
del treball dels immigrants.
Des del s.XVIII, el temporerisme ha estat un mecanisme social
rellevant en l'agricultura mediterrània, pel qual es trasllada la mà
d'obra des de zones més empobrides cap a zones amb una activitat
econòmica més dinàmica. Durant més de dos segles, els temporers
immigrants s'han caracteritzat per la segregació espacial, l’exclusió
i marginació social i la desatenció de bona part de les seves
necessitats.
El temporerisme a la segona meitat del s.XX, juntament amb
l'extensió de les terres de regadiu, és un dels factors deteminants
que ha permès l'auge de l'agricultura intensiva, ja sigui a Califòrnia,
Almería, el Maresme o la plana de Lleida. A diferència de Califòrnia
on l'agricultura intensiva es desenvolupà en grans latifundis, en el
cas ibèric aquesta s'ha desenvolupat en zones on el model
dominant és el de l'agricultura familiar.
En el que s’ha qualificat com el “rebost agrícola d’Europa” hi
destaca una estructura de la propietat en petites explotacions, el
70% de les quals es situen al litoral mediterrani peninsular i són
menors a 5 ha. La radiografia del sector abasta des dels camps de
maduixes de Huelva, les explotacions de fruites tropicals de la costa
granadina-malagueña, els hivernacles de tomàquet, pebrots i altres
productes hortícoles d’Almeria, Aguilas i Mazarrón, passant per les
grans plantacions d’enciams i bròquil del camp de Cartagena o
Lorca, les hortes de cítrics de València fins a les explotacions
fruiteres de Lleida.
Pel que fa al mercat de treball, les zones d'agricultura intensiva es
poden dividir en dos grans grups: les zones d'agricultura intensiva
en hivernacles (per exemple el Maresme) on el treball de
recol·lecció és més estable i prolongat, requerint d'un
subministrament quasi continu de mà d'obra, i per altra les regions
on la recol·lecció es concreta en períodes estacionals com en el cas
de la fruita a Lleida (on el 50% del temps anual de treball es
concentra en 2 o 3 setmanes) o els cítrics de València on trobem mà
d'obra de tipus més itinerant articulada entorn a xarxes de
temporerisme d'abast estatal. A grans trets, les principals
campanyes de temporers a l'Estat espanyol són:
•

L’hortofruitera d’Almeria

•

L’oliva de Jaén

•

La maduixa de Huelva

•

La fruita dolça de Lleida, Aragó i el Maresme

•

La verema del Penedès

•

La fruita dolça i els espàrrecs a Navarra

•

La taronja a València
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•

L’hortofruitera de Múrcia i Alacant

• La Verema, la patata, i la fruita a La Rioja
Tenint en compte que les xarxes de temporerisme a la Península
ibèrica han estat sobretot vinculades a l'agricultura familiar, les
adversitats d’un model agrícola depenent de les directrius del
lliuremercat i de l’imperatiu agroindustrial, han situat l’agricultura
mediterrània en un context de competència creixent en els mercats
europeus. Diversos autors han assenyalat com “en aquesta
conjuntura els obstacles derivats de l’envelliment poblacional del
sector, la generalització de l’agricultura a temps parcial, els
processos d’integració vertical i de reconcentració de la propietat
evidencien la flagrant crisi estructural de l’agricultura familiar.”
En aquest context, la introducció de nous col·lectius de treballadors
fruit de les onades migratòries iniciades als anys 80 ha estat un
factor decisiu per superar els dèficits estructurals de mà d’obra
alhora que s’han aprofitat per abaratir els costos producció del
sector. Com assenyala Mercedes Jabardo (1999) en relació a una de
les zones agrícoles pioneres en la introducció de mà d'obra
immigrant, “la transformació agrària al Maresme es va
desenvolupar mitjançant un procés que Palerm (1992) denominà
“mexicanització”, en el cas de l'agricultura californiana i que
nosaltres podem denominar “africanització” de l'agricultura
maresmenca. Aquest terme descriu el procés pel qual el treball
manual -majoritàriament treballadors migrants: mexicans, a
Califòrnia; africans, al Maresme- és l'eix de qualsevol transformació
agrícola, en aquells sectors productius [o feines concretes] on és
impossible introduir la mecanització”.
La dependència dels agricultors (inputs, crèdits, subvencions, marc
legal) i la seva integració en un sector econòmic regit per grans
corporacions, provoca un constant ajustament dels costos de
producció i una tendència a la inversió i augment de la mida de les
explotacions. D'aquesta manera, un dels pocs factors de producció
que mínimament poden controlar els agricultors és precisament la
mà d'obra. Un estudi realitzat a El Ejido mostrava com la mà d'obra
representava el 40% dels costos de producció (Manuel Moreno,
2002).
L'intent de reduir al màxim el pes dels salaris explica el fet de
recórrer als immigrants i la precarietat en que aquests treballen. Ara
bé, la davallada dels salaris i la degradació de les condicions
laborals a les zones pròpies del temporerisme té conseqüències
directes en la qualitat dels llocs de treball que ocupa la població no
immigrada. Tal i com advertia l'any 1987 A.M. Bernal “les facilitats
del mercat de treball són una trampa per als petits i joves
agricultors, i per a tots els que treballen amb la seva família, colze a
colze amb els seus obrers. Aprofitant-se d'aquestes facilitats,
aquests agricultors es posen la soga al coll i estrenyen una mica
més el nus que els estrangula: les seves condicions de vida, de
treball i de renda tendeixen finalment a equiparar-se amb les dels
obrers”.
Així doncs, la introducció de mà d'obra immigrant es revela com un
factor clau en el desenvolupament de l'agricultura intensiva
capitalista que ha generat la proliferació d'un règim laboral
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precaritzat que acaba per afectar els propis agricultors. Les
condicions laborals i les conseqüències socials d'aquesta precarietat
de la mà d'obra immigrada, no són tan sols una font d'importants
conflictes socials al món rural, sinó que suposen un dels elements
més destacats de la injustícia social que caracteritza el model
agroindustrial. Una realitat social que, clarament, es troba molt lluny
del paradigma de la Sobirania Alimentària.
Medi rural viu i productiu

La immigració és un dels fenòmens socials més importants de les
últimes dècades i va més enllà del sector agrari. Tot i així, és en
aquest sector econòmic on la majoria dels immigrants començaren
la seva vida laboral a l'Estat espanyol. El nombre d'immigrants que
viuen a Catalunya ha anat augmentant espectacularment al llarg
dels últims anys passant dels 181.590 que hi havia l'any 2000 fins a
superar el milió de persones l'any 2008 i assolint la xifra de
1.189.279 l'any 2009, tal i com es pot veure a la Gràfica 49.
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Gràfica 49: Població estrangera a Catalunya, 2000-2009

Si bé durant els anys vuitanta i primers dels noranta la mà d'obra
immigrant s'associava sobretot amb les tasques de la collita
agrícola, aquest fet s'ha vist transformat al llarg dels últims anys.
Actualment, com s'aprecia a les següents gràfiques, el percentatge
de persones immigrades que viuen al món rural català i que
treballen en el sector de l'agricultura no és majoritari (Gràfica 50):
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Gràfica 50: Percentatge de contractes per sectors
en l'àmbit rural

Segons Angelina Puig del Servei d'Ocupació de Catalunya, durant la
campanya
agrícola del 2007, arreu de Catalunya el SOC va
gestionar un total de 13.986 contractes de temporers, la majoria
dels quals eren immigrants.” (ponència a unes jornades
organitzades per Pagesos Solidaris, 2008)
Les successives lleis d'estrangeria aprovades pel govern central (LE
7/85, LOE 4/2000, LOE 8/2000 i les seves reformes del 2003 i 2009)
entre moltes altres conseqüències van generar l'estratificació social
entre aquells immigrants que han pogut normalitzar la seva situació
al llarg dels diferents Processos de Regularització, i aquells que no
ho han aconseguit i s'han vist abocats a una situació d'irregularitat
jurídica. Respecte el mercat laboral agrícola, l'aparició d'aquesta mà
d'obra “il·legal” va ser molt ben aprofitada pel sector de
l'agroexportació que es trobava en plena efervescència econòmica.
Així, un dels llegats de les polítiques d'immigració ha estat la
creació de bosses permanents d’indocumentats a les quals se’ls
atorga la funció de “reserves” de mà d’obra. Despullades de drets i
desprovistes de poder social de negociació, esdevenen la cara
complementària del grup de població legalitzat, i que resten
sotmesos a un àmbit laboral caracteritzat per la precarietat i
l'explotació. Simultàniament, s’imposa una identificació entre
residència-contracte de treball com a requisit de legalitat i es
generalitza la percepció de la immigració com a perill. Amb tal
associació es legitima l’aplicació d’una política d’estrangeria
restrictiva amb finalitats “terapèutiques” en pro de la lluita contra
les màfies i l’eradicació de la sobrexplotació quan, en realitat, tot el
procés respon a la solució d’uns problemes generats prèviament per
una ineficient gestió política i dels quals, sovint, se n’inculpa als
immigrants.
L'excés estructural de mà d'obra garanteix uns salaris baixos, i en
èpoques de poca feina o en anys de poca collita pot desembocar en
“desequilibris i conflictes socials” entre immigrants “amb papers” i
immigrants “sense papers”, o bé entre població “nativa” i
immigrants (conflictivitat xenòfoba).
Les condicions de treball pels temporers de l'agricultura intensiva
són extremadament precàries. La majoria es troben inscrits al
Régimen Especial Agrario de la Seguretat Social, originari del
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franquisme, i que és profundament discriminatori respecte les
prestacions socials. A les zones d'hivernacles el treball pot arribar a
ser més continu durant bona part de l'any, però els salaris són
encara més baixos que a les campanyes de collites puntuals, que
són però extremadament curtes.
El treball “a destajo”, pagat per hora i per dia -o per peça-, la forta
disciplina al lloc de treball, la ruptura dels llaços personals (família,
amistats), una manca de perspectiva de treball assegurat o les
condicions d'exclusió social caracteritzen la vida del temporer
immigrant (també els “legals”).
Tenint en compte aquestes condicions laborals no costa pas gaire
d'entendre que la població “nativa” prefereixi fer altres feines ja
sigui en el propi sector agrari o en d'altres sectors econòmics i que,
per tant, aquestes feines manuals (sobretot la recol·lecció) sigui
assumida majoritàriament pels immigrants. A mesura que passen
els anys, les dotacions pressupostàries relacionades amb la
immigració augmenten, així com els controls i les sancions al treball
“il·legal”. Mica en mica es va generalitzant una millora de les
condicions d'habitatge i salubritat en que es troben els treballadors,
però tot i així, en anys de collites extraordinàries cal més mà d'obra
de l'habitual (com l'estiu del 2003 a la plana de Lleida), i es segueix
contractant treballadors sense papers.
Com ja s'ha comentat, la contractació de treballadors immigrants
s'inscriu en un procés de retallada de costos de les explotacions
(essent els salaris un dels pocs factors de producció que
mínimament poden controlar els agricultors) per tal de mantenir la
competitivitat en els mercats. En aquest sentit, una estratègia per
seguir mantenint els salaris baixos és la substitució de col·lectius
com a resposta empresarial desmobilitzadora davant la
conscienciació dels drets jurídics i laborals i la demanda de millores.
Per exemple, a la zona fruitera de Lleida, els primers immigrants
que arribaren a la segona meitat dels anys 80 provenien de l'Àfrica
subsahariana (fins llavors els jornalers eren natius, espanyols i
gitanos), però ràpidament foren substituïts per treballadors
magrebins durant els anys 90.
A mesura que aquest col·lectiu anà prenent consciència dels seus
drets (no respectats) i començaren a produir-se mobilitzacions (per
exemple l'any 2000, quan es produïren vagues a Aitona, Soses i
Alcarràs motivades per la manca de condicions mínimes
d'allotjament, una pallissa a un subsaharià a Alcarràs i l'abús dels
Mossos d'Esquadra a Aitona), el conjunt d'empresaris ha anat
desenvolupant estratègies per substituir aquest col·lectiu i dotar-se
d'una mà d'obra disponible puntualment i més disciplinada (Morelló,
2004).
L'aparició de la contractació en origen es produeix en aquest
context, i ha estat un element cabdal per tal de proporcionar mà
d'obra d'un mode ordenat i controlat en els períodes punta, evitant,
a més, les tensions socials derivades del sistema de treball.
Les contractacions en origen basen la seva existència en el Conveni
Marc del 1998 segons el qual, “en contextos en que es demostri un
dèficit de mà d’obra en el mercat de treball local, provincial i
finalment nacional, la llei permet a l’empresari recórrer a la
contractació de treballadors al seu país d’origen sempre que se li
233

asseguri l’allotjament, un contracte temporal, un sou dins del
conveni i l’abonament del viatge. Respecte el treballador o
treballadora aquest es compromet a retornar al seu país d’origen un
cop finalitzat el contracte” (Morelló, 2004).
Aquesta iniciativa fou ideada i impulsada per la Unió de Pagesos al
1999 i actualment es troba gestionada per l'organització no
governamental vinculada a aquesta associació de petits i mitjans
empresaris agrícoles anomenada “Pagesos Solidaris”. La primera
prova pilot es realitzà a Torres de Segre l'any 1999 amb la
contractació de 35 colombians, i en deu anys aquesta modalitat de
contractes s’ha convertit en un influent mecanisme de gestió de mà
d’obra per part dels empleadors.
El fet que l'any 2001 s'experimentés un fort augment de la
demanda de treballadors contractats en origen probablement fou
motivat per les protestes que havien protagonitzat els temporers
(bàsicament magrebins) l'estiu anterior. En ple auge de la
contractació en origen, l'estiu del 2002, una operació policial revelà
que 9 de cada 10 temporers tenien els papers en regla però no
trobaven feina. Mentre els pagesos argumenten que per tirar
endavant les seves explotacions han d'ajustar al màxim els costos,
des de sindicats com CCOO s'ha definit la contractació en origen
com una “contractació a la carta”, buscant el perfil més idoni pel
pagès (més dòcil i més barat). Des dels sindicats s'argumenta que
l'opció de contractar a persones en origen no està justificada quan a
les mateixes zones on aquestes treballaran, hi viuen (“amb papers”)
un bon nombre d'immigrants aturats. Un estudi de la UGT mostrava
com l'any 2007 es demanaren gairebé 10.000 treballadors via
contractació en origen, quan a Catalunya hi havia 118.000
estrangers residents legals que no estaven treballant, d'entre els
quals més de 74.000 tenien permís de residència i estaven en edat
laboral però no podien treballar pel fet de no tenir cap tipus
d'autorització.
La contractació en origen en el sector agrari de Lleida es troba
present sobretot a les grans cooperatives (Alcarràs, Soses, Aitona,
Torres de Segre) o en finques on es contracten molts treballadors, ja
que els pagesos més petits no disposen dels recursos necessaris per
pagar la contractació a través de la UP que actua a mode d’agència
de col·locació privada, realitzant una compra-venda de treball
segons la qual transfereix mà d’obra a petició dels seus socis. Cal
tenir en compte que, a banda de la contractació en origen, la Unió
de Pagesos gestiona bona part de les contractacions de la borsa de
treball que es genera cada estiu abans de l'inici de la temporada de
recol·lecció de fruita a la zona de Lleida. Així, l'any 2000 la UP
intervingué en el 30% de les 6.000 contractacions, mentre que l'any
2003 ja en controlava entre el 70 i el 80%.
La precarietat no deixa d'estar present en les condicions dels
contractats en origen, fet que es va poder copsar durant les
primeres experiències de contractació amb les desercions del seu
lloc de treball que protagonitzaren 108 dones marroquines i 4
colombianes l'any 2001. En resposta a aquests fets, s'introduí el
polèmic mecanisme de retirar el passaport als contractats en origen
per evitar possibles fugues, i la decisió per part d'UP de disminuir la
població marroquina en les contractacions en origen. Des d'aquell
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moment va produir-se un gir vers altres procedències nacionals més
atractives per l'empresariat (sobretot de països de l'Europa de l'est).
Cal destacar també que, com a pressió de l'estat central -organisme
que detenta l'última paraula en l'elaboració del contingent de
treballadors- des del 2003 fins al 2009 s'ha afavorit una política de
contractació en origen que permet ordenar i controlar amb més
eficiència l'accés de treballadors immigrants al mercat laboral
espanyol, en un context de polítiques restrictives i major control
fronterer.
Com a conclusió d'aquesta breu descripció de la situació dels
treballadors estrangers a l'agricultura catalana, en paraules de
Núria Morelló, “l’agricultura fruitera de Lleida es troba a cavall entre
l’exclusió social dels treballadors “sense papers” i el treball
disciplinari, condicionat per la renovació de papers i el retorn a la
feina la següent temporada”. Una afirmació que seria aplicable a les
altres zones d'agricultura intensiva o de monocultius que
requereixen la contractació de temporers arreu de Catalunya.
CC.OO, 1999 a Morelló, N., 2004
Jabardo Velasco, M., 1999. Migración clandestina y agricultura
intensiva: la reestructuración del mercado de trabajo en el
Meresme catalán. A “Inmigrantes entre nosotros” F. Checa i E.
Soriano (eds), Icària, Barcelona.
Morelló Calafell, N., 2004. Treball i immigració a l'agricultura
lleidatana: entre l'exclusió social i el règim disciplinari, Treball
Acadèmic Dirigit, Universitat de Lleida.
Manuel Moreno, I., 2002. “La agricultura intensiva almeriense: los
límites del modelo” a Le Monde Diplomatique, edició espanyola,
Gener, nº75
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Indicador 35: Despesa en alimentació
Definició

Objectiu

Importància

Atributs
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Avaluació

Evolució del diners gastats en alimentació per habitant a Catalunya,
i percentatge d’aquesta quantitat respecte a la despesa total. Les
dades són pel període entre 1998-2005.
Analitzar què suposa la compra d’alimentació i begudes pel
pressupost familiar, i veure com aquesta quantitat varia en el
temps.
La despesa en alimentació és un indicador ambivalent. D’una banda,
una major despesa en alimentació podria indicar un major
reconeixement de la funció social de l’agricultura i la importància de
l’alimentació. No obstant, per tenir la imatge complerta, cal avaluar
aquest indicador de forma simultània a altres indicadors que
analitzen la distribució del valor afegit al llarg de la cadena
alimentària. D’altra banda, un increment del percentatge en
alimentació també pot perjudicar a les llars amb rendes més baixes.
Medi rural viu i productiu
•

Renda agrària i valor afegit brut de l’agricultura

• Preus en origen i destí
El percentatge de despesa en alimentació ha anat disminuint
en les darreres dècades. Segons dades de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE, 2004), a l’any 1958 l’alimentació significava
un 55,3% de la despesa a l’estat espanyol. Aquesta xifra ha
anat baixant de forma progressiva fins l’any 2005 –darrer any del
qual es tenen dades per Catalunya-, quan representava un 17%.
Taula 24: Despesa en alimentació front a la despesa en altres béns i
serveis, 1998-2005
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Alimentació
(€/cap)
1199
1190
1283
1138
1388
1475
1500
1548

Resta de béns
i
serveis
(€/cap)
% alim/resta
6271
19%
6689
18%
7303
18%
7716
17%
7879
18%
8270
18%
8803
17%
9297
17%

Font: Elaboració pròpia a partir d'INE (2004)
Aquestes dades coincideixen amb les d'altres països industrialitzats.
Efectivament, el percentatge de despesa en alimentació s'utilitza
com a indicador de desenvolupament econòmic, de tal manera que
a menys pes de l'alimentació en la despesa familiar, més
desenvolupat econòmicament es considera que està un país. Això
ens dona una idea de la influencia del sistema i les estructures
econòmiques i productives en els preus alimentaris, però també de
la decreixent importància concedida a l'alimentació en relació a
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altres sectors (com l'oci, el tèxtil, la imatge i la bellesa, etc.).
És important, doncs, avaluar aquest indicador en referència als
indicadors que analitzen la concentració al llarg de la cadena
alimentària, així com del context polític. Veiem, doncs, que la
reducció en el percentatge de la despesa en alimentació i begudes
pot ser un reflex de la conjuntura de preus i la internacionalització
del mercat agroalimentari, però també de la massificació de les
vendes per part de la gran distribució i les noves estratègies
d’aquests establiments (per exemple, la proliferació de les marques
blanques). Per contra, pot significar que un major nombre de
persones tenen accés a una alimentació en quantitats suficients.
A pesar del baix percentatge de despesa, Catalunya és una de les
comunitats autònomes on es gasta més en alimentació. Entre
d’altres factors, aquesta diferència s’explica perquè a Catalunya hi
ha una major propensió cap al canal de venda tradicional (com ara
la xarxa de mercats) i especialista (TNS Worldpanel, 2009).
INE, 2004. 16 de ocubre, Día Mundial de la Alimentación. Cifras INE,
Boletín
del
Instituto
Nacional
de
Estadística
(www.ine.es/revistas/cifraine/0504.pdf).
TNS Worldpanel, 2009. Cada hogar gasta 4.103 Euros anuales en
alimentación
y
droguería
(http://www.tnsglobal.es/actualidad/noticias/cada-hogar-gasta-4103-eurosanuales-en-alimentacion-y-drogueria(235)/)
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6.9. Relacions de gènere justes
Atributs 1er taller

• Valorització del paper de
les dones

Atributs Integradors

• Relacions de gènere
justes

Indicadors

• Mà d'obra agrària per sexes
• Participació política de les
dones al món rural i agrari

• Participació de les dones en
projectes d’agricultura
ecològica

Indicador 36: Mà d’obra agrària per sexes
Definició

Objectiu

Importància

Estructura de la mà d’obra agrària a Catalunya per sexes segons la
seva vinculació legal amb l’explotació. Les dades són per l’any 2005.
La mà d’obra pot ser familiar (titular, cònjuge i altres familiars) o bé
assalariada (fixa, eventual i no contractada directament pel titular).
El titular és aquella persona física o jurídica que assumeix el risc
econòmic d’una explotació agrària, és a dir, assumeix la
responsabilitat de la marxa econòmica o financera i el risc dels
resultats de l’explotació, independentment del règim de tinença de
la terra. Per la seva part, el cònjuge o altres familiars són persones
emparentades amb el titular que treballen a l’explotació de forma
contínua o eventual, tant de forma assalariada com no assalariada.
El cap d’explotació és la persona responsable de la gestió corrent i
quotidiana de l’explotació agrària. El cap d’explotació coincideix
generalment amb el titular. Si no coincideix, pot ser un altre membre
de la família o una persona assalariada. Tota explotació agrària té,
però, un únic cap d’explotació.
Veure la distribució per sexes de la mà d’obra agrària a Catalunya,
diferenciant-la segons el tipus de vinculació legal amb aquesta
tasca.
Una de les diferències clares entre les dones del món rural i les del
medi urbà és la seva relació amb la vida laboral. La divisió de rols
tradicional en la qual la dona s’ocupava de les tasques a la llar i
l’home del treball a l’explotació familiar, només és teòrica. En la
pràctica, la dona, a més d’ocupar-se de les feines de la casa, ha
hagut de treballar també a l’explotació familiar, encara que sense
estar donada d’alta a la Seguretat Social i sense percebre un salari
(García Sanz, 2009).
Per aquest motiu, una de les principals característiques de la feina
de les dones que viuen en l’àmbit rural ha estat i continua sent la
seva invisibilitat; i per tant, està marcada per la manca de registres
o dades al respecte. No obstant, alguns estudis apunten que el 82%
de les dones rurals a l’estat espanyol treballen en explotacions
agràries, encara que només un 41% d’elles paga cotització social
(Comissió Europea, 2002).
La majoria d’aquestes tasques es realitzen dins d’explotacions
familiars, a les quals estan vinculades en qualitat de “cònjuges” o
“altres familiars”. Aquesta situació comporta, d’una banda, que no
se'ls hi reconeguin drets laborals ni reconeixement professional, més
enllà del seu paper de “muller de” o “ajuda de”. De l’altra banda, tot
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Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

i que realitzen una tasca vital pel negoci familiar, els beneficis es
dilueixen en una bossa comú de la qual és titular el marit.
Fins l’any 2003 aquesta situació estava propiciada per les
restriccions legals que impedien que el marit i la muller, en una
mateixa explotació, pogueren cotitzar al Règim Especial Agrari de la
Seguretat Social. Actualment, aquesta situació es perpetua perquè
simplement no s’ha modificat la situació prèvia o perquè donada la
manca de recursos econòmics per pagar dues cotitzacions a la
seguretat social, les dones gairebé sempre es queden al marge.
Aquesta conjuntura situa a les dones en una situació especialment
vulnerable en no disposar de pensions pròpies. En cas que els
cònjuges no estiguin casats, el treball invisibilitzat pot passar,
directament, a ser treball submergit, amb el conseqüent risc de
sancions. Aquesta manca de reconeixement augmenta les seves
dependències envers el seus marits. Per exemple, en cas de dones
que volen separar-se o dones que han patit violència de gènere, el
camí per iniciar un projecte de vida autònom es veu ple de
dificultats.
Valorització del paper de les dones
•

Participació de les dones en projectes d'agricultura ecològica

• Participació política de les dones al món rural i agrari
Les dones pageses vinculades al sector agrari apareixen a les
estadístiques de forma disgregada. Aquesta aproximació parcial a
les xifres fa que sigui difícil saber quantes dones pageses hi ha a
Catalunya actualment.
Les dades del Cens Agrari Català del 2005 reflecteixen que unes
52.000 dones treballaven en explotacions agràries (un 36%
del total de persones vinculades a l’agricultura), sense
comptar aquelles que realitzen feines temporals, no són assalariades
fixes o es treballen en economies submergides. D’entre les
persones caps d’explotació, només un 12,5% són dones
(veure Gràfica 51).
La majoria de les dones que treballen en les explotacions
agràries i apareixen en les estadístiques no en són titulars,
sinó que apareixen sota la figura de cònjuges (més de
28.500; un 80% de les persones classificades sota aquesta
categoria són dones), bé com a altres familiars (al voltant de
10.300 dones) o bé es troben assalariades de manera fixa (més
de 2750, un 14% de les persones assalariades).
Aproximadament 10.000 dones apareixien com a titulars
d’explotacions agràries (un 19% del total de titulars),
normalment les de superfície més petita (Comissió Europea, 2000).
D’aquestes dones, al voltant de 6.250 (13,5% del total) són també
les caps d’explotació.
En analitzar l’estructura per edats, s’ha de destacar que només
trobem una dona titular en el segment més jove, per sota dels 25
anys, la qual no és la cap d’explotació. Al mateix temps, cal
assenyalar que un 65,75% de les dones pageses catalanes adscrites
a la Seguretat social tenen més de 50 anys (un 43,75% en el cas
dels homes).
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Gràfica 51: Mà d'obra agrària per sexes, 2005
*C.E.: Caps d’explotació
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Comissió Europea, 2000. Participación de las mujeres en el
desarrollo rural. Un futuro cierto para la Europa rural. Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees. Luxemburg.
Comissió Europea, 2002. La mujer en la agricultura. Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees. Luxemburg.
FADEMUR. Federación de asociaciones de mujeres rurales
(www.fademur.es)
García Sanz, B., 2009. Ocupación y renta de las mujeres en el mundo
rural. Agricultura Familiar en España. Mujeres en la actividad
agraria y el mundo rural. Un camino de progreso e igualdad, pp.
142-152
(http://www.upa.es/anuario_2009/pag_142152_benjamingarcia.pdf)
IDESCAT.
Ma
d’obra
a
les
explotacions
(http://www.idescat.cat/territ/basicterr?
TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&V3=153&PARENT=100&CTX=B)
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Indicador 37: Participació política de les dones al món rural i agrari
Definició

Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Anàlisi de la participació política de les dones a càrrecs importants
en la presa de decisions dintre de les estructures sindicals i òrgans
de representació agraris a Catalunya.
Veure quin percentatge de dones tenen càrrecs de decisió política
dintre dels sindicats agraris catalans i van ser candidates a formar
part de les càmeres agràries a Catalunya durant les últimes
eleccions de representants dintre d’aquestes (2002).
A pesar de que és freqüent que les dones al món rural participen en
organitzacions i grups de dones d’àmbit local, és difícil fer una
avaluació de la seva participació i de la incidència d’aquests
col·lectius en l’àmbit polític relacionat amb la Sobirania Alimentària.
Per aquest motiu, restringir l’anàlisi de la participació política de les
dones a la seva contribució en espais de presa de decisions sobre
l’agricultura i l’alimentació ens pot donar una idea del nivell de
masculinització del poder en aquests àmbits.
Les dones continuen tenint més obstacles i dificultats que els homes
per tal d’accedir i mantenir posicions en la presa de decisions
polítiques. En aquest sentit, el poder a l’àmbit rural i agrari continua
fortament masculinitzat. És important, per tant, veure fins a quin
punt trobem, en aquest àmbit, el fenomen anomenat “sostre de
vidre”, que fa referència al conjunt d’elements discriminatoris
(visibles o invisibles) que marquen un límit difícil de sobrepassar per
la majoria de les dones en diferents esferes de la vida pública.
Valorització del paper de les dones
•

Ma d’obra agrària per sexes

• Participació de les dones en projectes d'agricultura ecològica
Segons un estudi de la Comissió Europea (2000), a l’estat espanyol
les dones rurals tenen una forta presència en les associacions
culturals i de dones locals. No obstant, la seva participació política
en les estructures sindicals agràries, en les cooperatives o
en organitzacions polítiques diferents, és encara avui lluny
de la situació paritària.
En aquest sentit, en analitzar les candidatures a les darreres
eleccions per representants a les cambres agràries catalanes (2007),
s’observa que només un 11,5% de les persones candidates
eren dones.
Aquest percentatge és encara més baix en els òrgans de
govern dels sindicats agraris. En el cas d’Unió de Pagesos, dels
14 membres que formen la Comissió Permanent Nacional, només hi
ha una dona en l’actualitat (2009); mentre que no n’hi ha cap en el
Comitè Executiu o el Consell Nacional del sindicat agrari JARC.
Destaca, no obstant, el cas del sindicat ASAJA, presidit per una dona.
A més de la presidenta, hi ha 2 membres més de la junta permanent
(16 persones), que són dones.
Aquestes xifres van en la mateix direcció que les dades d’un estudi
realitzat per l’Institut Català de les Dones i Dones de la Unió de
Pagesos sobre la participació de les dones a les cooperatives
agràries, que treu a la llum la pràcticament inexistent participació de
dones en els òrgans de decisió de les cooperatives agràries.
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Aquestes dades es recolzen en la manca de presència i el baix
grau de participació de les dones com a sòcies en les
cooperatives (Francés i Perxacs, 2003).
Entre altres motius, aquesta forta masculinització de les esferes de
poder pot atribuir-se a la forta divisió sexual del treball dels àmbits
agraris. El fet de tractar-se d’un entorn fortament masculinitzat
suposa un esforç addicional a les dones per ser valorades i
reconegudes socialment donat el seu poc reconeixement com a
agents actius dins l’organització i gestió de les explotacions agràries.
A més, cal tenir en compte l’elevada duració de la jornada laboral
que realitzen les dones i el seu caràcter discontinu i irregular.
Comissió Europea, 2000. Participación de las mujeres en el
desarrollo rural. Un futuro cierto para la Europa rural. Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees. Luxemburg.
Francès, G., i Perxacs, H., 2003. Gènere, agricultura i representació
de les dones en les cooperatives agràries de Catalunya.
Col·lecció Dona i Societat. Estudis, 12. Institut Català de la Dona i
Dones de la Unió de Pagesos. Barcelona.
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Indicador 38: Participació de les dones en projectes d’agricultura
ecològica
Definició

Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Fonts
d’informació

Percentatge de dones titulars de finques inscrites al registre del
CCPAE respecte al percentatge de dones titulars en finques
d’agricultura intensiva.
Analitzar quin és el nivell de participació de dones en projectes
productius ecològics; i veure si hi ha una major incidència de dones
pageses que treballen en el marc d’un model productiu més
sostenible.
A més del nombre de dones pageses a Catalunya, i les seves
condicions laborals, és important també analitzar el model de pagesia
que sostenen les seves pràctiques; visibilitzant així la seva
contribució política i pràctica a la construcció de la Sobirania
Alimentària.
La relació entre pageses i agricultura ecològica sovint és percebuda
com una relació d’afinitat o simpatia. Malgrat que no hi hagi un vincle
de caire essencialista entre dones i agricultura ecològica (Bransholm i
Kjærgård, 2004; Trauger, 2004), hi ha diverses raons que poden
explicar aquest fenomen. Així, trobem el fet que mentre l’agricultura
productivista margina les dones dels espais de coneixement,
l'agricultura social i ambientalment sostenible que aquí es referència
empodera
les
dones,
revaloritzant
els
treballs
realitzats
tradicionalment per elles i la seva manera de fer-ho (per exemple,
amb menys mecanització o una quantitat d’insums menors) (Trauger,
2004). En aquest sentit, existeix una certa percepció social
compartida que les dones pageses simpatitzen més amb aquest
model de producció, inclòs des de sectors de pageses que es
dediquen a la producció convencional.
Valorització del paper de les dones
•

Ma d’obra agrària per sexes

• Participació política de les dones al món rural i agrari
No existeixen dades per analitzar la presència de dones a projectes
relacionats amb l’agroecologia i la Sobirania Alimentària. Donat
aquesta manca d’informació, aquest indicador només pot reflectir el
nombre de dones que estan inscrites com a productores o
elaboradores al directori de l’agricultura ecològica certificada a
Catalunya.
Analitzant el llistat de persones inscrites a l’òrgan de control de
l’agricultura ecològica (Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica, CCPAE) al 2006, un 26% de les persones titulars de
finques conreades en agricultura ecològica són dones, front a
un 19% de dones titulars en la pagesia convencional.
Aquestes dades confirmen les xifres obtingudes en altres treballs a
l’estat espanyol, que apunten també a una major feminització de
l’agricultura ecològica (Sabaté et al., 2001).
Binimelis, R., Bosch, M., i Herrero, A., 2008. A sol i serena. Dones,
món rural i pagesia. Quaderns de l’Institut, 12. Institut Català de
les Dones, Barcelona.
Bransholm, K. i Kjærgård, B., 2004. Do We Have Room for Shining
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Eyes and Cows as Comrades? Gender Perspectives on Organic
Farming in Denmark. Sociologia Ruralis, 44(4): 373-394.
CCPAE (www.ccpae.org)
Sabaté, A., Ruiz, M.E., Martín, F., González, R., López, R.M., Martínez,
M. i Reyna, M., 2001. El papel de las mujeres en la agricultura
ecológica: producción, transformación y consumo de productos
biológicos. Proyecto de investigación del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Madrid.
Trauger, A., 2004. Because they can do the work: women farmers in
sustainable agriculture in Pennsilvania, USA. Gender, Place &
Culture, A Journal of Feminist Geography, 11(2): 289-307.
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6.10. Producció agroecològica
Atributs 1er taller

• Sobirania energètica i
tecnologia apropiada
• Producció sense
agroquímics ni OGM
• Defensa de la ramaderia
extensiva
• Gestió agroecològica
(agrícola, ramadera,
pesquera i forestal)
• Producció sustentable
• Protecció d’espècies,
llavors i varietats
agrícoles
• Potenciar experiències
existents
• Potenciar lo propi

Atributs Integradors

• Producció
agroecològica

Indicadors

• Producció agrària ecològica
• Diversitat de cultius
ecològics per regió

• Mida de les explotacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ecològiques
Producció i consum
d'Organismes Modificats
Genèticament
Volum de venda de
fitosanitaris
Evolució de la ramaderia
extensiva
Races ramaderes autòctones
Empreses de planter ecològic
Pesca artesanal
Procedència del peix
distribuït Mercabarna
Producció de l'aqüicultura
catalana
Iniciatives per la recuperació
de coneixements pagesos
tradicionals

Indicador 39: Producció agrària ecològica
Definició

Objectiu

Importància

Evolució del nombre d’operadors (diferenciats segons siguin
productors/es, elaboradors/es, importadors/es o comercialitzadors/es)
i superfície destinada a l’agricultura ecològica a Catalunya entre 1995
i 2009.
Percentatge de superfície destinada a la producció ecològica (i
integrada) a Catalunya sobre la superfície agrària total. Es distingeix
per tipus de conreu. Les dades són pel desembre de 2008.
Analitzar la tendència en el nombre d’hectàrees i operadors a
Catalunya des de 1995 fins al 2008 i, alhora, avaluar el pes de la
producció ecològica dins del total de la producció agrària catalana,
així com la seva evolució al llarg del temps.
Un dels eixos principals de lluita en el marc de la Sobirania
Alimentària ha estat la reivindicació de l'agroecologia com a posada
en pràctica de la crítica al model de producció agroindustrial
capitalista i globalitzat. Les reivindicacions i solucions s'estructuren al
voltant de l'agricultura familiar i camperola en la producció d'aliments
i maneig d'ecosistemes. Així, el model de producció agroecològica
entén l'agroecosistema com la coevolució d'un conjunt d'elements
ambientals i humans. Per tant, no només s'ha de tenir en compte la
productivitat i la conservació dels recursos naturals sinó també que
aquests siguin culturalment sensibles, socialment justos i
econòmicament viables. Es reivindica així un model d'agricultura
predominantment pagès en el què la sostenibilitat s'aconsegueix
mitjançant l'ús equilibrat dels recursos propers, el respecte a les
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Atribut
associat
Indicadors
associats

tradicions locals que han demostrat un menor impacte, la
diversificació de cultius, la conservació i manteniment dels recursos
genètics i, en general, l'aplicació de principis agroecològics adaptats
a cada realitat local. En aquest model, a més, es prioritza la producció
pel consum local i el dret a l'autogestió coordinada de tal manera que
la producció, el processament, la distribució i el consum es trobin sota
el control de les comunitats i no de les companyies transnacionals.
Malgrat que la agricultura ecològica certificada se centra
especialment en criteris productius i tècnics ambientals, degut a la
carència de dades disponibles sobre els projectes agroecològics hem
utilitzat aquest tipus d'agricultura com a aproximaxió per avaluar
aquest indicador.
Producció agroecològica
•

Diversitat de cultius ecològics per regió

•

Mida de les explotacions ecològiques

•

Evolució de la ramaderia extensiva

•

Races ramaderes autòctones

•

Empreses de planter ecològic

•

Pesca artesanal

Iniciatives per la recuperació de coneixements pagesos
tradicionals
El desembre de 2009, a Catalunya hi havia 71.513 ha. de superfície
certificada en agricultura ecològica i 1.431 operadors. Com es pot
observar a la Gràfica 52, tant el nombre d’hectàrees com el
d’operadors (per a totes les categories) va augmentar de forma
significativa entre 1995 i 2009. Cal destacar el fort increment en
el nombre de productors experimentat l’any 2001, coincidint amb
introducció dels ajuts agroambientals del quals es van beneficiar els
ramaders ecològics (especialment de boví) d’alta muntanya (Maynou i
Señé et al., 2006).
•

Avaluació
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Gràfica 52: Nombre d'operadors i superfície en agricultura ecològica,
1995-2008
Font: DAR, 2009.

No obstant aquest increment, en la següent taula (25) es pot
observar que a l'any 2009 només el 15% (9.327 ha) de la superfície
inscrita es conreava. El cultiu ecològic representava tan sols un
1,36% de la superfície destinada a usos agroramaders a
Catalunya i, per tant, aquestes xifres estaven molt lluny d’aquelles
desitjades.
Pel que fa a la distribució segons orientacions productives, es pot
observar que la major part de la superfície es va destinar a
pastures, prats i farratges (37.260 ha; un 59,91% de la superfície
certificada com a ecològica); seguida de la superfície destinada a
bosc, matolls i recol·lecció silvestre (13.038 ha; 20.96%). En quant
als conreus, destaquen els cereals i lleguminoses per a gra, la
vinya i les oliveres. Aquestes últimes, junt amb les hortalisses, van
ser els cultius que van representar un major percentatge de
producció ecològica respecte al total de la producció a Catalunya
(només un 3,31 i un 2,27% respectivament)
Taula 25: Superfícies certificades en producció ecològica i integrada a
Catalunya i la seva importància respecte al total de la producció
Hectàrees
Cultiu
Hortalisses
Fruita dolça
Fruita seca
Cítrics
Oliveres
Vinya

%
eco/con
Ecològica Integrada Total
v
236
362
10.397 2,27
265
13.530
63.919 0,41
925
3.092
63.814 1,45
144
1.017
12.479 1,15
2.705
10.637
136.233 1,99
2.241
2.264
67.631 3,31
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Hectàrees

%
eco/con
Ecològica Integrada Total
v
Cereals i lleguminoses per 2.811
46
333.090 0,84
a gra
Total conreus
9.327
30.948
687.563 1,36
Cultiu

Pastures, prats i farratges
37.260
n/d
Bosc, matolls i recol·lecció
silvestre
13.038
n/d
Guaret, adob verd i erms
2.572
n/d
Total certificat
62.197
* El percentatge és per l’any 2006
Font: DAR (2009); Maynou i Señé et al. (2006).
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n/d

3,7*

n/d
n/d

0,8*
n/d

CCPAE, 2010. Estadístiques de l'agricultura ecològica a Catalunya,
2000-2009.
(http://www.ccpae.org/docs/estadistiques/2009/00_2009_ccpae_e
stadistiques.pdf)
DAR, 2009. Estadístiques agricultura ecològica i integrada.
(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR...)
DARP, 2006. Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a
Catalunya. Maynou i Señé, M., (coord.). Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya.
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Indicador 40: Diversitat de cultius ecològics per regió
Definició
Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Distribució provincial de la superfície inscrita al CCPAE per a les
diverses tipologies de cultius ecològics l'any 2010.
Avaluar la diversitat de cultius ecològics amb que conten les diverses
demarcacions territorials catalanes i la importància relativa per regió
de les diverses tipologies de conreu.
Les quatre demarcacions territorials catalanes (Barcelona, Tarragona,
Girona i Lleida) compten amb una elevada diversitat de regions
bioclimàtiques. Aquesta característica fa que, potencialment, les
quatre demarcacions presentin unes condicions idònies per a la
implantació i l'extensió equilibrada de pràcticament tota la diversitat
de cultius i usos agropecuaris propis de la producció agrària
ecològica.
Des de l'òptica de la SbA, la coexistència equilibrada d'una àmplia
diversitat de cultius i usos ramaders en l'àmbit regional constitueix
un dels elements centrals del model d'estructura agrària que es
proposa. L'existència d'aquesta diversitat de cultius i usos
agropecuaris en l'àmbit regional contribuiria molt significativament a
fer escurçar i localitzar els circuits de comercialització, assolir quotes
importants d'autoabastiment alimentari en l'àmbit local, tornar a
posar a produir moltes de les terres cultivables actualment ermes,
recuperar els coneixements, les tècniques i les varietats i races locals
emprades tradicionalment amb resultats esplèndids, revitalitzar el
sector primari i les economies rurals i de muntanya, etc.
Producció agroecològica
•

Mida de les explotacions ecològiques

•

Producció agrària ecològica

• Evolució de la ramaderia extensiva
Les quatre demarcacions catalanes compten amb la
presència, encara que en molts casos minsa, de gairebé totes les
tipologies de cultius ecològics considerades (Gràfica 53). Les
excepcions a aquesta apreciació són les següents:
•

No hi ha cítrics ni a Girona ni a Lleida.

•

No hi ha cultius industrials a Tarragona.

•

No hi ha plantes aromàtiques, medicinals i cosmètiques ni a
Tarragona ni a Girona.

•

No hi ha llavors i vivers ni a Girona ni a Lleida.
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Pastures, prats i farratges
Bosc, matolls i recol∙lecció silvestre
Cereals i lleguminoses per a gra
Oliveres
Guaret, adob verd i erm
Vinya
A. fruits secs

Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona

Fruiters
C. hortalisses
A. cítrics
Cultius industrials
Plantes aromàtiques, medicinals i cosmètiques
Arrels i tubercles per al consum humà
Altres produccions vegetals
Llavors i vivers
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Gràfica 53: Distribució de les tipologies de conreu ecològic per
província
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE (2010)
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Per últim, és pertinent indicar que les dades i gràfiques que hem
presentat per a l'avaluació del present indicador no inclouen
les superfícies que conreen els projectes productius
agroecològics que treballen prescindint de la certificació del
CCPAE. Donat que no hi ha estudis ni dades que reflecteixen aquesta
qüestió, no és possible fer una estimació, ni tan sols aproximada, de
la superfície i el volum de producció que representen aquests tipus
d'experiències productives. Si que ens aventurem a indicar, però, que
creiem que les superfícies que conreen són força reduïdes en
comparació al total de superfície certificada a Catalunya: en la
majoria de casos, aquestes experiències productives es
limiten al conreu d'hortalisses, la tipologia de conreu que per
definició ocupa menys superfície. A la vegada, la immensa majoria de
superfícies dedicades a l'engreix de bestiar, producció de fruita,
cereals o vinya corresponen a produccions certificades ja que les
característiques de la venda directa i els circuits curts de
comercialització (mitjançant les quals es distribueix pràcticament tota
la producció agroecològica no certificada) actualment no poden
absorbir el volum d'aliments que produeixen, tot i comptar amb un
arrelament i desenvolupament important a Catalunya, donat que la
producció es concentra en un període de temps relativament curt.
CCPAE,
2010
(http://www.ccpae.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=31&Itemid=207&lang=ca_
ES)
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Indicador 41: Mida de les explotacions ecològiques
Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Altres
indicadors
complementa
ris
Avaluació

40

Superfície mitjana per tipologia de cultiu i dispersions respecte la
mitjana de les explotacions catalanes que fan Producció Agrària
Ecològica.
El concepte “dispersions respecte la mitjana” fa referència a la
distància a la que es situa cadascuna de les dades respecte la
mitjana; la manera més habitual de representar gràficament les
diverses distàncies és mitjançant diagrames de dispersions.
Determinar i avaluar la mida de les explotacions catalanes que fan
PAE en funció del tipus de cultiu al que es dediquen.
L'estructura productiva agrària catalana es caracteritza pel
predomini de les explotacions relativament petites (en relació amb
les que són pròpies de l'agricultura continental o atlàntica, per
exemple). A la vegada, les explotacions orientades a la PAE
acostumen a ser comparativament més petites que les orientades a
la producció convencional.
D'uns anys ençà, però, l'important creixement que ha viscut el
sector ecològic català està atraient cada vegada més actors que
opten per la PAE en base a motivacions exclusivament lucratives. La
cerca de la maximització dels beneficis econòmics condueix a
aquests actors a tractar d'articular les mateixes economies d'escala
que fa dècades que s'han imposat en la producció industrial. Això
implica augmentar la mida de les explotacions, intensificar les
inversions de capital, la dependència tecnològica, la depredació de
recursos i energia, etc.
En contraposició a aquesta tendència, el paradigma de la SbA
insisteix en que, pel que fa a l'àmbit productiu, només les
explotacions familiars i comunitàries a petita escala poden constituir
la base d'un model agroalimentari alternatiu que pretengui fer front
als reptes socials i ecològics actuals (fam, pobresa, pèrdua de
fertilitat, canvi climàtic...).
Producció agroecològica
•

Diversitat de cultius ecològics per regió

•

Producció agrària ecològica

•

Evolució de la ramaderia extensiva

A la Gràfica 54 es pot observar que a Catalunya les superfícies
mitjanes més grans corresponen a les explotacions
ecològiques40 que es dediquen a la producció de cultius
extensius (Cereals i lleguminoses per a gra;Pastures, prats i
farratges), a la producció pecuària (Cabrum, Altres produccions
animals, Vaquí, Oví, Equí) i a la recol·lecció silvestre. Per altra
banda, sorprèn que la superfície mitjana de les explotacions que
produeixen hortalisses (7,32 ha.) sigui major que la de les que
produeixen cítrics (6,42 ha.).

Per a l'avaluació d'aquest indicador només hem considerat les explotacions ecològiques que certifica el
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ja que no es existeixen dades de la producció
ecològica i agroecològica no certificada.
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Gràfica 54: Superfície mitjana per tipus de cultiu de les explotacions que
fan PAE
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE (2010)

*En aquesta anàlisi hem inclòs la categoria "Elaboració i/o
embotellat de vins, caves i escumosos" perquè, tot i que en principi
no fa referència a un tipus de cultiu, nou de les explotacions incloses
en la base de dades del CCPAE sota aquesta categoria compten amb
hectàrees de superfície certificada. Això indica que es tracta
d'operadors que, a més de dedicar-se a l'elaboració, compten també
amb vinyes pròpies. Tot i que altres categories similars, com ara
"Elaboració de llet, formatge i derivats làctics", "Elaboració de
preparats alimentaris", etc., també inclouen algun operador que
compta amb superfície conreada, aquestes no han estat incloses en
aquesta anàlisi perquè, a diferència de la primera categoria, només
inclouen alguns pocs operadors (en la majoria de casos un o dos)
que comptin amb superfície conreada.
Diferències de superfície entre explotacions segons tipus de cultiu
A continuació, per mitjà de les gràfiques 55, 56, 57 i 58, presentem
els diagrames de dispersions respecte la mitjana per tipus de
cultiu que han estat generats a partir de les dades corresponents a
la superfície i el tipus de cultiu que conreen les diverses
explotacions41. Les quatre gràfiques es corresponen amb els quatre
subgrups de tipologies de cultiu que han estat creades després
d'agrupar els diversos tipus de cultiu en funció de la superfície
mitjana que conreen les explotacions que s'hi dediquen. Les línies
41

No hem inclòs en aquesta anàlisi les categories "Altres produccions vegetals", "Altres cultius llenyosos",
"Arrels i tubercles per al consum humà", "Porcí", "Altres produccions animals" i "Bosc, matolls i
recol·lecció silvestre" perquè el reduït nombre d'explotacions que es dediquen a aquests cultius (2, 2, 1,
3, 2 i 1, respectivament) fan que l'anàlisi que es presenta per mitjà de les gràfiques 55, 56, 57 i 58 no
tingui interès per a aquests casos.
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vermelles horitzontals representen la superfície mitjana per tipus de
cultiu.

Gràfica 55: Diagrames de dispersions dels cultius amb superfícies mitjanes
per explotació < a 20 ha
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE (2010)

Com es pot observar a la Gràfica 55, les tipologies de cultiu
“Hortalisses”, “Fruiters” i “Avicultura” presenten, per aquest ordre,
les dispersions més acusades dins d'aquest subgrup. Per la seva
banda, les tipologies “Llavors i vivers” i “Cítrics” presenten les
sèries de dades més agrupades.

Gràfica 56: Diagrames de dispersions dels cultius amb superfícies mitjanes
per explotació > a 20 ha i < a 50 ha
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE (2010).

Com es pot observar a la Gràfica 56, dins aquest subgrup les
tipologies de cultiu que presenten dispersions més acusades són,
per ordre descendent, “Cereals i lleguminoses per a gra”, “Vinya” i
“Fruits Secs”; les dades corresponents a les tipologies “Oliveres” i
“Guaret, adob verd i erm” corresponen a les menors dispersions.
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Gràfica 57: Diagrames de dispersions dels cultius amb
superfícies mitjanes per explotació > a 50 ha i < a 100
ha
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE
(2010)

Com s'observa a la Gràfica 57, les dades de superfície per explotació
corresponents a la tipologia de conreu “Pastures, prats i farratges”
presenten una dispersió més acusada que les que corresponen a la
tipologia “Cabrum”.

Gràfica 58: Diagrames de dispersions dels cultius amb
superfícies mitjanes per explotació > a 100 ha
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CCPAE (2010)

Com es pot observar a la Gràfica 58, la tipologia “Vaquí”, tot i que
en general presenta una sèrie de dades molt agrupada, també
presenta unes poques dades molt allunyades de la mitjana. La
tipologia “Oví” presenta un diagrama de dispersions força similar al
“Vaquí” però amb dades una mica menys agrupades. Per últim, dins
la tipologia "Equí" trobem només 5 explotacions / dades de
superfície: mentre quatre d'elles són força similars, una és molt
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42

superior a la resta i a la mitjana.
L'estudi de les gràfiques 55, 56, 57 i 58 i de les sèries de dades de
superfícies conreades associades permet extreure algunes
conclusions generals:
a) en general, per als diversos tipus de cultiu considerats, el
nombre força reduït de finques que compten amb més
hectàrees conreades acaparen un percentatge important de
la superfície total destinada a cada cultiu. Per exemple, es pot
observar el cas de les hortalisses o la ramaderia equina.
b) fent la lectura inversa, és possible afirmar que, en general, per
als diversos tipus de cultiu considerats, les finques que compten
amb superfícies reduïdes, tot i representar la major part del nombre
total d'explotacions per cultiu, juntes representen percentatges més
aviat reduïts de la superfície total dedicada a cada tipus de cultiu.
CCPAE, 2010.42

Les dades que han permès l'elaboració de les gràfiques que inclou aquest indicador han estat
obtingudes a partir d'una comunicació personal realitzada el dia 9 de febrer del 2010 amb Daniel Valls,
president del CCPAE.
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Indicador 42: Producció i consum d’Organismes Modificats
Genèticament
Definició

Objectiu
Importància

Evolució del nombre d’hectàrees destinades al conreu de blat de
moro genèticament modificat a Catalunya, i el percentatge que
representen respecte al total de transgènics conreats a nivell de
l’estat espanyol i al total de blat de moro a Catalunya. Al mateix
temps, es fa una avaluació qualitativa del consum de soja MG.
Podem definir els organismes modificats genèticament (OMG) com
a organismes el material genètic (ADN) dels quals s’ha alterat
d’una manera que no té lloc en la naturalesa per aparellament o
per recombinació natural. Aquesta tècnica permet seleccionar gens
individualment per transferir-los d’un organisme a un altre fins i tot
entre espècies no emparentades.
Analitzar el nivell de penetració dels OMG als cultius i a
l’alimentació.
La introducció dels OMG ha estat caracteritzada pel conflicte i la
polarització. Aquest debat, a més, s’ha convertit en una mena de
camp de batalla simbòlic per qüestionar el model de producció
agroalimentària, el sistema de patents i d’accés als recursos
genètics, el sistema de producció i comunicació del coneixement
científic i aspectes relacionats amb el risc i la incertesa, entre
d’altres.
Pel que fa als aspectes socio-econòmics relacionats amb els
transgènics, mentre que els promotors d’aquesta tecnologia
argumenten un increment de producció que ajudarà a resoldre la
fam al món, des del discurs de la Sobirania Alimentària s’explica
que la fam és un problema polític, de distribució i d’accés als
mitjans de producció. A més a més, aquest increment de producció
està fortament qüestionat.
Altres aspectes rellevants són l’erosió cultural que significa el canvi
en les pràctiques tradicionals agràries i la pèrdua del coneixement
associat lligada a la pèrdua de biodiversitat agrícola, i l’increment
de la dependència de la pagesia a les empreses biotecnològiques.
En aquest sentit, un altre aspecte central en el debat ha estat el
referent a la concentració corporativa i de les patents, així com el
tema de l’accés als recursos genètics (concentrats en els països del
Sud). Cal assenyalar que la comercialització de llavors MG al món
està concentrada en només 4 empreses: Monsanto (86% de las
llavors MG), Bayer, Syngenta i DuPont-Pioneer. Aquestes mateixes
empreses produeixen el 60% dels plaguicides i el 41% del total de
llavors a nivell mundial. A més, també són líders en productes
veterinaris.
Pel que fa als aspectes ambientals, cal mencionar la ja anomenada
pèrdua de diversitat agrícola i els potencials impactes en cas de
produir-se l’hibridació entre els OMG amb espècies emparentades,
així com l’afectació a espècies no-objectiu. Al mateix temps, l’ús de
transgènics ha estat associat a l’augment en l’ús d’herbicides (en
gran part degut a l’aparició de plagues resistents a aquests
herbicides).
Els aspectes relacionats amb la salut humana i animal també estan
sota incertesa. Hi ha pocs estudis realitzats fins ara, i aquests
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aporten informació contradictòria. Malgrat això, en els darrers anys
s’han publicat diferents estudis que relacionen el consum de
transgènics amb diverses afectacions en animals, el que ha fet que
països com França establiren una moratòria al conreu de blat de
moro transgènic al 2008 (a l’igual que ja havien fet molts altres
països com ara Àustria, Suïssa, Grècia o Itàlia). També recentment
han aparegut diferents estudis i nombroses evidències empíriques
d’afectació a la salut humana i animal del glifosat, principal
herbicida associat als OMG.
Finalment, un aspecte transversal és l’anomenada coexistència
entre agricultura transgènica, convencional i ecològica: és a dir, la
possibilitat –o no- què es donen de forma simultània aquests tipus
d’agricultura.
A Catalunya l’únic conreu transgènic conreat és el blat de moro
resistent a insectes, mentre que a tota la Unió Europea està també
autoritzada la importació per al consum humà i animal de soja MG
tolerant al herbicida glifosat.
Producció agroecològica
•

Empreses de planter ecològic

• Importància dels projectes agroecològics de llavors
Catalunya és –darrere de l’Aragó- la regió europea amb més
superfície conreada de transgènics (entre 28.260 i 20.111, segons
la procedència de les dades, a l’any 2009). Aquestes hectàrees
representen entre un 51,15 i un 71,87% del total de blat de
moro conreat a Catalunya, depenent de les fonts.
Si observem la Taula 26, podem veure que tant la superfície
conreada com el percentatge que aquesta representa respecte al
total de transgènics conreats a l’estat i respecte al total de blat de
moro sembrat a Catalunya, han augmentat de forma constant des
de la seva introducció a l’any 1998.
Taula 26: Superfície conreada amb blat de moro MG a Catalunya, 19982009
Hectàrees
Any
Dades MARM Dades DAR
1998
1.700
1999
3.000
2000
4.500
2001
3.250
2002
5.300
2003
5.430
5.390
2004
15.699
16.259
2005
16.830
17.170
2006
20.365
15.247
2007
23.013
14.736
2008
25.298
20.447
2009
28.260
20.111
* Sobre les dades del MARM

Percentatge
OMG
a Blat de moro a
l'estat*
Catalunya**
7,62
12,02
17,43
28,16
22,77
16,84
12,92 / 13,02
26,97
37,87 / 36,57
31,62
44,18 / 43,30
37,95
47,84 / 63,90
30,62
46,13 / 72,04
31,91
48,37 / 59,85
37,16
51,15 / 71,87
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** El 1er percentatge correspon a les dades facilitades pel DAR; el segon a
les dades del MARM
Font: elaboració pròpia a partir de DAR (2009) i MARM (2009)
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Alhora, és important assenyalar la significativa disparitat de dades
entre el Ministeri d’Agricultura (MARM) i el Departament
d’Agricultura (DAR) de la Generalitat. Fins l’any 2006, ambdós
organismes elaboraven les seves dades a partir de la declaració de
venda de llavors feta per les pròpies empreses de llavors. Des de
2006, el DAR calcula la superfície de transgènics a partir de la
declaració dels pagesos a l’hora de demanar els ajuts la PAC. En
qualsevol cas, aquest decalaix entre les fonts estadístiques apunta
a una manca de control significativa.
La proliferació de transgènics ha tingut, entre d’altres
conseqüències, la pràctica desaparició de conreu ecològic de blat
de moro a Catalunya, el qual s’ha vist reduït en un 95% entre 2002
i 2008 (Binimelis, 2008). A la llum d’aquestes dades, veiem que
l’anomenada coexistència és, a la pràctica, impossible a Catalunya.
D’altra banda, i a la llum d’aquesta situació, és important destacar
el moviment anti-transgènic a Catalunya (vertebrat principalment
per la Plataforma Transgènics Fora! i Som lo que sembrem); així
com la creixent declaració de zones lliures de transgènics 43.
Finalment, també cal assenyalar a Catalunya com una gran
consumidora de soja transgènica, especialment destinada a
l’elaboració de pinsos (Catalunya és la comunitat líder en el sector,
lligat fortament a la importància del sector carni). Segons dades de
Veterinaris Sense Fronteres, Catalunya importava, a l’any 2004, 3,3
milions de tones de soja transgènica, el 60% de la que arribava a
l’estat espanyol. Tal i com pot veure's a l'indicador “Balances
comercials”, la soja constitueix el principal producte importat a
Catalunya. En aquest sentit, cal assenyalar que la gran majoria de
pinsos contenen aproximadament un 20% de soja. Segons
estimacions del Ministeri d’Agricultura, aquesta és en un 98,7%
transgènica (veure també Cerrillo, 2006).
Binimelis, R., 2008. Coexistence of plants and coexistence of
farmers: Is an individual choice possible? Journal of
Agricultural and Environmental Ethics, 21(5): 437–457.
Cerrillo, A., 2006. Casi todo el pienso animal espanyol lleva soja
transgénica. La Vanguardia, 9 de maig: http://www.reluita.org/agricultura/transgenicos/casi_todo_el_pienso.htm
DAR,
2009.
Superfícies
de
conreu
OGM:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/...
MARM, 2009. Superficie en hectareas de variedades maiz g.m. que
se encuentran incluidas en el registro de variedades
comerciales:
http://www.mapa.es/agricultura/pags/semillas/estadisticas/seri
e_maizgm98_06.pdf
Som lo que Sembrem: http://www.somloquesembrem.org

Veure http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=17

260

Indicador 43: Volum de venda de fitosanitaris
Definició
Objectiu

Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats

Volum total de fitosanitaris (expressat en tones) venuts a Catalunya
en agricultura convencional en el període 2000-2008.
Estudiar l’evolució de l'ús de fitosanitaris en termes de quantitat total
utilitzada en els últims anys i identificar i interpretar els fets clau
d’aquesta evolució
L’ús abusiu de fitosanitaris conforma una de les principals crítiques al
model agrícola industrial des del moviment de la SbA, tant per les
seves implicacions en el deteriorament del medi –contaminació de
sòls i aigües, impactes sobre la biodiversitat, creació de resistència en
les plagues, etc...-, com pels seus efectes nocius per a la salut
humana –malalties i morts per intoxicació, desplaçaments forçats,
etc.-. A més, aquest ús representa un element més de dependència
econòmica i material de la pagesia, així com de la despesa energètica
i consum de petroli.
La reducció i desaparició progressiva dels fitosanitaris de síntesi i el
control rigorós de l'ús de plaguicides en general són condicions
necessàries per una agricultura més respectuosa social i
ambientalment en un model compatible amb la Sobirania Alimentària.
Producció agroecològica
•

Residus de fitosanitaris als aliments

• Envasos de productes fitosanitaris
Les dades de venda pel total de fitosanitaris mostren un descens
irregular en la quantitat final venuda des de 8.677'7 tones l’any 2000
fins a 7.435'8 tones l’any 2008. Aquesta baixada es dóna
pràcticament en totes les categories de fitosanitaris, inclosos els
productes majoritaris com són els fungicides, herbicides i insecticides.
Només els nematicides, mol·lusquicides i rosegadors, es mantenen o
incrementen les seves vendes. Aquests productes, però, representen
un volum minoritari de venda (veure Gràfica 59).
El volum total venut l'any 2008 va representar aproximadament un
8% del total venut a l'Estat espanyol.
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Gràfica 59: Evolució de les tones de fitosanitaris venudes a
Catalunya, 2000 a 2008.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del DAR.

La baixada parcial en el volum de venda de fitosanitaris pot explicarse a través de diferents fenòmens, entre els quals es poden destacar:
•

L'enduriment progressiu de la normativa europea en matèria
de fitosanitaris, mitjançant directives que han prohibit l'ús de
productes fitosanitaris amb riscos provats sobre la salut i el
medi ambient i que han restringit els supòsits i quantitats
d'aplicació de productes sospitosos. Segons dades del MARM,
des de l'any 2007 s'han prohibit a Espanya 1.250 productes
fitosanitaris.

•

L'expansió de l'agricultura integrada i els seus mètodes de
protecció biològica que s'han anat integrant de manera
selectiva i complementant amb fitosanitaris convencionals en
moltes explotacions. De fet, actualment el consum d'insums
desenvolupats originàriament per a l'agricultura ecològica es
cada cop més elevat en l'agricultura convencional (Rodríguez
Martín, 2009)

•

L'augment dels preus experimentat en els últims anys pot ser
un factor que hagi promogut la moderació de les quantitats de
fitosanitaris aplicades i/o de la recerca de productes
substitutius i per tant de la baixada de les vendes.

•

L'ús de productes fitofortificants (productes amb la propietat
general d'estimular las defenses naturals dels vegetals) com a
complement dels fitosanitaris o de manera aïllada, el qual
permet l'optimització de la dosi de fitosanitaris. Aquests
productes, a la vegada, obren la porta a un nou debat, doncs
la legislació actual que els regula (Ordre APA/1470/2007)
permet, per la seva manca d'un criteri unificat al registre, la
inclusió de productes amb característiques i efectes
fitosanitaris. Aquest fet podria representar una via de sortida
camuflada a productes fitosanitaris.
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Aquestes dades informen sobre l'estat de les vendes globals de
fitosanitaris, indicant una tendència a la baixa que pot considerar-se
positiva. No obstant, per a poder avaluar en profunditat l'ús correcte
o excessiu de fitosanitaris en l'agricultura, seria necessari aclarir els
punts previs així com la disponibilitat de dades més concretes sobre
les quantitats aplicades per tipus de cultius, l'ús que es fa dels
pesticides venuts i els residus que queden als aliments. Una
aproximació a aquest últim factor es pot observar a l'indicador
Residus de fitosanitaris als aliments. Tanmateix, les dades del DAR,
per ser consums globals, fan referència també als productes
fitosanitaris consumits per l'agricultura ecològica. L'ús de fitosanitaris
està permès en aquest tipus de producció (Annex II del reglament
889/2008 ) com a últim recurs quan els altres mecanismes de
protecció usats prèviament no han funcionat. Aquest fet fa important
i complementària a aquest indicador la recopilació de dades sobre
l'evolució de l'ús de pesticides en agricultura ecològica.
Fonts
d’informació

AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), 2009.
Cifras
del
Mercado
Español
2008
(por
productos).
(www.aepla.es/docs/Cifras)
AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes), 2010.
Productos
fitofortificantes
(http://aefaagronutrientes.org/fitofortificantes)

Barrios, G., 2009. Comunicació personal (10 de setembre de 2009)
Comissió Europea, 2008. Reglament (CE) no 889/2008 de 5 de
setembre de 2008 sobre producció i etiquetatge dels productes
ecològics.
Departament d'Agricultura i Acció Rural, Servei de Sanitat Vegetal.
(www20.gencat.cat/portal/site/DAR)
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Registro de productos
fitosanitarios (www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/fitos.asp)
Rodríguez Martín, J., 2009. La oferta de Fitosanitarios en la Agricultura
Ecológica, ponencia de la Jornada sobre el uso fitosanitarios en
agricultura ecológica, 14 de ocutbre de 2009, Barcelona.
(www.agroecologia.net/aefer2/recursos/observatorio/insumos/Material
jornada fitosanitarios-jrodriguez.pdf)
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Indicador 44: Evolució de la ramaderia extensiva
Definició
Objectiu

Importància

Atribut

Evolució del nombre d'explotacions ramaderes i de caps de bestiar
d'oví, cabrum i equí a Catalunya.
Avaluar l'evolució recent de les espècies ramaderes pròpies de la
ramaderia extensiva. Per una banda resseguir l'evolució del número
de caps de bestiar i per altra banda la d'explotacions donades d'alta.
La ramaderia és un dels pilars fonamentals de les activitats humanes
destinades a l'obtenció d'aliments però també és una de les
activitats humanes (juntament amb l'agricultura) que històricament
més ha incidit en l'apropiació i la gestió dels ecosistemes naturals i
els antropitzats.
Per a l'establiment de models productius i de gestió del territori
ecològicament
perdurables
i
socialment
acceptables,
és
imprescindible integrar les activitats ramaderes amb les agràries i
les forestals (per tal de tancar els cicles de matèria), i fomentar el
pastoreig per mantenir les masses forestals i els prats naturals
(minimitzant el risc d'incendis).
Per altra banda, la ramaderia extensiva es troba vinculada a l'ofici de
pastor, una de les activitats humanes més ancestrals i una manera
d'entendre el món que a casa nostra es troba en greu perill de
desaparició.
Catalunya és una de les regions de l'Europa meridional més
importants en quant a producció ramadera es refereix. Aquesta
genera el 60% de la Producció Final Agrària catalana, amb
subsectors importants com el de l'aviram o, especialment, el porquí,
que l'any 2006 representava el 31'53% de la PFA.
El sector ramader està íntimament vinculat a la potent indústria
alimentària catalana, que és veritablement la que condiciona i
defineix els trets característics de la ramaderia industrial catalana.
Gran part de les explotacions actuals són de caràcter familiar, tant a
la plana de Lleida o Tarragona, on les activitats ramaderes, en
general, solen desenvolupar-se en finques que també conreen la
terra, com a les comarques gironines o de la província de Barcelona,
on les antigues granges tradicionals es convertiren en modernes
explotacions industrialitzades (que no acostumen a anar vinculades
a les activitats agrícoles).
Si bé es manté en bona part dels casos una estructura familiar en les
explotacions, el model productiu ha sofert canvis dràstics. El model
que s'ha acabat imposant, tret de les zones de muntanya, és un
model intensiu i industrial. L'estructura del sector també ha canviat:
el subsector porquí no ha deixat de guanyar pes en l'economia
ramadera catalana des dels anys 60 i 70 del segle XX, desplaçant la
tradicional preponderància de l'oví.
Es
tracta
d'un
model
productiu
altament
depenent
d'infraestructures, inversions i inputs, quasi sempre al servei de la
indústria alimentària, i que genera greus problemes ecològics
(purins, lixiviats d'antibiòtics,...). Un model que s'allunya molt dels
sistemes productius ecològicament sostenibles, així com de la
ramaderia tradicional que en bona part ha modelat els paisatges
rurals del nostre territori.
Producció agroecològica
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associat
Indicadors
associats
Avaluació

•

Races ramaderes autòctones

L'abast de la present investigació no permet fer un estudi en
profunditat del model ramader industrial català, per això ens
limitarem a resseguir l'evolució dels censos i el número
d'explotacions d'aquelles espècies ramaderes que encara avui es
troben relacionades, en quasi tots els casos, amb un model de
ramaderia extensiva.
Cal dir que malgrat bona part de la ramaderia extensiva a Catalunya
pertany al subsector boví, degut a que les dades oficials no
distingeixen entre boví intensiu i extensiu, hem hagut de limitar
aquesta avaluació als subsectors que netament es corresponen a
models de ramaderia extensiva (tot i que som conscients de
l'existència d'explotacions lleteres d'ovelles i cabres que mantenen
durant quasi tot l'any els ramats estabulats).
A continuació es mostren les gràfiques de l'evolució del nombre de
caps de bestiar (Gràfica 60) i d'explotacions ramaderes (Gràfica 61)
al llarg dels últims anys:
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Gràfica 60: Evolució del número de caps de bestiar, 1891-2007.
Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat (2007)

Caldrà ser prudents a l'hora d'analitzar les dades històriques
reflectides en aquesta gràfica (especialment les més allunyades en
el temps), però malgrat les inevitables inexactituds de les dades
històriques, la gràfica si ens dóna una imatge aproximada de
l'evolució dels censos ramaders al llarg de l'últim segle.
El subsector oví tradicionalment ha estat el més important a
Catalunya i presenta una davallada prou significativa des del
màxim observable l'any 1992. En aquests moments el cens
ramader oví es troba situat en uns valors semblants a la dècada dels
anys 30 del segle passat, però la tendència dels darrers anys fa
pensar en que aquesta davallada seguirà pronunciant-se. L'evolució
del cens de cabrum presenta moltes més alternances, tret de
la dràstica davallada dels anys 50. Darrerament a Catalunya el
cens de cabrum s'ha incrementat pràcticament el doble, tot i que es
situa aproximadament a la meitat del cens de 100 anys
enrere. Pel què fa al cens de bestiar equí, no ha deixat de
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disminuir des dels anys immediatament anteriors a la Guerra
Civil, malgrat un lleuger repunt al cens del 2007.
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Gràfica 61: Evolució del nombre
d'explotacions ramaderes, 1995-2007
Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat (2007)

No disposem d'una sèrie tan llarga de dades per al nombre
d'explotacions però la tendència a la baixa al llarg dels
últims 15 anys és prou clara en els tres casos estudiats. Les causes
de les davallades observades són múltiples i de caire estructural
(preus percebuts pels productors, canvis en els hàbits de consum
alimentari, dificultats i barreres per al pastoreig i la transhumància,
manca de rendibilitat de les explotacions extensives, etc.) i cal
pensar que la tendència no es veurà revertida.
Tenint en compte que els censos actuals són de l'ordre de cent anys
enrere es podria pensar que la situació no és tan greu, però si
observem la davallada del cens d'oví des de 1992 i el descens del
nombre d'explotacions, la tendència a la baixa queda patent. Per tal
de mostrar gràficament la tendència de cap a on s'ha encaminat la
ramaderia catalana al llarg de les últimes dècades només cal donar
un cop d'ull a l'evolució del cens ramader porquí, sens dubte la
punta de llança de la ramaderia industrial i el clúster agroalimentari
català (Gràfica 62).
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Gràfica 62: Caps de bestiar porcí, 1891-2007
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Fonts
d’informació

García Pascual, F., 1995. Ganadería, agroindustria y territorio. El
desarrollo de la ganadería industrial en Cataluña en el s.XX”,
tesis doctoral, Lleida.
Idescat. Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries.
(www.idescat.cat/territ/BasicTerr?
TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&&V3=549&PARENT=100&CTX=B#
FROM)
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Indicador 45: Races ramaderes autòctones
Definició
Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Races ramaderes autòctones de Catalunya i nombre de caps de
bestiar registrats l'any 2005 per a cadascuna d'elles.
Quantificar el nombre de races autòctones catalanes i el nombre
d'animals per raça per tal de valorar el seu estat de conservació.
Les races autòctones constitueixen un important patrimoni genètic i
cultural del món rural català.
Les races ramaderes locals són el resultat de l'adaptació de
determinades espècies ramaderes a les condicions ecològiques
locals mitjançant les tasques de selecció realitzades al llarg de
generacions de pastors i ramaders. Es tracta de races que en
general són més rústiques i sofertes que les modernes races
ramaderes seleccionades i millorades atenent estrictament a criteris
de productivitat.
Avaluar l'estat en que es troben les races autòctones ens pot servir
com a indicador indirecte per avaluar l'estat de la ramaderia menys
industrialitzada ja que es tracta de races vinculades a un model de
ramaderia extensiva i, en quasi tots els casos, en zones de
muntanya.
Producció agroecològica
•

Evolució de la ramaderia extensiva

La relació entre races autòctones i ramaderia extensiva és una
aproximació que s'ajusta bastant a la realitat en el cas del bestiar
oví, boví, cabrum i equí, però no en el cas de l'aviram. És per aquest
motiu que s'han deixat de banda en aquest indicador les races
autòctones de gallines i coloms.
Actualment es conserven a Catalunya nou races autòctones
de bestiar (tres de vaquí, una de cabrum, tres d'oví, una
d'ases i una d'equí) i una de gos d'Atura la qual, per raons
òbvies, també ha estat considerada en l'avaluació d'aquest
indicador. Tanmateix, com pot observar-se a al taula següent, tres
de les deu races autòctones que es conserven compten amb
un nombre de caps tant reduït que queda en entredit la seva
supervivència a mig termini.
Taula 27: Caps de bestiar de races ramaderes autòctones, 2005

Raça

Nombre de caps

Vaca Alberesa (fagina i negra)

No arriben als 300

Vaca Bruna dels Pirineus:

30.000 (aproximadament)

Vaca Pallaresa

20

Cabra Blanca de Rasquera

Menys de 5.000

Ovella Ripollesa

70.000 (aproximadament)
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Raça

Nombre de caps

Ovella Xisqueta o Pallaresa

Entre 12.000 i 15.000 amb alta
puresa

Ovella Aranesa

1.700

Ase català

336

Cavall català

4.000 eugues i 475 sementals

Gos d'Atura català

4.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la web Racès Domèstiques
Autòctones

Fonts
d’informació

La marginalitat de les races autòctones en l'actual ramaderia
catalana queda constatada si es contrasten les dades de la
taula amb el cens ramader total de l'any 2007. En el cas del
bestiar boví, d'un total de 476.975 caps de bestiar, poc més de
30.000 pertanyien a races autòctones. Per a l'oví, trobàvem menys
de 90.000 caps de races autòctones dins un total de 621.493 caps.
En el cas del bestiar cabrum, menys de 5.000 caps dels 74.179
censats pertanyien a l'única raça autòctona catalana.
Alguns casos com els de les vaques alberesa i pallaresa,
respectivament, l'ovella aranesa i l'ase català es troben en una
situació crítica que no permet emetre una avaluació gaire optimista
sobre el present i el futur d'aquestes races. Tot i així, com mostra la
recent recuperació de la població d'ase català, algunes races poden
sortir de l'imminent perill d'extinció si compten amb l'interès i el
suport de productors, marxants i també de l'administració. En cas
contrari, pot afirmar-se que aquestes races més minoritàries
difícilment sobreviuran durant molts més anys, perdent-se així un ric
patrimoni genètic i cultural associat a un model de ramaderia molt
més sostenible que el model hegemònic de l'actual ramaderia
intensiva catalana.
Idescat, Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries
(www.idescat.cat/territ/BasicTerr?
TC=6&V0=3&V1=3&MN=1&&V3=549&PARENT=100&CTX=B#
FROM)
Web Races Domèstiques Autòctones de Catalunya (www.rac.uab.es)
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Indicador 46: Empreses de planter ecològic
Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Nombre i distribució comarcal de les empreses que produeixen llavor
i planter en agricultura ecològica a Catalunya l'any 2008, donades
d'alta al CCPAE.
Avaluar la importància de les empreses que treballen en ecològic dins
el sector de producció de llavors i planter.
Les llavors i el planter són elements claus dins el cicle productiu
agrícola. Durant molts anys la manca d'accés a material vegetal
ecològic ha estat un dels grans problemes detectats pels productors
ecològics a Catalunya. L'ús de llavors i planters obtinguts segons
models d'agricultura ecològica, així com el de varietats agrícoles
locals, són dos elements imprescindibles per al manteniment d'una
agricultura ecològica que no depengui de les grans corporacions
biotecnològiques que dominen el mercat mundial de llavors agrícoles.
Producció agroecològica
•

Importància dels projectes agroecològics de llavors

En aquest indicador es fa referència a aquelles empreses donades
d'alta al CCPAE i que per tant ofereixen planter produït segons la
normativa que regula la producció agrària ecològica. No es
distingeixen els projectes productius que podrien englobar-se dins
l'esfera de l'agroecologia d'aquells que senzillament realitzen una
producció ecològica de substitució d'insums.

Figura 2: Distribució per comarques dels
planteraires ecològics a Catalunya, 2008
L'any 2008 existien 20 planteraires ecològics a Catalunya
(veure pàgina 331 de l'annex). Tot i que el nombre de
planteraires que ofereixen planter ecològic ha augmentat de
manera constant en els darrers anys, el nombre actual
segueix representant una fracció molt petita del mercat de
planta a Catalunya. Degut a l'important dinamisme d'aquest sector
en auge, cal preveure que el nombre d'empreses que ofereixen
planta ecològica es veurà incrementat en successives estadístiques.
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Fonts
d’informació

Tot i que les limitacions d'aquest estudi no permeten aprofundir en
aquesta qüestió, no hi ha dubte que per a futures línies de recerca
seria molt interessant relacionar i comparar els volums de planter
convencional i ecològic produïts anualment a Catalunya al llarg dels
darrers anys.
Estadístiques del CCPAE (www.ccpae.org)
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Indicador 47: Pesca artesanal
Definició

Número d'embarcacions de pesca artesanal respecte al número
d'embarcacions de pesca industrial i volums de pesca màxims
associats a cada categoria d'embarcació. Avaluació pel període 20002003 i 2004-2008.
Seguint les definicions de la Generalitat, les embarcacions s'han
classificat en dues tipologies associades a sis categories:
•

Pesca artesanal: correspon a la categoria d'arts menors

Pesca industrial: correspon a les categories d'arrossegament,
encerclament, palangre de fons, palangre de superfície i
auxiliars
Aquesta classificació és força general però, a la vegada, és prou
sòlida en relació al acompliment dels objectius del present indicador.
Els volums de pesca màxims s'obtenen a partir de les dades oficials
d'arqueig brut, és a dir, del volum total o capacitat utilitzable del
vaixell mercant. S'ha decidit escollir aquesta dada en comptes del
volum de captures reals pels problemes d'exactitud que ofereixen
aquestes últimes dades en determinats anys. En tot cas, les xifres
d'arqueig brut donen una idea aproximada sobre la capacitat màxima
de cada categoria d'embarcació i per tant sobre les dimensions del
volum de captures amb les que treballa cada tipus de pesca.
Valorar el pes de la pesca artesanal en relació a la industrial, i
estudiar la seva evolució en el temps.
La pesca industrial s'ha caracteritzat en els últims anys per ser una
de les activitats humanes més destructores del medi marí. Segons
dades de la FAO, l'any 2007, aproximadament el 28% de les
poblacions pesqueres mundials es trobaven sobrexplotades,
esgotades o en recuperació després d'haver estat esgotades; i el 52%
de les poblacions es trobaven plenament explotades. Si baixem a
l'escala europea, aquestes xifres es tradueixen en el 88% de les
reserves sobreexplotades i un 30% fora dels seus límits biològics
(Seas at Risk, 2009). La intensificació de la pesca industrial se suma a
la desaparició progressiva dels mètodes i mitjans locals i tradicionals
de pesca artesanal. Amb aquest procés no només s'accelera el ritme
de desaparició de bancs pesquers i d'alteració de l'ecosistema marí,
sinó que es fomenta també la desaparició de les cultures i poblacions
locals dedicades a la pesca, amb el corresponent impacte social i
econòmic.
Una pesca artesanal adaptada a la capacitat de càrrega del medi
marí, a la recuperació de l'ecosistema i a les tècniques de captura
pròpies de les cultures locals és una de les reivindicacions del
moviment per la SbA en relació als recursos productius. Es considera
que els recursos pesquers accessibles als petits pescadors estan
disminuint ràpidament degut a la forta competència amb la pesca
industrial que, malgrat la gran quantitat de captures que realitza,
molt sovint no aconsegueix satisfer les necessitats d'alimentació de
les poblacions locals. S'afavoreix la destrucció dels mitjans de
subsistència i abastiment de la població local, alhora que penetren
actors externs i s'acceleren les taxes de desaparició de poblacions
pesqueres.
Al Mediterrani, la pesca artesanal està considerada com una activitat
•

Objectiu
Importància
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econòmica de petita escala. Donar un cop d'ull a la situació particular
de la pesca artesanal a Catalunya és fonamental, doncs, per tal de
comprovar quines són les tendències dominants en el model pesquer
català.
Producció agroecològica
•

Procedència del peix distribuït per Mercabarna

• Producció de l'aqüicultura catalana
Del conjunt d'estadístiques analitzades es desprèn que la pesca
artesanal catalana representa avui en dia un sector marginal
dins del conjunt de la flota pesquera.
Si s'observa el número d'embarcacions, les estadístiques mostren
xifres tranquilitzadores per al sector de la pesca artesanal, amb una
preponderància continuada al llarg del temps. Mentre la flota
pesquera associada a les arts menors ha mantingut una dotació
d'entre 900 i 600 embarcacions, la flota industrial representava entre
600 i 500 embarcacions durant el mateix període de temps (Gràfica
63).
No obstant, és important tenir en compte dos factors a l'hora
d'interpretar aquestes xifres. Per començar, com es pot observar a la
gràfica, la diferència entre el nombre d'embarcacions de la flota
pesquera artesanal i la industrial ha anat minvant constantment
entre l'any 2000 i el 2008. Concretament, de 348 embarcacions més
per la flota artesanal l'any 2000 fins tot just 80 embarcacions més
l'any 2008, l'any amb xifres més properes. Les dades mostren una
clara tendència a la baixa en el número d'embarcacions dedicades a
arts menors, mentre que per al número d'embarcacions industrials la
tendència és menys evident, amb un increment constant des de l'any
2003 fins el 2007 per caure després entre l'any 2007 i 2008. La flota
industrial ha perdut tan sols 85 embarcacions des de l'any
2000 en contrast amb les 350 embarcacions que ha perdut la
flota pesquera artesanal.
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Gràfica 63: Número d'embarcacions per categoria d'embarcació
per al període 2000-2008
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAR

Per altra banda, el volum de captures associat a cada conjunt
d'embarcacions, factor fonamental, és extremadament diferent.
Mentre les embarcacions associades a la pesca artesanal han tingut
en el seu millor any dins el període estudiat (any 2000) un volum
màxim de captures d'aproximadament 2.600 tones, aquesta xifra era
per a les embarcacions de pesca industrial propera a les 30.000 tones
(Gràfica 64). És a dir, l'ordre de magnitud de les captures
artesanals no és comparable amb el de les captures
industrials, malgrat el seu major nombre d'embarcacions. En
aquest cas, el major nombre d'embarcacions no correspon amb un
major pes de la pesca artesanal (ni tan sols amb un pes equivalent),
tot i que concentra el major número de propietaris autònoms i els
menors volums de pesca associats a la capacitat de la embarcació.
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Gràfica 64: Capacitat màxima utilitzable (arqueig brut) per
categories d'embarcació per al període 2000-2008. No hi ha
dades per a l'any 2006
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del DAR (2009)

Els volums de pesca associats a cada tipus d'embarcació confirmen,
per tant, la tendència també experimentada a escala estatal i
europea, de pèrdua de pes i importància de la pesca tradicional local
a favor de la industrial. Aquesta es manté bàsicament per a
determinades espècies pesqueres i per a un reduït mercat
“immediat” i local. Recuperar la importància d'aquest sector per tal
d'enfortir l'economia pesquera local, abastir racionalment el mercat
intern i respectar el fràgil equilibri dels espais marins, serà un punt
fonamental a treballar en futures estratègies productives sota una
perspectiva agroecològica.
Fonts
d’informació

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2009. Sector
Pesca i Aqüicultura (http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/...)
FAO, 2009. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008.
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, Roma
(http://www.fao.org/docrep/011/i0250s/i0250s00.htm).
Seas at Risk, 2009. Common Fisheries Policy - Now is the time for
reform! (http://www.seas-at-risk.org/n3.php?page=64).
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Indicador 48: Procedència del peix distribuït per Mercabarna
Definició

Objectiu
Importància

Atribut associat
Altres
indicadors
complementaris
Avaluació

Origen del producte pesquer fresc i congelat introduït a Catalunya
a través de Mercabarna per a l'any 2007 i 2009, mesurat en
percentatges segons el volum, i l'evolució durant el període 20002007 del producte fresc.
Valorar la dependència de l'exterior d'una part important del
consum pesquer català.
Els Merca són centres físics de contractació a l'engròs que estan
localitzats als grans nuclis urbans, on es reben els productes
agrícoles, ramaders i del mar des dels centres de contractació en
origen. Per a la comercialització de productes pesqueres a
Espanya, la quota de mercat de la xarxa de MERCAS es situa al
voltant del 41%. Per altra banda, la distribució organitzada
d'àmbit regional s'abasteix, a diferència de la d'àmbit nacional,
majoritàriament de la Xarxa de Mercas mitjançant l'accés als
mercats majoristes (Mercasa, 2007).
Mercabarna és el punt de venda més important a l'engròs
d'aliments a Catalunya i l'únic dels tres mercas catalans que ven
peix. Tenint en compte que el consum a les llars catalanes es
situa al voltant de les 95.000 tones anuals i que Mercabarna ven
cada any 100.000 tones de peix, analitzar l'origen del peix
introduït a Catalunya a través d'aquest agent és una bona
aproximació a la situació de dependència estrangera d'un
percentatge significatiu del peix, destinat tant al consum intern
com a la indústria transformadora catalana, que posteriorment
l'exporta. La importació de peix no implica tan sols una
dependència estrangera en aquest sector alimentari, sinó que en
molts casos té forts impactes ambientals i socials als països d'on
prové. Aquest fenomen també afecta l'Estat espanyol, ja que les
principals multinacionals pesqueres, Pescanova i Calvo, han rebut
els últims anys nombroses denúncies per violacions de drets
humans i per destrucció d'ecosistemes.
Producció Agroecològica
•

Pesca artesanal

•

Producció de l'aqüicultura catalana

Els productes pesquers que
es distribueixen a través de
Mercabarna poden classificar-se en productes frescos i productes
congelats, representant el producte fresc el tonelatge més gran.
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Gràfica 65: Tones comercialitzades segons
procedència per al total de peix fresc, 2007
Font: elaboració pròpia a partir de dades de
Mercabarna, 2009

Producte pesquer fresc
De les 69.159 tones de producte fresc entrant l'any 2007,
aproximadament el 60% corresponia a peix i al voltant del 30% a
marisc, mentre que el restant 10% es repartia entre
semiconserves, preparats i cefalòpodes. Si ens fixem en l'origen
del peix fresc entrant, un 50% prové d'aigües nacionals, mentre
que el 34% prové de països europeus i el restant 18% de països
extracomunitaris (veure Gràfica 65).
Si es desglossen les dades per països i províncies, s'aprecia que,
malgrat l'alt percentatge de peix fresc d'origen nacional, el peix
provinent de Catalunya tan sols representa un 14% del total,
essent Galícia el major proveïdor a nivell nacional de peix a
Mercabarna. A nivell global, França és el primer proveïdor amb un
volum introduït del 18,1% del total. Tot i el percentatge
relativament petit corresponent als països extracomunitaris,
aquest ha augmentat de manera desigual al llarg de les últimes
dècades. La Gràfica 66 mostra un augment des d'un percentatge
del 16% l'any 2000 fins el 17,4% que representava l'any 2007,
més acusat a la primera meitat de la dècada (el 2005 quasi
arribava al 21% en contrast amb el 42% d'origen nacional).
Aquest augment es produeix en detriment del peix fresc de
procedència nacional, que perd un 1%.
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Gràfica 66: Evolució de les tones comercialitzades segons
procedència per al total de peix fresc, 2000-1007
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercabarna, 2009

És important, assenyalar que, degut a la naturalesa de la recollida
de les dades, la procedència del producte pesquer no sempre
coincideix amb el país al que pertanyen
les pesqueres
explotades, doncs en molts casos es fa constar com a país
d'origen el país on ha tingut lloc la transformació o l'elaboració
del peix entrant a Mercabarna, o bé es tracta d'un país que
explota aigües internacionals. Tenint en compte la important
presència d'empreses europees i transnacionals en pesqueres
internacionals, aquest biaix amaga el volum real de producte
pesquer provinent de països extracomunitaris, que és superior del
que mostren les xifres que s'han relacionat.. Cal tenir en compte
aquest fet a l'hora de valorar totes les dades presents en aquest
indicador.
Pel que fa al marisc fresc, de les 18.900 tones que van entrar a
Mercabarna l'any 2007, un 52% corresponien a captures d'origen
català o estatal, un 43,8% a països comunitaris i un 4,2% a països
extracomunitaris. En aquest cas, la majoria de la procedència
nacional es deu al pes dominant de Galícia com a proveïdora
(40%), mentre que el percentatge de marisc català és encara
inferior que per al peix fresc (10% del total) i el provinent d'altres
comunitats autònomes és mínim. Així doncs, com mostra la
Gràfica 67 volum de càrrega portat de països comunitaris ha
experimentat un fort augment (del 28,8% al 43,8%) , a la vegada,
tot i correspondre a un percentatge menor, entre l'any 2000 i el
2007 el volum entrant de marisc fresc de països extracomunitaris
s'ha duplicat (del 2,6 al 4,2%).
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Gràfica 67: Evolució de les tones comercialitzades segons procedència per
al total de marisc fresc, 2000-2007
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercabarna, 2009

Per tant, per al producte pesquer fresc es pot dir que l'origen
principal
és
estatal,
representant
a
nivell
global
aproximadament la meitat del volum entrant a Mercabarna.
Aquesta dada, no obstant, s'ha d'interpretar en el marc d'una
tendència creixent de la importació des de països
comunitaris i tercers països, i d'una important limitació a
l'hora de determinar la procedència real del producte.
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Gràfica 68: Tones comercialitzades segons
procedència per al total de producte congelat, 2009
Font: elaboració pròpia a partir de dades de
Mercabarna, 2009
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Producte pesquer congelat
En segon terme, el volum de producte pesquer congelat a
Mercabarna és bastant inferior que el de peix fresc, amb 12.593
tones l'any 2007. No obstant, si s'observa la procedència d'aquest
tipus de peix, a diferència del fresc, el percentatge de volum
provinent de països extracomunitaris creix fins a ocupar
percentatges majoritaris. Per tal d'estudiar la procedència del
producte congelat ens fixarem en dades actualitzades l'any 2009,
quan el volum entrant d'aquest tipus de peix fou molt semblant al
del 2007, amb 12.088 tones.
En aquest cas, la fotografia canvia completament respecte al
producte fresc. De les 12.088 tones entrants el 2009,
aproximadament el 74% prové de països extra-comunitaris
(8.867.416 tones), mentre que del volum restant introduït, un
12% correspon a l'Estat espanyol i un 11% a països de la UE i
països europeus (1.358.636 tones). Tan sols un 2,6% prové de
Catalunya.
El pes dels diferents països extracomunitaris varia amb el
producte pesquer. A mode il·lustratiu, la Taula 28 indica els
orígens de procedència per als principals productes pesquers
congelats en volum.
Taula 28: Procedència dels principals productes pesquers congelats
Producte pesquer

Principal origen

Volum (kg)

% respecte
total

Gamba llagostinera Argentina

927 133

100%

Llagostí (cuit salat i Altres Amèrica
congelat normal)

802236

72,75%

Calamar indi

Índia
Àsia

i

altres 675 593

Escamarlà

Gran Bretanya

99,93%

559 737

80,32%

509 717

60,09%

Sèpia bruta

Marroc i Tunísia 479 610

89,14%

Sèpia neta

Índia

425811

67,74%

Calamar nacional

Marroc

345 983

69,75%

Marraix

La Corunya

208 226

78,44%

Pop tipus gallec

Marroc

201 688

63,71%

Gamba vermella i Huelva
blanca

al

Respecte als orígens del peix congelat, és curiós veure com
productes emblemàtics associats a punts concrets de la geografia
peninsular provenen avui en dia de qualsevol part del món. A tall
d'exemple, al registre de Mercabarna pot apreciar-se com el pop
gallec congelat és actualment un nom més que una realitat:
aquest prové de Marroc, Tunísia, Turquia i Les Canàries.
Com es pot apreciar, el comerç de producte congelat està
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Fonts
d’informació

dominat, al menys a nivell de Mercabarna, per captures
d'origen llunyà, independentment de la disponibilitat del
peix a nivell català o estatal. Tot i que actualment el consum
de peix fresc a l'Estat espanyol encara és dominant, el consum de
peix congelat a les llars està augmentant durant els últims anys,
amb un ascens de dos punts per a aquest últim en el període
2000-2006, en detriment del fresc (MARM, 2007). Tenint en
compte els països de procedència prèviament mostrats, la
tendència a l'alça del consum de producte pesquer
congelat suposarà també una intensificació de la
importació de peix.
Aquest fet reflexa la influència de les dinàmiques del mercat
internacional, en el què les distàncies quilomètriques entre el lloc
on es captura i el lloc on es consumeix s'imposen gràcies al
model agroexportador, i corrobora la falta de connexió entre les
polítiques pesqueres europees, de caire limitant i regulador, i la
creixent demanda de productes pesquers a Europa, situació que
fomenta l'explotació dels recursos dels països del Sud per tal
d'abastir el Nord global, que d'aquesta manera continua
augmentant el seu deute ecològic.
En base a aquestes dades, sembla oportú destacar com a futura
línia de recerca una indagació més exhaustiva sobre l'origen del
peix que es consumeix a Catalunya i en la seva relació amb els
fenòmens de pirateria, especialment a Àfrica.
CRIC, 2007. Revista Opcions, 23, Tardor (www.opcions.org).
Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, 2007. La
alimentación en España.
(www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/consumo.htm)
MERCABARNA, 2007. Informe estadístiques peix 2007
(www.mercabarna.es/estadistiques/).
MERCABARNA.
Estadístiques
de
productes
(www.mercabarna.es/estadistiques/).
MERCASA, 2007. Revista Distribución y Consumo, número 21.
Març-abril.
Pescarroba,
el
portal
crític
de
la
pesca
espanyola
(www.pescarroba.net).
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Indicador 49: Producció de l'aqüicultura catalana
Definició
Objectiu

Importància

Volum i espècies aqüícoles produïdes a Catalunya l'any 2008 i
l'evolució de les tones produïdes en el període 1992-2008.
Estudiar la importància adquirida per l'aqüicultura dins el sistema
pesquer català i avaluar el pes de la producció aqüícola respecte el
total de la producció pesquera.
Des de diversos organismes internacionals com la FAO i
organitzacions governamentals s'ha presentat l'aqüicultura com
l'aposta de futur per una major producció i millor gestió dels
recursos pesquers, de cara a la satisfacció de les demandes
creixents de peix i a garantir l'accés a aquest tipus d'aliments a una
major part de la població, contribuint a la reducció de la fam al món.
El fort desenvolupament experimentat per l'aqüicultura ha estat
batejat per la indústria i les Nacions Unides com a Revolució Blava,
fent una analogia amb el concepte de Revolució Verda.
Efectivament, l'aqüicultura s'ha convertit en un sector productiu que
segueix creixent any rere any: mentre el 1970 representava un 3,9%
de la producció total en pes, l'any 2002 ja suposava un 29,9%
(Ecología Política, 2007). En aquesta línia, el creixement de
l'aqüicultura a escala mundial és més ràpid que l'experimentat per
qualsevol altre sector de producció d'aliments d'origen animal, amb
unes taxes del 8% i 4% en països “en vies de desenvolupament” i
països “desenvolupats”, respectivament (FAO, 2004). Respecte a la
demanda, aquesta segueix creixent, especialment als països
enriquits, els quals l'any 2004 van importar 33 milions de tones.
No obstant, si s'observen les característiques i tendències actuals
del model productiu afavorit pel desenvolupament de l'aqüicultura,
s'aprecien realitats econòmiques, ambientals i socials que posen en
entredit la sostenibilitat del sistema aqüícola al mateix temps que
dificulten i minen la Sobirania Alimentària:
• Existeix una forta concentració del negoci i privatització dels
recursos pesquers, en detriment de les poblacions locals, les
quals no poden fer front als costos de producció i inversions
necessàries.
• L'augment de l'aqüicultura enfocada a l'exportació mitjançant
la cria d'espècies de consum de luxe o elitista als països rics,
com és el cas del salmó o les gambes (camarones). Aquest
tipus de producció està orientada al mercat internacional i no
a l'abastiment intern, fet preocupant si tenim en compte que
el 82% de la producció es troba a països amb baixos ingressos
i dèficit alimentari.
• Els impactes ambientals del model de producció intensiu i
semi-intensiu (destrucció d'ecosistemes, reducció en el flux
d'aigües, salinització de sòls, salinització de les capes
superficials
d'aigua,
devastació
d'espècies
pesqueres
silvestres, contaminació biològica de poblacions natives, etc.)
han quedat palesos en nombrosos casos .
• La pròpia aqüicultura requereix l'aportació d'enormes
quantitats de proteïna de peix d'alta qualitat per a funcionar,
ja que les espècies de major valor afegit són carnívores i han
de ser alimentades amb pinso d'origen animal. La FAO estima
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Avaluació

•

Pesca artesanal

• Procedència del peix distribuït per Mercabarna
L'any 2008, la producció aqüícola va assolir un volum total
d'aproximadament 6.200 tones, el més alt des de l'any 2005, i va
seguir la tendència anterior en quant a espècies produïdes. Les
principals espècies de peix aqüícoles produïdes a Catalunya han
sigut l’orada, el llobarro, els alevins de llobarro i la tonyina vermella,
mentre que en el cas dels mol·luscs, el 99% de la producció s'ha
basat en el musclo (la gran majoria) i l'ostra (Gràfica 69).
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que durant els propers anys l'aqüicultura d'espècies
carnívores (quasi una quarta part del total) necessitarà
consumir entre un 15 i un 20% del subministrament de peix
mundial. És a dir, una part significativa de les captures i de la
pròpia producció aqüícola es destina actualment a alimentar
les espècies de piscifactoria, en comptes d'alimentar a la
població humana.
Independentment del que s'acaba de comentar, si es mantenen els
nivells actuals de consum i les tendències a l'alça, ni tan sols
l'aportació de la producció pesquera procedent de l'aqüicultura serà
suficient, sobretot si tenim en compte que el 47% de la producció es
dóna a la Xina, país que consumeix la major part del peix que
produeix. Aquest fet suggereix també la necessitat de modificar les
tendències de demanda creixent, essencialment per part dels països
rics.
Per tant, es pot dir que l'aqüicultura intensiva i altament
concentrada afavoreix un model socialment excloent, ineficient en
termes energètics i que genera greus impactes sobre la biodiversitat
i els ecosistemes fluvials, marins i costaners. Per això, analitzar la
seva evolució i característiques és un aspecte important per tal
d'avaluar la compatibilitat del model de producció pesquera amb el
paradigma de la Sobirania Alimentària.
Producció agroecològica
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Gràfica 69: Principals espècies produïdes en l'aqüicultura catalana, 2008
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAR, 2010
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Si s'observa l'evolució temporal de la producció aqüícola, a nivell
global aquesta augmenta quasi un 40% respecte als volums de l'any
1992, coincidint amb les tendències creixents del sector de
l'aqüicultura (Gràfica 70).
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Gràfica 70: Evolució del volum total de la producció aqüícola, 1992-2008
Font: elaboració pròpia a partir de dades del DAR, 2010

Si s'analitza aquesta evolució segons les espècies produïdes,
s'aprecia l'augment espectacular de la producció de peixos, des d'un
volum residual l'any 1992 (no arribava a les 15 tones) fins quasi
2.500 tones l'any 2008 (veure Gràfica 71). Aquest augment es
produeix gradualment fins el 2005, any en que experimenta una
forta pujada, degut a l'increment de producció de les empreses
existents. A partir d'aquest any, el volum produït baixa, per tornar a
pujar l'any 2007 i experimentar una lleugera caiguda del 4,7% el
2008 . Aquesta caiguda contrasta, no obstant, amb un augment de
l'import de les vendes del 10,8%, degut a l'increment del valor de la
tonyina.
Tot i així, les xifres globals de producció aqüícola l'any 2008
augmenten respecte el 2007 degut a l'increment de la producció de
mol·luscs. Efectivament, si observem l'evolució de la producció de
mol·luscs (Gràfica 71), l'any 2008 va oferir els millors resultats
productius des de 1997. Per a aquesta producció, el volum a
principis dels 90 ja era significatiu, patint diverses oscil·lacions que
poden explicar-se pels canvis de temperatura del Delta de l'Ebre i
per l'expansió de l'espècie Girodinium corsicum, la qual va
perjudicar els cultius de musclo i ostra. L'augment del volum de
producció l'any 2008 (un 12,8%) no coincideix, però, amb l'import de
les vendes, que han caigut un 1,7% degut a la menor producció
d'ostra.
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Gràfica 71: Evolució del volum de producció aqüícola a Catalunya
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L'augment experimentat en la producció aqüícola coincideix amb les
tendències globals i contrasta amb les dades de captures, les quals
reflecteixen una disminució del volum de pesca en els últims anys
(veure indicador Procedència del peix distribuït per Mercabarna).
Això implica que el pes de la producció aqüícola sobre la producció
pesquera total ha augmentat en l'última dècada, des del 13,6% l'any
1992 fins el 19,9% l'any 2008. Aquest percentatge podria ser més
alt si Catalunya produís totes les espècies de producció aqüícola que
consumeix: part del peix consumit és importat des de tercers països;
alhora, d'entre les espècies de peix importades destaquen les
espècies produïdes per l'aqüicultura (veure indicador Producció de
l'aqüicultura catalana).
Els volums produïts a Catalunya o a l'Estat espanyol són
insignificants si es comparen amb els d'altres països típicament
productors. No obstant, independentment del marc mundial, els
augments experimentats són significatius per a la regió. Tenint en
compte que el model predominant d'aqüicultura a Catalunya és
intensiu i que la demanda de productors pesquers va en augment,
aquest tipus de producció presenta riscs d'impacte ambiental i social
a mig i llarg termini en el sentit que ha estat assenyalat a la casella
d'importància. Serà important, doncs, que les accions encaminades
a reconduir el model pesquer cap un model de Sobirania Alimentària
no deixin de costat aquest àmbit productiu. Per reorientar la
producció aqüícola serà necessari estudiar de manera exhaustiva els
impactes concrets de les piscifactories catalanes per tal de poder
avaluar-ne tant els impactes actuals com els potencials sobre el
medi i la població local, així com dissenyar estratègies productives i
de gestió diferents; però també sobre una reducció de la demanda,
sense la qual la pressió sobre aquests recursos seguirà creixent.
L'educació alimentària serà, per tant, un eix fonamental d'acció en
aquest àmbit.
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2009.
Estadística
de
producció
d’aqüicultura
2008
(http://www20.gencat.cat/docs/DAR/PE_Pesca_aquicultura/PE01
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_Aquicultura/Documents/Fitxers_estatics/2008_estadistica_prod
uccio_aquicultura.pdf).
FAO, 2008. Informe Sofia: Examen Mundial De La Pesca y la
Acuicultura. Parte I. (http://www.fao.org/fishery/sofia/es).
Ecología Política, 2007. Crisis global de la pesca. Ecología Política,
vol. 32. Febrer, Barcelona.
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Indicador 50: Iniciatives per la recuperació de coneixements pagesos
tradicionals
Definició

Objectiu

Importància

Atributs
associats
Indicadors
associats
Avaluació

Anàlisi qualitativa de les iniciatives promogudes per a la
recuperació de coneixements pagesos tradicionals per diferents
actors de la societat catalana,
amb especial atenció a les
promogudes pels actors vinculats al moviment per la Sobirania
Alimentària i l'agroecologia. Està dividida segons el tipus de
coneixements tradicionals (recuperació en museus, recuperació
pràctica). Dintre de la recuperació pràctica de coneixements es
diferencia entre eines, maquinaria, infraestructures, llavors, races
ramaderes i tècniques productives.
Avaluar qualitativament, i no de forma exhaustiva (repàs d’alguns
exemples), les activitats relacionades amb la recuperació de
coneixements pagesos tradicionals.
Existeix un elevat grau d’acord a l’hora de caracteritzar les
activitats agràries tradicionals com unes pràctiques molt més
sostenibles
ecològicament
que
les
actuals
activitats
agroindustrials. És per això que des de la bibliografia agroecològica
es dóna un èmfasi notable a l'interès de recuperar i adaptar les
pràctiques i coneixements tradicionals a les condicions actuals. De
fet, en els projectes productius que s'identifiquen amb el
paradigma agroecològic s’integren coneixements i pràctiques
provinents de tres àmbits: l’agricultura tradicional, la moderna
agronomia i les diferents escoles d'agricultura ecològica.
Ningú pretén reinstaurar els models agraris preindustrials però sí
hi ha molta gent vinculada a projectes agroecològics que dóna
importància a la integració d’aquells coneixements tradicionals
que poden resultar útils per a les seves tasques productives.
Aquesta recuperació pren un caràcter d’urgència gens
menyspreable si es té en compte que en aquests temps estan
desapareixent les últimes persones que van ser testimonis i
protagonistes d'aquelles formes de treballar la terra. En pocs anys
hauran mort totes les persones que van conèixer de primera mà
un model productiu sorgit de la continua co-evolució entre els
ecosistemes agraris i les comunitats pageses locals i que al llarg
d'un procés mil·lenari han conformat els paisatges i les cultures del
nostre territori.
Recuperació de la cultura pagesa

La recuperació de coneixements pagesos tradicionals fora de
l'àmbit agroecològic es restringeix a les investigacions
acadèmiques (etnografia, etnologia, antropologia, historiografia) i
a les activitats divulgatives. En aquest sentit cal destacar el
Projecte Arrels que està promovent la fundació pel Món Rural i que
consisteix en crear una base de dades i una pàgina web on es
recullin els materials de recerca de diferents entitats i grups
d'investigadors catalans al voltant dels coneixements agraris
tradicionals. Entre altres, al Projecte Arrels hi participen persones
de les següents entitats: laboratori d’etnoecologia de la UAB,
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DMAH (inventari de coneixements tradicionals de la llei de
biodiversitat) , Unió de pagesos, Departament d’antropologia de la
UB, Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, L’ERA, Centre
Cultural Europeu de la Natura de Viladrau, Museu de la vida rural
de l’Espluga de Francolí, Grup de recerca etnobotànica, UB.
En relació a la divulgació dels coneixements pagesos tradicionals
també poden esmentar-se les festes populars relacionades amb
feines agrícoles (“festa del segar i el batre”, “festa de la verema”,
etc.) i els museus relacionats amb la vida rural i les feines del
camp. Com a mostra de la gran quantitat de museus relacionats
amb aquests temes, adjuntem un llistat que no és exhaustiu però
que mostra la gran diversitat i quantitat d'aquestes iniciatives:
Província de Tarragona
Museu de la vida rural (L'Espluga de Francolí, Conca de Barberà)
Museu del vi (L'Espluga de Francolí, Conca de Barberà)
Museu del vi (Vilafranca del Penedès)
Museu del vi Cal Menescal (Bot, Terra Alta)
Museu dels Cups (Montbrió del Camp, Baix Camp)
Museu d’eines de la pagesia (Xerta, Baix Ebre)
Museu agrícola de Cambrils (Cambrils, Baix Camp)
Museu etnològic (Riba-roja d'Ebre, Ribera d'Ebre)
Museu de la mel (El Perelló, Baix Ebre)
Museu de carros i eines del camp (Valls, Alt Camp)
Província de Lleida
Museu del blat i la pagesia (Cervera, La Segarra)
Museu de La Farinera de Montferrer (Montferrer, Alt Urgell)
Museu de la vinya i el vi (Pont de Bar, Alt Urgell)
Museu de l'oli i del món rural (Castelldans, Les Garrigues)
Parc temàtic de l'oli (Les Borges Blanques, Les Garrigues)
Museu Molí d'oli de Ca L'Agustí (Alpicat, Segrià)
Museu del carro (Anglesola, Urgell)
Museu de Cal Gassol (Anglesola, Urgell)
Museu d'eines de la construcció i de la pagesia Josep Farreras
(Sant Martí de Maldà, Urgell)
Museu del Pastor de la Vall d'Àssua (Llessuï, Pallars Sobirà)
Ecomuseu Belianes (Belianes, Urgell)
Ecomuseu de les Valls d'Àneu (Esterri d'Àneu, Pallars Sobirà)
Província de Barcelona
Museus del vi (Alella, Maresme)
Museu de la pagesia (Castellbisbal, Vallès Occidental)
Museu del Pastor (Castellar de N'Hug, Berguedà)
Província de Girona
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Museu del vi Castell de Peralada (Alt Empordà)
Museu de les Aixetes (Capmany, Alt Empordà)
Ecomuseu La Farinera (Castelló d'Ampúries, Alt Empordà)
Museu de l’embotit (Castellfollit de la Roca, Garrotxa)
Museu de la pesca (Palamós, Baix Empordà)
Museu de l'anxova i la sal (L'Escala, Alt Empordà)
Museu de la confitura (Torrent, Baix Empordà)
Museu dels pastors (Fornells de la Muntanya, Ripollès)
Museu de l’esclop (Merànges, La Cerdanya)
Ecomuseu de la Vall de Ribes (Queralbs, Ripollès)
El rebost del Comtat de Besalú (Besalú, Garrotxa)
Museu Ca la Pruna -vi i cava- (Pals, Baix Empordà)
Masia Museu Mas Borrell (Palol de Revardit, Pla de l'Estany)
Museu rural (Palau Sator, Baix Empordà)
En quant a la recuperació pràctica de coneixements tradicionals en
l'àmbit agroecològic:
Eines: en molts casos en els projectes productius agroecològics
s’utilitzen eines “de tota la vida” per a realitzar determinades
feines que en l'agricultura industrial han estat mecanitzades.
Sobretot eines manuals com diferents tipus d'aixada, rasclets,
podalls,...
Maquinària: són molt rars els exemples d’utilització de màquines
antigues com segadores no motoritzades o ventadores de cereals.
Infraestructures: en molts casos els actuals pagesos i pageses
agroecològics utilitzen infraestructures tradicionals per a les seves
tasques quotidianes: sèquies i pous, estables i quadres,
magatzems i rebost, forns de pa, camins ramaders, etc.
Llavors i races: la cria de races ramaderes locals sol anar
vinculada a un maneig extensiu i ofereixen característiques
interessants (rusticitat) per a la ramaderia ecològica. Pel què fa a
les varietats locals de plantes cultivades, cada cop són més
utilitzades en projectes productius. Un fet molt vinculat a la
proliferació de bancs de llavors autoorganitzats a diferents
comarques catalanes.
Tècniques: tècniques molt esteses en l'agricultura ecològica com
la rotació i l’associació de cultius, la fertilització amb fems o
l’elaboració de preparats vegetals eren emprades en l'agricultura
tradicional. Tot i així aquestes tècniques són integrades en
sistemes productius que també beuen de fonts de coneixements i
de productes propis de la moderna agronomia (ja sigui
“convencional” o ecològica).
Com a conclusió, es pot dir que s’estan realitzant determinats
esforços per a la recuperació d'aquells elements de l'agricultura i
la ramaderia tradicionals que poden ser útils en els actuals models
productius agroecològics, però ni de bon tros s'està realitzant una
feina sistematitzada i en profunditat. La magnitud de la pèrdua de
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tots els coneixements tradicionals i la urgència que imposa la mort
de les últimes persones que els van posar en pràctica, ens parla
d'una situació crítica i irreversible en relació a aquestes qüestions.
Badal, M., 2009. Viejas herramientas para nuevas agriculturas.
Revista Resquicios, 6.
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6.11. Relacions comercials justes i transparents
Atributs 1er taller

• Canviar estructures del
•
•
•
•

•
•

mercat
Economia al servei de
pagesos i consumidors
Lliure de supermercadisme
Visualització dels costos de
producció dins cadena
alimentària
Visualització dels
percentatges percebuts pels
intermediaris i la seva
repercussió en els preus
finals
Un altre comerç
Planificació conjunta
productors i consumidors

Atributs Integradors

• Relacions comercials
justes i transparents

Indicadors

• Preus en origen i destí
• Concentració de la
distribució alimentària

Indicador 51: Preus en origen i destí
Definició

Objectiu

Importància

Increment de preu dels productes alimentaris entre el seu origen
(producció o pesca) i el punt de venda al consumidor en
percentatge, o percentatge rebut pel productor del preu de venda
al públic del producte. Les dades són per l’any 2009, i per l’estat
espanyol. Els preus s’expressen en €/kg o €/dotzena i són sense
IVA.
Els preus en origen estan proporcionats pels pagesos/es,
associacions de productors/es, llotges o escorxadors setmanalment
i són les cotitzacions a la sortida de l’explotació agrària o llotja. No
inclouen costos de transport, subvencions ni impostos. Els preus
majoristes reflecteixen el preu de venda del comerç majorista al
detallista segons la cotització als Mercats Majoristes de la Xarxa de
Mercas. Inclou mermes, transports i altres costos associats a la
distribució. Els preus al destí es prenen a mercats, tendes
tradicionals, súpers i hipermercats i tendes descompte, a capitals
de província.
Analitzar com es conforma el preu final dels productes al llarg de la
cadena alimentària i veure quin és el percentatge del preu final que
és rebut pel sector primari.
La crisis alimentària de l’any 2008 va posar de manifest l’elevada
volatilitat dels preus dels aliments. Mentre que els preus dels
productes alimentaris en origen han caigut de forma dràstica, els
pagesos, ramaders i pescadors han vist com els costos de
producció augmentaven substancialment (especialment degut a
l’escalada de preus dels fertilitzants, combustibles i pinsos).
Aquesta situació, però, no ha estat assumida de forma igualitària
pels diferents agents de la cadena alimentària. Els productors –poc
agrupats i, per tant, amb un poder de negociació cada cop més
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Atributs
associats
Indicadors
associats
Avaluació

escurçat alhora que estan sotmesos a forts condicionants climàtics
i sanitaris- han vist com la seva renda ha disminuït de forma
important mentre que el preu final del producte que paga el
consumidor no ho ha fet de forma paral·lela. La conseqüència ha
estat l'augment dels marges de la distribució alimentària –molt més
concentrada i conseqüentment amb més capacitat de negociacióen detriment de pagesos, ramaders i pescadors.
Relacions comercials justes i transparents
•

Quota del mercat de l’alimentació per tipus d’establiment

•

Concentració de la distribució alimentària

• Renda Agrària i valor afegit brut de l'agricultura
Els preus dels aliments són incrementats de forma substancial al
llarg de la cadena alimentària. Aquesta diferència entre el preu
rebut pel productor i el que paga el consumidor final és
especialment destacada en el cas dels productes agrícoles (reben
de mitjana el 23,86% del preu final). En el cas dels productes
ramaders el percentatge del preu final rebut pels productors es
situa al voltant del 43,48%, mentre que el pescadors reben un
35,15% del preu final del peix i marisc.
Taula 29: Preus en origen i destí i percentatges rebuts al llarg de la
cadena alimentària
Preu en €
Origen

Majoris.

Increment en %
Destí

Majoris.

Destí

% rebut
pel
productor

Carn i derivats
Vedella 1ªA
Xai Pasq 1ª
Porc 1ª

animals
3,37
-5,31
-1,47
--

15,37
10,38
5,68

----

356%
96%
286%

Pollastre
fresc

1,62

--

3,05

--

88%

Conill granja 3,06
Ous clas. M
0,78
Fruita i verdura
Patata
0,21
Bleda
0,41
Carbassó
0,40
Ceba
0,17
Mongeta
1,78
verda plana
Enciam
0,22
romà
Pebrot verd
0,74
italià
Tomàquet
0,52
d'amanida
Pastanaga
0,24
Llimona
0,12
Clementina
0,21

---

6,05
1,34

---

98%
72%

53,16%
50,57%
58,20%

0,26
0,62
0,71
0,25

0,78
1,59
1,69
1,08

24%
50%
75%
45%

269%
284%
317%
538%

27,08%
26,06%
24,00%
15,67%

2,30

3,67

29%

106%

48,44%

0,42

0,88

88%

294%

25,39%

1,04

2,20

41%

197%

33,71%

0,99

2,06

92%

299%

25,05%

0,53
0,61
0,78

0,99
1,44
1,73

125%
417%
267%

320%
1121%
713%

23,83%
8,19%
12,30%

21,92%
51,10%
25,94%
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Preu en €

Taronja
Navel
Poma
Golden
Pera d'aigua
o blanquilla
Plàtan
Peix i marisc
Lluç 2,5 a 5
kg. G.S
Llucet 1,5 kg
Sardines
Anxoves
o
boqueró
Galls
Sorell
Bacaladilla
Verat
Tonyina
Truita
Daurada
Salmó
Xirla
Musclo

Fonts
d’informació

Increment en %

% rebut
pel
productor

Origen

Majoris.

Destí

Majoris.

Destí

0,20

0,70

1,36

253%

582%

14,66%

0,32

0,70

1,68

121%

431%

18,82%

0,62

1,16

1,91

88%

210%

32,34%

0,42

0,97

1,87

131%

346%

22,41%

5,26

6,86

17,19

30%

227%

30,60%

2,63
1,58

3,86
2,33

10,28
4,09

47%
47%

290%
159%

30,60%
38,66%

2,21

2,82

6,84

28%

210%

32,30%

4,67
0,75
1,26
0,96
5,28
1,78
3,80
4,01
3,91
1,05

5,76
2,63
1,77
2,04
6,82
2,73
4,41
4,52
4,92
1,66

11,76
4,70
3,85
3,77
10,70
4,73
8,42
9,39
9,34
3,07

23%
248%
40%
112%
29%
53%
16%
13%
26%
58%

152%
523%
205%
293%
103%
165%
122%
134%
139%
193%

39,75%
16,06%
32,74%
25,46%
49,30%
37,74%
45,10%
42,72%
41,88%
34,18%

A la Taula 29 també s’observa com el marge recau especialment en
la distribució, sent l'increment de preu en passar pel majorista molt
més moderat.
Cal tenir en compte, però, que no s’ha de confondre el marge brut
(la diferència entre el preu d’origen i el de destí) amb el benefici,
doncs caldria restar-li els costos de producció i comercialització
(per
exemple:
neteja,
calibrat,
classificació,
transport,
emmagatzematge, mermes, local de venda, etc).
MARM, 2009. Precios origen – destino en alimentación
(www.mapa.es/es/estadistica/pags/preciosorigendestino/pr_prec
ios.htm).
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Indicador 52: Concentració de la distribució alimentària
Definició

Objectiu
Importància

Atribut
associat
Indicadors
associats
Avaluació

Percentatge de concentració en superfície i volum de vendes de les
principals empreses de distribució alimentària a Catalunya. Les dades
són per l’any 2007.
Analitzar el grau de concentració de la distribució alimentària a
Catalunya.
La venda minorista està dominada, cada cop més, per un nombre
reduït de cadenes de supermercats. Aquestes cadenes es
converteixen, a la pràctica, en la via dels agricultors i altres
proveïdors per accedir al mercat. Aquesta posició de domini permet a
aquestes empreses de distribució fer un ús abusiu del seu poder de
compra pressionant els preus pagats a la baixa, imposant terminis de
pagament molt grans o prenent represàlies, i alhora, imposar els
preus de referència al consumidor.
Al mateix temps, aquest model de compra imposa una uniformitat de
hàbits i un impacte ambiental important (veure indicador “Quota del
mercat de l’alimentació per tipus d’establiment”).
Relacions comercials justes i transparents
•

Quota del mercat de l’alimentació per tipus d’establiment

Preus en origen i destí
La distribució alimentària catalana es troba fortament
concentrada. A l’any 2007, les 5 primeres empreses del sector
concentraven un 55,87% de la superfície de venda; mentre
que el seu volum de vendes ascendia al 51,1% del total
En l’extrem oposat, les dades reflecteixen que al marge de les 20
principals empreses de distribució, tota la resta de botigues
minoristes només facturen el 5,11% de la venda de productes
alimentaris a Catalunya.
•

Taula 30. Superficie i volum de vendes principals grups de distribució
alimentària
Grup

Superfície

Volum
vendes

Carrefour
Eroski
Mercadona, SA
Grup Condis
Grup Bon Preu
Schlecker, SA
Grup Miquel Alimentació
Grup Consum
Lidl Supermercados, SAU
Superficies de Alimentación, SA
Grup Empreses El Corte Inglés
Grup Auchan
Fórmula Adecuada para Catalunya, SA
(FACSA)
Grup
Corporación
Alimentaria

16,72%
14,65%
10,17%
8,20%
6,13%
5,53%
4,49%
4,44%
3,44%
3,08%
2,48%
2,25%
2,19%

19,94%
12,79%
17,30%
6,59%
4,48%
3,78%
4,11%
3,43%
3,93%
2,09%
2,07%
3,06%
0,67%

1,66%

4,39%

de
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Grup

Superfície

Volum
vendes

Guissona
Grup ITM Ibérica
Grup La Sirena
Aldi Supermercados, SL
Supermercados Pujol, SA
Fragadis, SL
Valvi Alimentació i Serveis, SL
Altres

1,62%
1,50%
1,39%
1,33%
1,17%
1,07%
6,49%

1,62%
1,46%
0,70%
1,45%
0,59%
0,48%
5,11%

de

Direcció General de Comerç, 2009. Sector quotidià en règim
d’autoservei. Anuari de distribució comercial de Catalunya. Citat
a Ferré, 2009.
Ferré, 2009. Posició de domini de la distribució alimentària. Informe
Unió
de
Pagesos
(www.uniopagesos.org/Informes-T
%C3%A8cnics/posicio-de-domini-de-la-distribucioalimentaria.html).
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6.12. Relacions cooperatives i de confiança
Atributs 1er taller

Atributs Integradors

Indicadors

• Traçabilitat del procés
• Xarxes i agrupacions amb

• Relacions cooperatives i de

• Cooperació i relacions de

diferents models
d'intercanvi
• Relacions basades en la
cooperació i la
reciprocitat

confiança

confiança en les xarxes per
la Sobirania Alimentària
• Organitzacions de petits/es
pagesos/es
agroecològics/ques

Indicador 53: Cooperació i relacions de confiança en les xarxes per la
Sobirania Alimentària
Definició

Identificar i analitzar qualitativament algunes de les relacions
establertes entre diferents actors del moviment per a la Sobirania
Alimentària a Catalunya.
Variables de Relacions entre productors/es i consumidors/es; entre diferents
desagregació productors/es; entre grups de consumidors/es; entre diferents
organitzacions no governamentals, entre bancs de llavors i entre
grups de recerca.
Objectiu
Identificar algunes d'aquestes relacions de confiança i cooperació, i
avaluar-les qualitativament a partir de les experiències passades i
presents.
Importància
El model de Sobirania Alimentària que s'està promovent des de les
organitzacions i col·lectius socials, vincula directament les
pràctiques agràries i els hàbits alimentaris a una transformació
social, política i cultural. Aquests canvis impliquen superar la lògica
competitiva i individualista hegemònica i construir noves relacions a
partir de la cooperació i l'ajuda mútua. Per tant, aquest tipus de
relació esdevé un punt central en la construcció de nous models
agroalimentaris, on la confiança és essencial. Per altra banda,
aquest aspecte ens ajuda a diferenciar els projectes i experiències
que sorgeixen des dels moviments socials respecte altres projectes
relacionats amb la producció agrària (inclosa la ecològica) que no
s'allunyen de les pautes socials i culturals hegemòniques
(capitalisme verd, discurs tecnocràtic de la sostenibilitat, etc.).
Atribut
Relacions cooperatives i de confiança
associat
Indicadors
• Organitzacions de petits/es pagesos/es agrocològics/ques
associats
Avaluació
En el conjunt del moviment català per la Sobirania Alimentària
trobem diferents experiències basades en les relacions de confiança
i cooperació:
Grups o cooperatives de consum: la gran majoria dels grups de
consum ecològic a Catalunya s'organitzen de forma horitzontal i
assembleària per tal de realitzar les tasques necessàries per al seu
funcionament.
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Relació entre grups de consum i productors/es: sempre i quan
és possible, aquests grups opten per una relació directa amb els
productors/es, sobretot per als productes frescos (verdures, fruita,
pa). Aquesta relació no sol quedar-se en la transacció comercial sinó
que s'estableixen vincles entre les dues parts gràcies a algunes
eines o estratègies com les reunions, els butlletins informatius, les
visites a les finques, l'assistència a esdeveniments polítics, etc.
La confiança esdevé un element clau per al manteniment d'aquesta
relació. De fet, hi ha força grups de consum que s'abasteixen de
productors/es que no tenen l'aval del CCPAE o bé de productes de
tercers que distribueixen els productors/es amb qui mantenen la
relació directa.
Relació entre productors/es: la majoria dels productors ecològics
que s'identifiquen amb el paradigma de l'agroecologia i de la
Sobirania Alimentària són petits/es productors/es que ben sovint
estableixen relacions de cooperació amb altres productors/es per
millorar la viabilitat dels seus projectes. Així doncs, deixant de
banda les relacions cooperatives de veïnatge o l'afiliació a sindicats
agraris (“formes clàssiques de cooperació pagesa”), a Catalunya
trobem algunes ADV ecològiques com la de les Terres de l'Ebre, la
del Baix Llobregat la del Camp o la de Ponent, i associacions de
pagesos com Can Perol (Baix Llobregat) o l'associació de pagesos i
la de ramaders ecològics de les comarques gironines. Vinculades a
les propostes agroecològiques trobem l'Associació Gent del Camp a
les comarques tarragonines i la Xarxeta (d'àmbit català).
Relació entre ONGD: a Catalunya es troben algunes ONG que des
de fa uns anys han començat a compaginar el seu treball de
promoció de la Sobirania Alimentària en l'àmbit internacional amb
una tasca centrada al territori català. Es podrien destacar: la Xarxa
de Consum Solidari, Veterinaris Sense Fronteres, l'Observatori del
Deute en la Globalització? o Entrepobles.
Xarxa Catalana de Graners: durant l'última dècada han sorgit a
Catalunya algunes experiències locals de recerca, conservació i
intercanvi de llavors. Es tracta de projectes locals que s'organitzen
de forma autònoma per tal de conservar i reproduir, sobretot,
varietats locals d'hortalisses. A finals del 2004 es constitueix la
Xarxa Catalana de Graners que ha treballat en una base de dades
comuna a tots els bancs de llavors i que agrupa experiències com
les del Grup de llavors Orientals (Vallès Oriental), l'Almàixera
(Tarragona), Ecollavors (Garrotxa), grup de Menorca, grup del
Pallars, Esporus (Manresa) o Les Refardes (Bages).
Relació entre grups de recerca: són ben poques les persones
que es dediquen a la recerca en l'àmbit de la Sobirania Alimentària
a Catalunya, així resulta senzill que entre diferents grups o projectes
de recerca es doni un intercanvi i recolzament mutu. L'any 2009 es
va constituir un grup de recerca a la UAB anomenat ARAGUAB que
agrupa a persones vinculades a aquesta universitat però que per
altres vies també desenvolupen la recerca fora de l'àmbit acadèmic.
Amb aquest breu resum, no exhaustiu, es pot comprovar com les
relacions de cooperació i confiança són quelcom habitual en
les tasques i projectes empresos per les persones i
col·lectius que treballen per la difusió i la construcció de la
Sobirania Alimentària a Catalunya.
298

Indicador 54: Organitzacions de petits/es pagesos/es
agroecològics/ques
Definició

Llistat i breu caracterització de les organitzacions de petits/es
pagesos/es i ramaders/es ecològics de Catalunya.
Variables de Diferents tipus d'organitzacions: Associacions de Defensa Vegetal;
desagregació Associacions d'àmbit regional, xarxes d'àmbit català
Objectiu
Inventariar les diferents associacions de productors/es ecològics de
Catalunya, i caracteritzar les experiències que les integren i les
activitats que desenvolupen com a organització.
Importància
La industrialització de les activitats agràries al llarg de les últimes
dècades, entre altres conseqüències ha comportat un fort increment
en la dimensió de les explotacions per tal de fer-les viables en les
noves condicions tècniques i econòmiques. Gran part de les
explotacions que no han pogut adaptar-se a les fortes
transformacions esdevingudes i que han acabat desapareixent eren
explotacions petites o ubicades en indrets que feien inviable la seva
industrialització (Majoral, R., 2006). Així doncs, les organitzacions
que apleguen diferents projectes productius a petita escala prenen
un paper rellevant a l'hora de fer viables unes explotacions que
difícilment podrien sobreviure als imperatius mercantils presents no
només en el món de l'agricultura convencional, sinó també en el
creixent sector ecològic.
Algunes de les relacions cooperatives que s'estableixen entre
productors dins d'aquestes organitzacions són l'intercanvi de
productes, les compres conjuntes d'insums, compartir mitjans de
producció, la distribució conjunta de la producció, l'intercanvi de
coneixements tècnics, etc. Per altra banda aquests col·lectius juguen
un paper fonamental en la generació de vincles d'afinitat personal
entre professionals acostumats a treballar en solitud i relativament
angoixats per les dificultats de tirar endavant l'activitat productiva.
Aquest aspecte “emocional” pot esdevenir, en algunes ocasions, tan
o més important que els aspectes logístics abans esmentats.
Atribut
Relacions cooperatives i de confiança
associat
Indicadors
• Cooperació i relacions de confiança en les xarxes per la
associats
Sobirania Alimentària
Avaluació
Les diferents organitzacions de petites explotacions agràries es
podrien agrupar en diferents categories:
Agrupacions de Defensa Vegetal Ecològica 44
Actualment a Catalunya trobem 5 ADV ecològiques:
Nom

Any

ADV de Producció 2003
Ecològica
Montsià-Baix
Ebre

Sòcies

Comarques

Produccions

29

Montsià, Baix
Ebre, Baix
Maestrat

Cítrics, olivera,
vinya, arròs,
aromàtiques,
garrofes, figues,

44

Una Agrupació de Defensa Vegetal és una associació sense ànim de lucre que ha estat reconeguda pel
Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, integrada per diferents productors/es que pot
optar a rebre finançament del DAR per assalariar a un/a tècnic/a.
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Nom

Any

Sòcies

Comarques

Produccions
hortalisses

www.ecoebre.org
ADV de Producció 2004
Ecològica de
Ponent

40

Noguera, Urgell,
Pla d'Urgell,
Segrià, Les
Garrigues,
Pallars Jussà

Fruita dolça, oli,
vinya hortalisses,
cereals

60
(no tots
en ecol)

Baix Llobregat,
Vallès
Occidental,
Anoia

Fruita, hortalissa

18

10 comarques

Sobretot fruita i
hortalisses

20
(aprox)

Baix Camp,
Alt Camp,
Tarragonès,
Conca de
Barberà, Priorat,
Ribera d'Ebre i
Baix Penedès

Fruita seca,
hortalisses, fruita
dolça, vinya,
olivera, plantes
medicinals, cereals
i farratges

www.advecologica.org
ADV de fruita del
Baix Llobregat

2000

www.fruitsdelbaix.cat
ADV Hortec

1993

www.hortec.org
ADV Gent del
Camp

gentdelcamp@cerap.net

Aquestes associacions es creen per acomplir objectius relacionats
amb l'assessorament tècnic (gestió de plagues i malalties,
fertilització, etc.), però també desenvolupen activitats relacionades
amb la vessant econòmica de l'activitat (compres conjuntes
d'insums, distribució conjunta de certs productes, participació en
projectes de menjadors escolars ecològics, etc.). Per altra banda,
algunes persones sòcies de les ADV ecològiques i, sobretot, el
personal tècnic contractat, realitzen importants tasques de
divulgació de l'agricultura ecològica en l'àmbit local i català, així com
de coordinació amb altres col·lectius socials i organitzacions
pageses.
Agrupacions d'àmbit local
Can Perol: associació formada per sis explotacions que pertanyen a
l'ADV de fruita del Baix Llobregat, creada amb l'objectiu de coordinar
i sumar esforços en l'àmbit de la comercialització directa dels seus
productes. Produeixen hortalisses, fruita dolça, oli i ametlles, però
també distribueixen altres productes provinents de finques properes
(melmelades, embotits, carn de pollastre, ous, mel, olives, sucs de
fruita, vi, pa i productes de pastisseria). Distribueixen principalment
a la zona de Barcelona, tant a domicili com a grups de consum (en
aquests moments, gener 2011, abasteixen a 16 grups de consum).
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Rebrot Pagès: xarxa que integra sis petites experiències de
producció ecològica de fruita i hortalisses al Baix Llobregat. A part
d'intercanviar coneixements entre elles, realitzen compres
conjuntes, intercanvis de productes i, des de fa pocs mesos, porten
una parada al Mercat Pagès de Sant Cugat.
Ecotall: sorgeix de la unió de 3 petites explotacions ramaderes, una
de pollastre, l'altra de vedella i la tercera de xai. Distribueixen per
diferents canals els seus productes: escoles, restaurants, a domicili o
grups de consum.
Eco-ram: associació de ramaders ecològics que aplega 33 ramaders
de sis comarques gironines. Es va constituir amb els objectius de
“promocionar els productes ecològics, compartir interessos,
experiències i buscar solucions a problemes comuns”. Realitzen
“accions conjuntes de comercialització o promoció dels productes
ecològics” i agrupen productors/es de carn de vedella, porc, xai,
cabrit i pollastre, ous, llet i derivats làctics.
Pagesos Agroecològics de l'Empordà: creada l'any 2007, forma
part de la Xarxeta de pageses i pagesos agroecològics des dels seus
inicis i reuneix sis explotacions d'horta i fruita que s'organitzen de
forma assembleària. Comercialitzen conjuntament determinats
productes sota una mateixa “marca”, difonen conjuntament els
respectius productes, intercanvien produccions, realitzen compres
conjuntes (adob, planter,...) i han establert preus comuns per a tots
els seus productes. Assisteixen a set mercats agroecològics a
diferents pobles de l'Empordà i Gironès, on comercialitzen els seus
productes amb una etiqueta comuna. Per altra banda distribueixen
cistelles setmanals a grups de consum i xarxes de clients.
Existeixen altres agrupacions d'àmbit local de les quals no es
desenvolupa la informació:
EcoBages (Súria, Berga,...), Gallecs (Vallès), Associació Fruita Eco,
“Pagesos i artesans en contacte” (Pallars), Pagesos agroecològics de
la Garrotxa, Assemblea Pagesa del Penedès, Fet-Bio (Empordà),
Empedrat, Associació de Ramaders de l’Alta Ribagorça, Associació de
Ramaders del Pallars Jussà, Associació de Ramaders del Pallars
Sobirà, Associació de Productors d’Ous Ecològics.
Agrupacions d'àmbit català
Hortec: És una Societat Cooperativa Catalana Limitada creada l'any
1991 entre pagesos ecològics de deu comarques amb la finalitat de
cobrir les necessitats de distribució de les fruites i verdures
procedents dels seus cultius. És l'única cooperativa de Catalunya que
reuneix exclusivament productors ecològics.
En un inici només distribuïa el producte dels socis, però aviat la
demanda dels clients i la necessitat de moure més volum per ajudar
a mantenir l'estructura creada, va empènyer a contactar amb
pagesos d'altres zones per poder oferir més varietat. Actualment
s’ha convertit en un referent en la distribució de fruita i verdura
ecològica a Catalunya. Compta amb 18 socis actius que conreen en
total al voltant de les 100 ha., i una plantilla de 11 persones
assalariades. Tenen un magatzem a Mercabarna des d'on
distribueixen productes a més de 150 clients de Catalunya i L'Estat
espanyol. L'any 2006 van comercialitzar més de 2.000 Tn de fruita i
verdura. Des de fa un parell d’anys també han començat a treballar
301

Fonts
d’informació

amb menjadors escolars de Barcelona i Girona.
La Xarxeta: Xarxa de pagesos i pageses agroecològics/ques sorgida
l'any 2007. Integra 18 experiències ubicades arreu del territori
català. La Xarxeta s'organitza en 5 nodes territorials (Baix Cinca,
Empordà, Llobregat, Tarragona i Vallès) i aplega experiències que
treballen “per crear un nou model social, ambiental i econòmic en el
món rural basat en la justícia social, la solidaritat, la cooperació i la
sostenibilitat”. Un dels principals objectius és reforçar les relacions
directes entre productors/es (reunions plenàries un cop al mes),
mitjançant compres conjuntes a “productors externs”, intercanvi de
productes i planificació conjunta de collites, comandes conjuntes
(llavors, fitosanitaris, adobs,...), intercanvi de coneixements, etc.
La Xarxeta, a diferència d'Hortec, no té persones assalariades sinó
que els propis productors i productores són les que realitzen totes les
tasques (excepte els repartiments entre productors/es que realitzen
transportistes “externs” a la xarxa).
Cal destacar que actualment la Xarxeta està desenvolupant un
procés intern de certificació participativa.
Com es pot comprovar el nombre d'aquestes experiències és
destacat i mostra com aquesta opció d'agrupar-se entre petits
productors és una fórmula que va guanyant terreny a Catalunya. Si
bé es troben models sensiblement diferents (major o menor
professionalització de les tasques, major o menor contacte amb el
moviment polític per la Sobirania Alimentària,...), certament la
coordinació dels petits productors sembla erigir-se com una de les
poques fòrmules que tenen aquestes experiències per tirar endavant
en un mercat ecològic cada vegada més competitiu i regit per criteris
purament comercials.
Elaboració pròpia
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7. Línies futures de recerca
Al llarg d'aquests dos anys de treball al voltant de la Sobirania Alimentària a Catalunya
han anat sorgint aspectes que, per diferents motius, no han estat abordats en el
present informe. En alguns casos es tracta de necessitats expressades per persones
que han participat en el procés de recerca, i en d'altres es tracta d'aspectes sobre els
quals no hem pogut aprofundir donada la manca d'informació existent i/o les
limitacions inherents al projecte.
Creiem interessant esbossar, tan sols a mode de suggerència, algunes de les possibles
línies de recerca al voltant de la Sobirania Alimentària a Catalunya que queden
pendents i que poden resultar estratègiques per a l'enfortiment del moviment social
que la promou.
•

Sobirania Alimentària i Sobirania Energètica: Arreglar format (canvia a la
meitat!)
◦ Balanços energètics a diferents tipus de finques
convencionals), i models de distribució i comercialització.

(ecològiques

i

◦ Principals fonts energètiques a les explotacions agràries.
◦ Aplicacions d'energies renovables a les finques.
•

Sobirania Alimentària i aigua:
◦ Importància dels regadius en la modernització i intensificació de l'agricultura
catalana.
◦ Extensió del regadiu a cultius tradicionalment de secà, regadiu i conreus
destinats a l'alimentació animal o per als agrocombustibles.
◦ Producció agroecològica i estalvi d'aigua.
◦ “Aigua virtual”.

•

Sobirania Alimentària i territori:
◦ Paper de les activitats agràries en la planificació territorial
◦ Paper de les activitats agràries en el discurs i les pràctiques dels moviments
en defensa del territori
◦ Influència de l'ordenació territorial sobre el sector primari.

•

Aspectes del model agroalimentari català:
◦ Origen del peix a Catalunya i concentració de la distribució
◦ Indústria alimentària

•

Aspectes de la producció ecològica a Catalunya:
◦ Presència de la producció agrària ecològica en els programes i jornades
d'extensió agrària del DAR
◦ Causes del menor percentatge d'exportació d'aliments ecològics (en
comparació amb la resta de l'Estat espanyol)
◦ Assimilació a les dinàmiques pròpies de l'agricultura convencional de la
producció ecològica de “substitució d'insums” (aspectes tècnics, econòmics,
legislatius, certificació, implicacions socials)
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◦ Aspectes relacionats amb el moviment català per la Sobirania Alimentària:
◦ Comerç just: diferents models de comerç just, anàlisi de discursos
◦ Viabilitat dels projectes i les coordinacions: factors que determinen el
funcionament i la viabilitat dels projectes agroecològics (producció,
distribució i consum) i dels col·lectius i organitzacions (divulgació, formació,
sensibilització, recerca, acció política), així com de les xarxes i coordinadores
que integren el moviment per la SbA.
◦ Disseny i implementació de processos de reflexió sobre com integrar les
qüestions de gènere en les pràctiques i el discurs dels actors que integren el
moviment per la SbA.
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8. Conclusions
L'informe que tens a les mans és el resultat de més de dos anys de recerca. La idea
original va ser d'Entrepobles, associació que va encarregar la realització de l'estudi a
l'Institut d'Economia Ecològica i Ecologia Política (IEEEP), i que ha acompanyat durant
tot el procés l'equip de treball que va crear l'IEEEP per a la seva realització. El disseny
metodològic de la recerca va concretar-se en dues etapes diferenciades, que han
quedat reflectides tant en l'estructura de l'informe com en la d'aquest capítol de
conclusions. La primera part del document (Seccions 1 a 3) és el resultat de la fase de
revisió bibliogràfica. En ella es discuteix, per una banda, la noció de Sobirania
Alimentària (en endavant SbA), els seus orígens, l'evolució del concepte i les seves
dimensions. Per l'altra, es repassa l'adopció històrica d'aquest concepte i les
pràctiques associades a Catalunya a partir de la cronologia de les accions dutes a
terme pels col·lectius, les organitzacions i les xarxes catalanes que des de finals de la
dècada de 1990 treballen des d'aquesta perspectiva. Alhora, aquestes són
contextualitzades en l'evolució que ha patit en els últims seixanta anys el sistema
agroalimentari català.
En la segona part de l'informe es presenten els resultats de l'aterratge del concepte
de SbA (i la seva aplicació pràctica) al context català per mitjà de metodologies
participatives. Durant el transcurs de la segona etapa de la recerca, la participació
d'alguns dels actors rellevants del moviment per la SbA català ha permès, per una
banda, obtenir una definició de SbA consensuada i adaptada a la nostra realitat; per
l'altra, operativitzar aquesta definició per mitjà de la identificació d'un conjunt
d'atributs a partir dels quals s'han desenvolupat 54 indicadors. La seva avaluació
permet perfilar l'estat de la SbA a Catalunya tal i com l'entén el moviment social que
la promou. El gruix de la segona part de l'informe el constitueix, doncs, la presentació,
per mitjà de fitxes, del desenvolupament i l'avaluació dels indicadors esmentats.
Aquests han estat confeccionats per tal de conformar un sistema d'informació ràpid i
entenedor que permeti avaluar el grau d'acompliment dels atributs i, d'aquesta
manera, l'estat de la SbA de Catalunya.
A continuació, organitzades en base als dos blocs de continguts descrits, es presenten
les principals conclusions de l'estudi.

8.1. .- Principals resultats de fase de revisió bibliogràfica:
8.1.1. La crisi estructural del sistema agroalimentari capitalista en el s

àmbits internacional i català
Per primera vegada en les últimes dècades, les qüestions relacionades amb
l'agricultura i l'alimentació tornen a situar-se al centre de l'agenda política, tant en
l'àmbit global com en el local. La crisi alimentària global permanent en la que estem
immerses s'aguditza any rere any; malgrat la sobreproducció d'aliments, cada any es
bat un nou rècord històric, per un costat de persones famolenques, per l'altre de
persones obeses. El discurs oficial de les principals agències intergovernamentals
relacionades amb l'ajut al desenvolupament, l'agricultura i l'alimentació insisteix en
atribuir la crisi alimentària mundial a determinades causes conjunturals. Tanmateix,
responent a aquest discurs, cada cop sorgeixen més veus crítiques que atribueixen la
crisi a la imposició en l'àmbit planetari, per part de l'elit que governa el món, del
sistema agroalimentari corporatiu i industrial actualment dominant.
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D'acord amb aquest corrent de pensament crític, que s'identifica amb la reivindicació
de la SbA, d'entre els episodis més rellevants de la cronologia recent de l'esmentada
imposició destaquen, per una banda, l'anomenada Revolució Verda, el gran impuls
que el capital internacional va donar a la causa de la industrialització de l'agricultura
mundial a partir de la dècada de 1950; en segon lloc, les polítiques d'ajust estructural,
que van ser imposades principalment pel Banc Mundial i el Fons Monetari
Internacional arrel de la crisi del deute, la qual esclatà durant la segona meitat dels
anys 70 als països de la perifèria econòmica; i, per últim, la nova embranzida a la
liberalització del comerç agrari i alimentari que ha tingut lloc a partir de la dècada de
1990 en el marc del procés de globalització neoliberal que ha capitanejat fins ara
l'Organització Mundial del Comerç.
Pel que fa al context català, les fortes transformacions que van patir tant el medi rural
com la societat catalana en el seu conjunt al llarg de la segona meitat del s. XX han
desembocat en la marginalització econòmica actual de les activitats primàries, les
quals han deixat de ser el motor de l'economia del país i l'eix sobre el que es vertebra
la vida social i cultural al món rural. L'intens procés de modernització del sector agrari
català ha comportat:
a) una forta especialització productiva en determinats sub-sectors productius com
ara la fruita fresca, i sobretot els pinsos o la ramaderia intensiva;
b) desaparició de bona part de les explotacions, bàsicament totes les que no han
pogut seguir el ritme d'intensificació en capital i d'augment de la competitivitat;
c) la preponderància del subsector de la indústria alimentària (dins el que destaca
la càrnia) també conegut com el Clúster agroalimentari català, un dels més
importants d'Europa.
Aquest model de desenvolupament agroalimentari segueix al peu de la lletra els
manaments de l'economia de mercat i insisteix en el foment de la innovació
tecnològica i la dotació de noves infraestructures productives com a únic camí per a
superar (o, si més no, suportar) la crisi estructural que pateix el sector (augment dels
costos de producció, disminució de la renta, etc.). Des de l'òptica de la SbA, però,
aquesta aposta és entesa com una autèntica fugida cap endavant la qual no farà sinó
augmentar encara més els problemes de viabilitat econòmica de les explotacions:
manca de relleu generacional, precarietat laboral, contaminació ambiental, deute
ecològic, desequilibri territorial, etc.
8.1.2. El moviment per la Sobirania Alimentària en els àmbits internacional i
català
L'origen del concepte de SbA es remunta a l'any 1996. La seva aparició es gestà al
Sud global, en el marc d'un llarg cicle de lluites protagonitzat per les resistències
camperoles a la imposició del model agroalimentari i de desenvolupament capitalista
per
part
de
les
institucions
financeres
internacionals,
les
agències
intergovernamentals i les potències i les multinacionals del Nord. Front aquest intent
d'imposició, les lluites camperoles esmentades defensaven un model productiu i social
adaptat a la realitat local i als desitjos de justícia social i ambiental de les comunitats
rurals i els pobles indígenes del Sud. Posteriorment, a finals de la dècada de 1990,
l'assumpció de la reivindicació de la SbA per part de l'aleshores emergent moviment
antiglobalització tingué una importància determinant. Amb el pas del temps, aquella
primera reivindicació, més centrada en l'àmbit productiu i rural (conferència de
Tlaxcala i primeres trobades de La Vía Campesina), així com en la realitat dels països
de la Perifèria, ha anat incorporant multitud de veus, organitzacions i col·lectius
d'arreu del món, tant pagesos com no pagesos, els quals han contribuït a enriquir la
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noció de SbA amb les reflexions i les propostes que aquests actors han anat
desenvolupant dins els seus àmbits d'actuació respectius (consum, comerç
internacional, defensa dels drets humans, ordenació del territori, justícia de gènere,
etc.). D'aquesta manera, la noció de SbA ha esdevingut un nou paradigma social i de
desenvolupament el qual es presenta avui dia com una sòlida i necessària alternativa
al model socio-econòmic i de desenvolupament capitalista.
La SbA és, per tant, una alternativa ideològica i política que defensa un discurs crític i
planteja unes pràctiques eminentment transformadores. En aquest sentit, va més
enllà dels aspectes tècnics propis d'altres conceptes com la Seguretat Alimentària i es
constitueix com un marc de reacció a la lògica capitalista i les teories neoliberals
aplicades al sistema agroalimentari. D'acord amb la seva transversalitat i importància
per a la supervivència humana, aquesta proposta de nou model agroalimentari s'estén
a tots els àmbits de la vida social. A efectes pràctics, però, l'existència d'una agenda
política comuna ha permès construir un moviment internacional, vertebrat
principalment per La Vía Campesina, en el que tenen cabuda una gran diversitat de
col·lectius i actors, cadascun dels quals aporta reivindicacions i propostes adaptades a
la seva realitat local i/o sectorial. Es creen, així, xarxes i aliances que pretenen acabar
amb la dicotomia que tradicionalment ha enfrontat als països i regions del Sud i el
Nord. Aquesta riquesa és un dels punts forts del moviment internacional per la SbA,
però exigeix també un procés constant de reflexió sobre l'aplicació pràctica d'aquest
concepte en els diferents contextos territorials, socio-econòmics i culturals d'arreu del
planeta.
Per la seva banda, el moviment català per la SbA va començar a gestar-se a finals de
la dècada de 1990. Durant aquells anys s'inicià un procés de convergència entre els
sectors més polititzats dels àmbits de la producció i el consum ecològics, que situem
en l'òrbita de l'agroecologia, i algunes associacions i ONG catalanes les quals, alhora
que acompanyaven lluites camperoles del Sud, començaren a fer sensibilització i acció
política per a la SbA a Catalunya (veure seccions 3.2 i 3.3). Deu anys després, el
nombre, el grau de coordinació i la maduresa dels col·lectius i organitzacions
implicades, així com el nombre, la naturalesa, l'abast i l'impacte de les iniciatives que
aquestes estan tirant endavant, permeten començar a parlar d'una certa consolidació
del moviment. Amb tot, com expliquem a l'últim punt d'aquest apartat de conclusions,
hi ha una sèrie de circumstàncies que obliguen a ser prudents a l'hora de valorar
l'abast i la rellevància actuals de les pràctiques i les reivindicacions sorgides des del
moviment català per la SbA.

8.2. .- Principals resultats de la fase participativa de la recerca:
8.2.1. La sistematització de la noció de SbA de Catalunya tal i com l'entenen
els actors del propi moviment
Com ja s'ha apuntat, la participació d'alguns dels actors rellevants del moviment per la
SbA català ha permès consensuar, primer, i operativitzar, després, el concepte “SbA
de Catalunya” per mitjà de la identificació d'un conjunt d'atributs i el
desenvolupament de 54 indicadors. A continuació, es llisten per ordre alfabètic els 12
atributs integradors, que han estat definits de manera participativa:

1.
2.
3.
4.
5.

Alimentació culturalment adequada
Alimentació sana i equilibrada
Circuits curts i de proximitat
Control popular de l'agricultura i l'alimentació
Diversitat productiva en l'àmbit regional
307

6. Educació per la SbA
7. Medi rural viu i productiu
8. Minimització de residus
9. Producció agroecològica
10. Relacions comercials justes i transparents
11. Relacions cooperatives i de confiança
12. Relacions de gènere justes
L'anàlisi d'aquests atributs, els quals són el resultat de l'operativització del
concepte “SbA a Catalunya” per mitjà de metodologies participatives, permet
extreure algunes conclusions. A trets generals, els actors que treballen per la
SbA a Catalunya consideren que la definició de SbA que sobretot ha contribuït
a desenvolupar La Via Campesina està ben definida i consensuada en l'àmbit
internacional. No obstant, mirats en el seu conjunt, els discursos i les
pràctiques que promouen la construcció de SbA a, i/o des de, Catalunya
presenten alguns trets diferencials si els comparem amb les dimensions del
concepte de SbA tal i com és entès en l'àmbit internacional. En aquest sentit,
destaca el major protagonisme que el moviment català atorga a l'esfera del
consum. Podem atribuir aquesta tendència a diferents motius, com ara un
possible biaix metodològic (al qual ja ens hem referit anteriorment) però també
a la preponderància a Catalunya dels actors urbans front als que treballen per
la SbA explícitament des del món rural, junt a una manca clara de referents
pagesos. Altres aspectes a ressaltar són l'èmfasi que el moviment català posa
en les qüestions relacionades amb l'educació per a la SbA i, encara que amb
menor pes, la minimització de residus, dos atributs que no apareixen de forma
explícita a les diverses formulacions del concepte de SbA fets per La Via
Campesina.
Un cop definits els atributs integradors, el següent pas fou desenvolupar els
indicadors associats als primers i, tot seguit, avaluar-los. L'avaluació de tots i
cadascú dels indicadors ha permès extreure algunes conclusions sobre l'estat
actual de, per una banda, la SbA de Catalunya i, per l'altra, el moviment social
que la promou i la reivindica. Seguidament, es presenten les principals
conclusions que s'han extret durant la fase d'avaluació dels indicadors i anàlisi
dels resultats, la qual val a dir que també ha comptat amb la inestimable
participació d'una quinzena de persones implicades en la lluita per la SbA de
Catalunya.
8.2.2. L'estat i les tendències d'evolució de la SbA de Catalunya
Les dades que han permès avaluar els indicadors associats als atributs integradors
“Alimentació culturalment adequada” i “Alimentació sana i equilibrada”
mostren clarament que en les últimes dècades el patró alimentari català s'ha
distanciat substancialment de l'ideal dieta mediterrània recomanada, el qual és
considerat, tant pels experts com pels actors del moviment, un patró alimentari sa,
equilibrat i culturalment adequat al nostre context territorial i socio-cultural. D'entre
les importants conseqüències ambientals, socio-culturals i sanitàries de l'esmentat
distanciament, destaca el fort increment que ha experimentat en els últims anys la
incidència del sobrepès i l'obesitat en el conjunt de la població catalana (veure pg.
103). Concretament, les dades en les que es basen les avaluacions dels indicadors
associats a l'atribut “Alimentació culturalment adequada” assenyalen la importància
que actualment té dins el patró alimentari català el consum de:
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1. aliments processats forans i insans (veure Indicador 1, pg. 103);
2. menjar ràpid fora de casa (veure Indicador 2, pg. 106);
3. nous aliments funcionals (veure Indicador 3, pg. 109).
Per la seva banda, les dades en les que es basen les avaluacions dels indicadors
associats a l'atribut “Alimentació sana i equilibrada” posen de manifest que:
4. la població catalana no acompleix els objectius nutricional ni les recomanacions
alimentàries que les persones expertes han establert per a ella (veure
Indicador 5, pg. 117);
5. tot i la inexistència de dades fiables, sembla que el consum d'aliments ecològics
s'està consolidant, sobretot dins del sector de població jove, conscienciada i
resident a les ciutats (veure Indicador 6, pg. 120);
6. aproximadament el 3% dels productes vegetals produïts i consumits a
Catalunya supera amb escreix els Límits Màxims de Residus (LMR) de
pesticides presents als aliments permesos per llei (veure Indicador 7, pg. 124).
7. la quantitat mitjana de carn consumida anualment per capita és molt superior a
la que recomanen els experts i les institucions sanitàries (veure Indicador 5, pg.
117).
Pel que fa a l'àmbit del comerç, les dades que ens han permès avaluar els indicadors
de l'atribut “Circuits curts i de proximitat” assenyalen, per una banda, que
l'economia agrària catalana està basada en un model on els aliments quilomètrics
constitueixen el gran gruix dels productes alimentaris comercialitzats a Catalunya (ja
siguin matèria prima o producció final); per altra banda, que, tot i el poc pes que té el
sector primari dins el conjunt de l'economia catalana, la indústria agroalimentària és
el sector amb més volum econòmic. Concretament, les dades a les que hem tingut
accés indiquen que:
8. l'elevada competitivitat de la indústria agroalimentaria catalana, dins la qual
destaca la indústria càrnia, que és líder en l'àmbit europeu, es fonamenta en
nivells molt elevats de comerç amb la resta de l'Estat espanyol, la Unió
Europea i altres continents (Veure Indicador 8, pg. 129)
9. el sector agroalimentari català és totalment depenent de les importacions de
soja (principal producte importat a Catalunya, destinat en un 88% a la
producció de pinsos) i cereals (principalment, blat i blat de moro); de fet, el
70% dels components del pinso que es produeix a Catalunya s'importa, com
també es fa amb el 65% dels animals que són engreixats al país (Veure
Indicador 8, pg. 129)
10. la balança comercial dels productes ecològics certificats mostra una tendència
desmarcada del fenomen exportador massiu que es dóna a la resta de l'estat;
aproximadament el 40% de la producció ecològica catalana es consumeix a
Catalunya (fins un 80% en el cas dels productes frescos), i un 31% va cap a la
resta de l’Estat espanyol (Veure Indicador 9, pg. 139)
Encara dins l'àmbit del comerç, cal destacar que els indicadors d'aquest atribut
integrador ens han permès analitzar no només les dades macroeconòmiques
d'inserció en el comerç internacional d'aliments, sinó també quins canals de
comercialització predominen a Catalunya. Així, les dades consultades mostren que:
11. entre els anys 1995 i 2004, la quota de mercat dels supermercats i, en
especial, dels grans, va augmentar significativament (del 10 al 31,2%) en
detriment del comerç tradicional, el qual l'any 2004 tan sols va representar un
4,4% del total. Com a conseqüència immediata d'aquesta tendència, durant el
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mateix període el número d’establiments tradicionals alimentaris va disminuir
un 55,74%, mentre que el de supermercats grans va augmentar un 77% i el
d'hipermercats (més de 2.500 m2) un 211% (Veure Indicador 11, pg. 145)
12. entre els anys 2000 i 2010 el número de cooperatives de consum crític ha
augmentat de forma exponencial, com també ho ha fet el número de cistelles o
unitats familiars associades a aquest model de consum.
En relació a l'atribut integrador “Control popular de l’alimentació”, les dades en
les que s'han basat les avaluacions dels seus indicadors mostren que, en les darreres
dècades, tant l'estructura i la planificació de la producció agrària, com l'accés als
recursos productius, han experimentat canvis que tendeixen a allunyar Catalunya del
paradigma de la SbA. Més concretament, les tendències esmentades queden
reflectides en els següents fenòmens:
13. augment de la concentració de la terra com a conseqüència de la reducció del
nombre total d’explotacions i l'increment de la superfície mitjana per
explotació durant el període 1982-2007 (Veure Indicador 16, pg. 158)
14. tot i que el règim de propietat de la terra segueix sent el majoritari en termes
absoluts, s'observa una tendència a la transformació del règim de tinença
d'aquest recurs productiu a favor del règim de cessió en arrendament (Veure
Indicador 16, pg. 158)
15. entre 1997 i 2008 ha tingut lloc un creixement ininterromput del preu de les
terres de secà i de regadiu amb especial intensitat en el cas de les terres de
regadiu de la Província de Barcelona, fet que posa de relleu la importància del
factor “especulació urbanística” en la pujada dels preus d'aquest recurs
productiu (Veure Indicador 17, pg. 163)
16. els projectes agroecològics de llavors mouen un volum de llavors gairebé
insignificant si el comparem amb el volum que mou el mercat de llavors català
en el seu conjunt (Veure Indicador 18, pg. 168);
17. l'existència d'un marc institucional que ve determinat per les polítiques
agràries i fortament marcat per la Política Agrària Comú (PAC) de la UE té una
influència important en l'evolució de l'estructura agrària del país (Veure
Indicador 19, pg. 177).
Pel que fa al marc normatiu al que fa referència el punt 17, l'avaluació dels dos
indicadors que estudien l'evolució dels ajuts directes de la PAC al sector productiu ha
posat de manifest tres fets destacats, que són el resultat dels esforços d'inserció en
una economia cada cop més globalitzada:
18. els ajuts de la PAC, especialment els que es destinen a la producció agrícola,
estan subjectes a una forta inestabilitat a llarg termini (VeureIndicador 19,
pg.177)
19. entre els anys 2005 i 2009 els ajuts directes a la producció agropecuària van
experimentar una disminució constant (Veure Indicador 19, pg. 177)
20. la distribució dels ajuts directes a la producció és fortament desigual; així,
mentre que l'any 2009 el 83% dels 54.531 beneficiaris de les ajudes de la PAC
van percebre menys de 6.000 euros, aquell mateix any tan sols 8 beneficiaris
van percebre, conjuntament, gairebé 5 milions d'euros (Veure Indicador 20, pg.
183)
Les dades que han permès avaluar els indicadors associats a l'atribut integrador
“Educació per a la Sobirania Alimentària” mostren que, tant la formació oficial en
qüestions agroalimentàries, com els missatges que es vehiculen a través de la
publicitat, insisteixen en discursos i continguts molt allunyats i, sovint, fins i tot
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antagònics, als que es corresponen amb el paradigma de la SbA. Més concretament,
les informacions a les que s'ha tingut accés posen de manifest que:
21. el discurs que té més pes dins l'àmbit de la publicitat alimentària, i que per
tant més condiciona la percepció social de l'alimentació i el sentit dels canvis
d'hàbits alimentaris de la població, és el pseudo-científic, un tipus
d'argumentari que és freqüentment polèmic precisament per la seva manca de
rigor científic (Indicador 24, pg. 195)
22. els continguts relacionats amb la Producció Agrària Ecològica tenen una
presència molt escassa, tant en la formació de grau mitjà, com en els estudis
universitaris on, a més a més, en els pocs casos en els que s'imparteixen
assignatures de PAE, aquestes són relegades als crèdits optatius (Veure
Indicador 25, pg. 200, i Indicador 26, pg. 203);
23. les escoles catalanes que compten amb menjadors ecològics, tot i haver
augmentat significativament en els darrers anys, representen un percentatge
molt petit respecte el total d'escoles que hi ha en funcionament al país (Veure
Indicador 22, pg. 192)
També en relació a l'àmbit educatiu, cal mencionar que l'indicador nº23 (Escoles amb
hort) no ha pogut ser avaluat a causa de la manca de dades.
Per altra banda, les dades en les que s'han basat les avaluacions dels indicadors
associats a l'atribut integrador “Medi rural viu i productiu” reflecteixen que en les
darreres dècades s'ha produït una davallada, tant en la importància econòmica, com
en el prestigi social amb que compta el sector agrari. Així, les dades i informacions a
les que s'ha tingut accés assenyalen que:
24. des de l'any 2001, la renda agrària i la renda agrària per persona ocupada
presenten una clara tendència a la baixa, que estaria motivada per l'augment
dels costos de producció (fertilitzants, carburants i altres fonts d'energia,
fitosanitaris i plaguicides, pinsos,...) i per la davallada dels preus que perceben
els pagesos i ramaders pels seus productes. Tant és així que l'any 2008 el valor
afegit brut (VAB) per persona ocupada al sector primari no va arribar ni a la
meitat del VAB mitjà de Catalunya (Veure Indicador 30, pg. 220)
25. durant els últims anys, ha seguit disminuint el poder adquisitiu de la població
activa en el sector agrari, fet que en part explica que també segueixi
disminuint la població activa agrària (Veure Indicadors 31, 32 i 33, Pgs. 222,
225 i 227 respectivament);
26. després de la dràstica davallada de població activa agrària ocorreguda al llarg
de les últimes quatre dècades, actualment la població ocupada al sector
primari es troba més o menys estabilitzada, però el percentatge que aquesta
representa respecte la població activa total de Catalunya segueix disminuint
progressivament (l'any 2008 va representar per primera vegada menys del 2%
de la població activa(Veure Indicador 31, pg. 222);
27. l'any 2008, la mà d'obra que treballava a les explotacions agroramaderes
catalanes representava menys del 30% del total de les persones assalariades
en el sector agroalimentari, un sector on la majoria de la població activa
treballa en la transformació (indústria) i la distribució alimentària (veure
Indicador 32, pg. 225);
28. tal i com mostren les piràmides d'edat del sector, són molt pocs els i les joves
que es dediquen a la producció agrària, de manera que cal esperar que la
tendència a la baixa de la població activa agrària es mantingui (veure Indicador
33, pg. 227);
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29. al llarg dels últims vint anys, sobretot per a determinats cultius, s'ha viscut un
augment espectacular de la contractació de mà d'obra immigrada, un fenomen
que en determinades zones com ara el Pla de Lleida ha comportat un fort canvi
en l'estructura del mercat laboral, així com una sèrie de conflictes socials que
encara estan pendents de resoldre (Veure Indicador 34, pg. 229);
30. la pèrdua de prestigi social i la manca d'interès cap a les activitats productives
agràries queden plasmades en la caiguda de la matriculació d'estudiants
d'enginyeria agrícola i forestal registrada durant els últims anys, la qual
contrasta amb l'increment de matriculacions en estudis universitaris vinculats a
l'alimentació (Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica;
(veure Indicador 27, pg. 208);
31. la despesa mitjana en alimentació per part de les famílies catalanes (17% l'any
2005) és molt inferior a la mitjana espanyola de finals de la dècada de 1950
(55'3%), fet que reflexa els canvis profunds que han patit les societats catalana
i espanyola en els últims seixanta anys (veure Indicador 35, pg. 236);
32. a nivell territorial, la pèrdua de pes econòmic i de prestigi social de les
activitats agràries queda reflectida en la desprotecció quasi absoluta en la que
es troben els espais agraris i pesquers amb que compta Catalunya (veure
Indicador 28, pg. 210).
Pel que fa al volum de residus generat per les activitats associades al sector
agroalimentari, les dades que han permès avaluar els indicadors associats a l'atribut
integrador “Minimització de residus” mostren que:
33. entre els anys 1993 i 2005 els residus d'envasos lleugers van créixer un 70%;
així, l'any 2005 gairebé la meitat dels residus lleugers generats a Catalunya
van provenir del consum directe d’aliments (envasos alimentaris del menjar i
les begudes) (veure Indicador 13, 150);
34. entre els anys 2003 i 2008 l'evolució del volum de residus d'envasos
fitosanitaris generats, tot i ser irregular, va experimentar una clara tendència a
la baixa (veure Indicador 14, pg. 152);
35. l’augment lent però sostingut que està experimentant la plasticultura des de
mitjans de la dècada de 1990 està ocasionant que els residus plàstics que es
deriven de l'activitat productiva agrària (hivernacles, encoixinats, etc.)
representin un percentatge cada cop més elevat del total de residus que
genera el sector (veure Indicador 15, pg. 155).45
Un altre aspecte que s'ha tractat d'avaluar ha estat la diversitat de cultius que
existeixen a les diverses demarcacions territorials catalanes. Així, per a l'atribut
integrador “Diversitat productiva en l'àmbit regional” s'ha desenvolupat només
un indicador, l'avaluació del qual ha permès constatar que a les quatre províncies
catalanes es conreen gairebé tots els tipus de cultius representatius de l'agricultura
mediterrània, els quals podem relacionar directament amb una dieta equilibrada,
suficient i culturalment adequada. Però, malgrat la diversitat de cultius existent,
destaca, per exemple, la poca superfície que es dedica al cultiu de lleguminoses, o els
molts milers d'hectàrees que es destinen a la vinya i a la producció de fruita fresca
(Veure Indicador 21, pg. 186). Aquesta situació invita a concloure que a Catalunya es
donen unes condicions climàtiques, edafològiques i agronòmiques ideals des de la
perspectiva de la reivindicació de la SbA ja que, potencialment, les diverses bioregions
catalanes podrien autoabastir-se de tots els productes alimentaris que conformen la
45

Degut a la inexistència de dades específiques per a l'àmbit català sobre els aspectes que estudien els
dos darrers indicadors referenciats (nº 14 i 15), la seva avaluació s'ha basat en dades relatives al
conjunt de l'Estat espanyol.
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dieta mediterrània. Queda pendent, però, avaluar quin percentatge d'autoabastiment
en volum es podria assolir per a cadascun dels diversos productes alimentaris si
tingués lloc una distribució equilibrada de la superfície disponible entre els diversos
cultius bàsics, qüestió que no s'ha abordat en l'avaluació de cap indicador.
Les dades en les que hem basat les avaluacions dels indicadors associats a l'atribut
“Producció Agroecològica” assenyalen que, malgrat el fort creixement que ha
experimentat en els últims deu anys la Producció Agrària Ecològica (PAE) catalana, i
tot i que per als propers anys s'espera que es mantingui aquesta tendència a l'alça, el
sector ecològic català té encara poc pes dins el conjunt del sector agroalimentari del
país. En abordar la situació dins l'àmbit productiu ecològic cal destacar, però, que
donada la inexistència de dades i/o estudis sobre les tipologies de conreu, les
superfícies i els volums de collita amb els que compten els projectes productius
agroecològics catalans que treballen prescindint de la certificació oficial del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), els mateixos no han pogut ser
considerats en l'avaluació dels indicadors que s'han desenvolupat per a l'atribut
Producció Agroecològica. Així, les dades disponibles indiquen que:
36. tot i que, tant el nombre d'operadors (productors, elaboradors, importadors i
comercialitzadors) com la superfície inscrita al CCPAE, han augmentat de forma
molt significativa en l'última dècada, actualment les hectàrees conreades en
ecològic continuen representant un percentatge molt petit (1,36%) de la
superfície total conreada a Catalunya (veure Indicador 39, pg. 247);
37. les quatre demarcacions catalanes compten amb la presència, encara que en
alguns casos molt minsa, de gairebé totes les tipologies de cultius ecològics
considerades (veure Indicador 40, pg. 251);
38. en general, per als diversos tipus de cultiu considerats, unes poques finques
concentren bona part de la superfície ecològica total destinada a cada cultiu
(veure Indicador 41, pg. 253);
39. el nombre d'empreses i iniciatives que es dediquen a la producció de planter
ecològic, tot i haver augmentat en els últims anys i presentar una tendència a
l'alça, segueix representant una fracció molt petita del mercat de planta a
Catalunya (Veure Indicador 46, pg. 270);
40. després d'haver experimentat un creixement força progressiu i continu durant
el període 1998-2009, en funció de les dades que es considerin, entre un 51,15
i un 71,87% del total de blat de moro conreat a Catalunya l'any 2009 va ser
transgènic. El cultiu de blat de moro transgènic en territori català està
comportant la desaparició del conreu de blat de moro ecològic, el qual va
disminuir un 95% entre els anys 2002 i 2008 (veure Indicador 42, pg. 258);
41. en la darrera dècada, la quantitat final de fitosanitaris d'origen químic venuts a
Catalunya ha disminuït de forma significativa (veure Indicador 42, pg. 258);
42. existeix un fort contrast entre, per una banda, la davallada que han
experimentat en el últims quinze anys el nombre d'explotacions i caps de
bestiar d'oví, cabrum i equí i, per l'altra, l'espectacular augment que ha
protagonitzat durant els últims cinquanta anys el cens ramader porquí (Veure
Indicador 44, pg. 264;
43. de les nou races autòctones de bestiar que es conserven actualment a
Catalunya, tres compten amb un nombre de caps tant reduït que queda en
entredit la seva supervivència a mig termini; la resta, presenten cabanyes
totalment marginals si les comparem amb les xifres totals per espècie del cens
ramader de Catalunya (Veure Indicador 45, pg. 268).
Respecte a l'activitat pesquera, les dades a les que s'ha tingut accés mostren que en
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les darreres dècades la pesca artesanal ha estat relegada a una posició marginal en
relació al conjunt de la producció pesquera catalana. Concretament, aquesta situació
es veu reflectida en:
44. el predomini de la flota pesquera industrial sobre la que treballa amb arts
menors, predomini que es materialitza amb una capacitat de captura set
vegades superior a favor de la primera (veure Indicador 47, pg. 272);
45. un increment del 40% en la producció aqüícola durant el període 1992-2008
(veure Indicador 48, pg. 276);
46. el creixent volum d'importacions de peix fresc i, sobretot, congelat, tendència
que reflecteix la influència del model agroexportador sobre l'activitat pesquera
catalana (veure Indicador 49, pg. 282).
Les dades estadístiques que han permès avaluar els indicadors associats a l'atribut
integrador “Relacions comercials justes i transparents” confirmen que un
nombre reduït de cadenes de supermercats tenen cada cop més poder i, per tant, més
capacitat de control, sobre els subsectors producció, distribució i comercialització.
Concretament, les informacions disponibles mostren que:
47. l'any 2007, les 5 empreses que dominaven la venda minorista de productes
alimentaris concentraven un 55,87% de la superfície de venda a Catalunya, i
un 51,1% del total de vendes. En l’extrem oposat, excloent les 20 principals
empreses de distribució, aquell mateix any la facturació conjunta de tota la
resta de botigues minoristes només va representar el 5,11% del total;
48. l'any 2009 els productors només van percebre, de mitjana, el 23,86% del preu
final en el cas dels productes agrícoles, el 43,48% en el cas dels ramaders, i el
35,15% en el cas dels de la mar (Veure Indicador 51, pg. 291).
Per últim, cal parar especial atenció a la greu situació d'injustícia que posen de
manifest les dades i informacions en les que s'ha basat l'avaluació dels indicadors
associats a l'atribut “Relacions de gènere justes”. D'acord amb les fonts
consultades:
49. les estadístiques oficials invisibilitzen i menystenen sistemàticament el treball
que aporten les dones al conjunt del sector agroalimentari (amb tot, segons
aquestes estadístiques l'any 2005 un 36% del total de persones vinculades a
l’agricultura eren dones) ja que en moltes ocasions aquestes dones realitzen
feines temporals, no són assalariades fixes o treballen en economies
submergides, de manera que no surten a les estadístiques (Veure Indicador 36,
pg. 239);
50. la immensa majoria de les dones que treballen al sector primari i apareixen a
les estadístiques ho fan sota la figura de cònjuges i, per tant, no són
reconegudes com a treballadores de ple dret (Veure Indicador 36, pg. 239);
51. l'any 2005, un 65,75% de les dones pageses catalanes adscrites a la Seguretat
Social tenien més de 50 anys, front al 43,75% en el cas dels homes, dades que
indiquen que les pageses catalanes estan encara més envellides que els
pagesos (Veure Indicador 36, pg. 239);
52. les dones titulars d'explotació (un 19% del total de titulars l'any 2005) ho són
normalment de les finques amb menor superfície (Veure Indicador 36, pg. 239).
53. mentre que, també l'any 2005, només el 19% del total de titulars d'explotació
eren dones, aquell mateix any el percentatge de dones titulars d'explotació
augmentava fins al 26% en el cas de les finques que van comptar amb la
certificació del CCPAE, fet que apunta a una major feminització de l’agricultura
ecològica (Veure Indicador 38, pg. 244);
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54. al viure en un entorn fortament masculinitzat, no estar reconegudes com a
agents actius dins de les explotacions agràries i haver d'encarar cada dia una
doble jornada laboral (la de l'àmbit productiu i la del domèstic) les pageses
catalanes participen poc en els espais de representació agraris, com ara els
sindicats o les cooperatives agràries (Veure Indicador 37, pg. 242).
8.2.3. L'estat i les tendències d'evolució del moviment català per la SbA
Deu anys després de l'incipient emergència del moviment català per la SbA, el nombre
de col·lectius i organitzacions catalanes que treballen per la SbA, així com el nombre i
l'abast de les iniciatives que aquestes estan tirant endavant, indiquen que ha arribat
l'hora de començar a parlar d'una certa consolidació del moviment. Amb tot, les dades
i les informacions a les que hem tingut accés assenyalen que cal fer-ho amb certes
reserves.
Les dades disponibles assenyalen, per exemple, que el nombre de cooperatives i
grups de consum ecològic (així com el de cistelles o unitats familiars implicades en
aquest model de relació directa entre la producció i el consum) ve augmentant de
forma exponencial des de l'any 2000 (veure Indicador 12, pg. 147). Amb tot, la major
part del fort creixement que està experimentant el consum de productes ecològics
s'està vehiculant a través dels supermercats (veure Indicador 11, pg. 145); i, per altra
banda, tant el contingut de les entrevistes com el dels debats que han tingut lloc
durant les sessions de treball col·lectiu, indiquen que existeix un intens i interessant
debat dins del moviment sobre la idoneïtat d'assumir que els grups de consum
ecològic desenvolupen, per el sol fet de ser-ho, un consum crític, conscient i
transformador, així com en relació al que es percep com una manca d'implicació per
part d'aquest grups en l'acció política per a la SbA.
Pel que fa a l'àmbit educatiu, tot i que cada cop més escoles introdueixen aliments
ecològics als seus menjadors, i malgrat l'existència de la Taula de treball per a
l'alimentació escolar ecològica (un espai de treball col·lectiu força representatiu que
promou la creació de MEE des de la perspectiva de la SbA) invita a ser moderadament
optimistes, les dades disponibles assenyalen que la proporció d'escoles catalanes que
actualment compten amb menjador ecològic respecte el total és encara molt reduïda
(veure indicador Indicador 22, pg. 192).
Per altra banda, malgrat el sorgiment progressiu de noves iniciatives de conservació,
multiplicació i difusió de llavors de varietats tradicionals, i malgrat la importància que
té l'existència d'un espai de coordinació d'àmbit català (la Xarxa Catalana de Graners),
les dades disponibles assenyalen, per una banda, que el nombre d’experiències és
encara força reduït i, per l'altra, que aquestes iniciatives mouen actualment un volum
de llavors gairebé insignificant si el comparem amb el volum total comercialitzat a
Catalunya (veure Indicador 18, pg. 168).
Així mateix, donada la situació crítica i irreversible que es desprèn de la magnitud de
la pèrdua dels coneixements pagesos tradicionals i de la urgència que imposa
l'avançada edat de les últimes persones que els van posar en pràctica, les
informacions a les que hem tingut accés indiquen que els esforços de recuperació dels
elements de l'agricultura i la ramaderia tradicionals que poden ser útils en els actuals
models productius agroecològics, tot i ser lloables, són poc sistemàtics i profunds,
alhora que clarament insuficients (veure Indicador 50, pg. 287).
En definitiva, els indicadors ens retornen una imatge d’un país que ha anat
evolucionant cap a un model de consum cada cop més allunyat del patró alimentari
considerat com a sa, equilibrat i culturalment adequat, fonamentat en el comerç
internacional i on les grans empreses de distribució juguen un paper cada cop més
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rellevant, arraconant al comerç tradicional. Un país on els processos de concentració
es donen en cadascuna de les etapes de la cadena alimentària: des de l'acaparament
de terres, venda d'insums i llavors al repartiment desigual dels ajuts de la PAC o la
distribució alimentària en mans d'unes poques empreses. Un país on, malgrat el
discurs cada cop més estès que ens parla de sostenibilitat, és capdavanter a Europa
en el conreu i importació d'organismes modificats genèticament. Un país que, tot i la
importància del sector agroalimentari, margina social i econòmicament als i les
pageses, i en especial a aquestes últimes, que a més de viure la marginalització per
viure d'una activitat cada cop menys valorada, són invisibilitzades i menystingudes
tant en l'àmbit del treball com en el d'acció i representació política. Però també
trobem una imatge d'un país d'una gran diversitat productiva en l'àmbit regional, amb
un teixit associatiu fort i on també estan augmentant de forma significativa les
experiències que confronten la direcció presa (cooperatives, xarxes de producció
agroecològica, menjadors escolars, etc...); experiències molt minoritàries al costat del
corrent general però que testimonien la resistència i el canvi i que caldrà impulsar
encara amb més força des del moviment per la Sobirania Alimentària.
Per aquest motiu, un altre capítol destacat és el relatiu al tipus de relacions que els
actors del moviment tendeixen a establir entre ells. Les informacions disponibles
mostren, per una banda, que en els últims cinc anys hi ha hagut un augment
significatiu del nombre d'experiències d'associació i cooperació entre petits projectes
de producció agroecològica, fet que cal valorar molt positivament (veure Indicador 54,
pg. 299); i, per altra banda, que les relacions de cooperació i confiança són quelcom
habitual en les tasques i projectes empresos per les persones i col·lectius que
treballen per la difusió i la construcció de la SbA de Catalunya (veure Indicador 53, pg.
297). Amb tot, del contingut de les entrevistes i els debats que tingueren lloc durant
els tallers participatius, es desprèn que les esmentades relacions sovint no són, o no
han estat, tan idíl·liques com es voldria, fins el punt que en algunes ocasions els
conflictes i les diferències entre persones i grups han dificultat i/o han fet impossible la
continuïtat de determinades coordinacions i espais de treball col·lectius.
Dins aquest mateix apartat, cal destacar que, tal com mostren les informacions
consultades, en comparació amb les estructures directives dels sindicats o les
cooperatives agràries del món rural convencional, en l'àmbit agroecològic les dones
tendeixen a participar més en els espais de presa de decisions, tendeixen a gaudir de
més reconeixement, i tendeixen a ocupar més sovint càrrecs i llocs de responsabilitat
dins les organitzacions, els col·lectius i els espais de treball. En aquest sentit, tot i que
les pageses agroecològiques no són un grup quantitativament important dins el
col·lectiu de dones pageses, ni tan sols si només considerem les que es dediquen a la
producció agrària ecològica, aquestes aporten elements qualitatius de vital
importància. Elles encarnen algunes de les experiències concretes de resistència del
model agroecològic i desafien els conceptes clau de la racionalització productivista de
la producció ecològica quan aquesta no va acompanyada de canvis socials i en el seu
model de vida. Tot i que tampoc hi ha dades concretes, sembla que les dones són
majoritàries en les experiències de consum crític, on aporten una crítica important a la
racionalitat crematística, alhora que visibilitzen i donen valor a les pràctiques de cura,
manteniment i protecció (Veure Indicador 37 pg. 242). En el futur, caldrà seguir
valorant la participació i l'aportació diferencial de les dones activistes dintre dels
col·lectius en els que participen, més encara si es té en compte que en diferents
moments del procés de recerca ha quedat palès que, més enllà del discurs
políticament correcte, també en els espais vinculats al moviment per la SbA resta
encara molta feina per fer per tal d'eradicar les injustícies relacionades amb les
qüestions de gènere.
Pel que fa a l'àmbit productiu, una clara limitació a l'hora d'avaluar la importància i
l'evolució dels projectes catalans de producció agroecològica és la manca de dades i
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estudis sobre la qüestió. També en aquest cas, però, la informació qualitativa
aportada per les persones del moviment durant les entrevistes i les sessions de treball
ha permès salvar, almenys en part, el problema que implica la inexistència de dades
quantitatives. D'acord amb aquesta font d'informació, a Catalunya existeix actualment
un dinàmic moviment d'experiències agroecològiques de producció d'aliments.
Aquestes vinculen la seva activitat productiva a una distribució a través de circuits
curts, l'establiment d'aliances amb altres petits pagesos i una certificació més basada
en la confiança i el coneixement mutu que no pas en un segell públic o privat. Sempre
segons l'opinió i el coneixement dels actors que han participat en la recerca, aquestes
experiències representen, però, tan sols una petita part del sector de la producció
agrària ecològica catalana, la major part del creixement de la qual l'estarien
protagonitzant projectes productius no necessàriament polititzats ni afins als
plantejaments del moviment.
També segons l'opinió de les persones que han estat entrevistades i/o han participat
als tallers, abans d'afirmar categòricament que el moviment està consolidat caldria
afrontar i superar col·lectivament els següents reptes:
1. el dèficit d'espais i rutines de reflexió sobre la pròpia pràctica i sobre les línies
de treball estratègic a desenvolupar;
2. la dèficit d'acció política per a la SbA (d'acord amb la percepció dels actors que
han participat a la recerca, la lluita contra els transgènics és pràcticament
l'única que ha assolit certa continuïtat i incidència al llarg del temps);
3. la inexistència, en l'àmbit català, d'un actor pagès de referència que compti
amb suficient legitimitat, reconeixement i implantació territorial, i que tingui la
capacitat d'aglutinar i fer valdre les reivindicacions polítiques del conjunt de
pagesos i pageses que produeixen des del paradigma de l'agroecologia;
4. la dificultat per apropar-se i unir esforços amb les diferents lluites en defensa
del territori i les organitzacions ecologistes que tracten, des de la vessant
territorial, qüestions relacionades amb l'agricultura i l'alimentació.
En síntesi, les dades i informacions a les que hem tingut accés inviten a concloure
que, malgrat el nombre i la progressiva consolidació de les experiències i les
coordinacions que a Catalunya dinamitzen el treball per a construir SbA en els
diferents àmbits, i tot i que la reivindicació de la SbA comença a ser àmpliament
coneguda en l'entorn dels moviments socials i a obrir-se un espai més enllà d'aquests,
la magnitud dels processos i les realitats concretes, tant internes com externes, a les
que el moviment tracta de fer front, posa de manifest que encara queda molt camí i
molta feina per fer. Així, sembla que encara és aviat per sentenciar sense reserves
que el moviment català per la SbA està totalment consolidat.
Per tal de millorar les nostres pràctiques i augmentar la capacitat d'incidència en
l'opinió pública i les polítiques institucionals de les nostres propostes caldrà, doncs,
seguir sumant experiències i aglutinant esforços. Caldrà seguir recollint, sempre arran
de terra, petites llavors que ens permetin sembrar nous camins cap a la SbA. La
recerca participativa que ha donat lloc a aquest informe pretén ser una contribució en
aquesta direcció.
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10. Annexos
10.1. Actors del moviment català per la Sobirania Alimentària
A continuació es mostra un llistat i una breu caracterització dels principals actors que
promouen l'agroecologia i la Sobirania Alimentària a Catalunya. La informació relativa
a cada actor es presenta per mitjà de la Taula d'actors (Taula 31). Cal emfatitzar que
aquesta taula NO és un directori exhaustiu d'actors que promouen l'Ae i la SbA: entre
altres qüestions, no inclou els grups i cooperatives de consum ecològic, ni els actors
implicats en projectes productius (incloent les ADV), de transformació, elaboració i/o
distribució; tampoc inclou les experiències d'educació per la Sobirania Alimentària.
Tots aquests actors no han estat inclosos en aquesta fitxa perquè per avaluar les
activitats i els actors que treballen en aquests altres àmbits s'han desenvolupat
indicadors específics.
A les capçaleres de les columnes de la Taula d'actors s'han situat cinc variables: any
de creació, tipologia, àmbits de treball, àmbit territorial i enllaç/contacte. A les
capçaleres de les files figuren els diversos grups ordenats per tipologia.
La variable “Tipologia” inclou sis categories: Organització No-Governamental (ONG),
Associació, Col·lectiu de base, Plataforma, Sindicat de base i Entitat Pública.
Per a la variable “Àmbits de treball” s'han concretat set categories que pretenen
englobar els diversos tipus d'activitats de promoció de l'agroecologia i la Sobirania
Alimentària. Han estat definides de la manera següent:
• Cooperació: suport i acompanyament a organitzacions i comunitats camperoles
de països empobrits per mitjà d'activitats de sensibilització, formació,
divulgació, recerca, acció política i/o assessorament.

46

•

Sensibilització/Educació: realització d'activitats (xerrades, conferències, tallers,
espectacles, peces teatrals, etc.), intervencions i/o campanyes que tenen per
objectiu despertar l'interès, reclamar l'atenció, conscienciar.

•

Formació: realització de jornades tècniques, assignatures, cursos, màsters,
postgraus, i/o altres projectes educatius per a la Sobirania Alimentària.

•

Divulgació: edició de publicacions (articles, revistes, llibres...), exposicions,
material audiovisual, blogs, pàgines web, animacions, etc.

•

Investigació: cercar, contrastar, compilar, avaluar, analitzar, elaborar i
desenvolupar dades, opinions, percepcions, conceptes, idees, discursos, teories,
estratègies, etc.

•

Acció Política46: realització d'intervencions i campanyes que tenen per objectiu
denunciar, pressionar, boicotejar, subvertir i/o sabotejar les accions, els
interessos i/o les estratègies (i/o les respectives conseqüències) dels actors que
promouen i es beneficien del model agroalimentari dominant i dificulten la
construcció de Sobirania Alimentària.

•

Comerç Just: importació, distribució i/o venda de productes “exòtics” de comerç
just, sempre que darrera d'aquests productes hi hagi organitzacions i
comunitats que, conscients dels límits del comerç just, desenvolupin aquesta

En elaborar aquesta taula no hem inclòs en la categoria “Acció Política” totes les activitats de promoció
en positiu de l'agroecologia i la Sobirania Alimentària que realitzen els diversos actors ja que, tot i que
no hi ha dubte que es tracta també d'accions eminentment polítiques, aquestes accions en positiu
estan recollides a la resta de categories que hem definit per a la variable “Àmbits de treball”.
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activitat com a part d'estratègies més àmplies encaminades a construir
Sobirania Alimentària, tant al Sud com al Nord.
•

Assessorament: suport tècnic i/o logístic a organitzacions catalanes, estatals i/o
europees.

Taula 31. Actors del moviment català per la Sobirania Alimentària
Nom

Any de
creació

Tipologia

Àmbits de
treball

VSF

2007
(1989)

ONG

Cooperació
Sensibilització
Divulgació
Recerca
Assessorament
Acció Política

Internacional www.veterinariossinfr
onteras.org/ca/

Entrepobles

2002
(1988)

ONG

Cooperació
Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Internacional www.pangea.org/epu
eblos/

Xarxa de
Consum
Solidari (1)

1996

ONG

Cooperació
Sensibilització
Divulgació
Acció política
Comerç Just

Internacional www.xarxaconsum.n
et/

Enginyeria
sense
Fronteres

2004
(1992)

ONG

Cooperació
Sensibilització
Divulgació
Formació
Assessorament
Acció Política

Internacional http://catalunya.isf.es
/home/index.php

Comitè de
Suport al MST.

1994

ONG

Cooperació
Sensibilització

Internacional http://comitemstbcn.
blogia.com/

Marxa
Mundial de
Dones

2003

Moviment
Social

Sensibilització
Acció Política

Internacional http://marxamundiald
ones.pangea.org/

Anys 80

ONG

Recerca
Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Internacional www.grain.org/princi
pal/

2005

Coalició
d'ONG

Recerca
Formació
Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Internacional www.noetmengiselmon.or
g/

GRAIN

No et mengis
el món

Àmbit
territorial

Enllaç /
Contacte
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Nom

Any de
creació

Tipologia

Àmbits de
treball

Àmbit
territorial

Enllaç /
Contacte

Les Refardes –
Gaiadea

2005

Associació

Sensibilització
Divulgació
Recerca
Formació
Assessorament
Acció Política

Catalunya
(Vallès /
Bages) Estat

www.lesrefardes.com
/

Rurbans

2003

Associació

Sensibilització
Divulgació
Recerca
Formació

Catalunya
(Pallars)

www.tesiture.com/ru
rbans/docs.htm

CRIC / Opcions

1996

Associació

Recerca
Sensibilització
Divulgació

Catalunya Estat

www.opcions.org

L'Era (abans
Amics de
l'Escola
Agrària de
Manresa)

1998

Associació

Sensibilització
Formació
Divulgació
Assessorament

Catalunya
(Bages)

www.associaciolera.o
rg

Triticatum

2001

Associació

Recerca
Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Garrotxa)

triticatum@gmail.co
m

ODG

2000

Associació

Recerca
Formació
Assessorament
Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Catalunya Estat

www.odg.cat

IEEEP

2007

Associació

Recerca

Catalunya

www.ieeep.net

AREA
(Associació
per a la
Recerca i
l'Estudi de l'
Agroecologia)

2005

Associació

Sensibilització
Formació
Divulgació
Assessorament
Recerca
Acció Política

Catalunya
(Vallès)

www.kosturica.blogs
pot.com/

Edpac

2003

Associació

Sensibilització
Formació
Divulgació
Assessorament

Catalunya Estat

www.edpac.org/

Ecoconsum

1988

Associació

Sensibilització
Divulgació
Assessorament
Acció Política

Catalunya

www.ecoconsum.org
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Nom

Any de
creació

Tipologia

Àmbits de
treball

Àmbit
territorial

Enllaç /
Contacte

Slow Food

2003

Associació

Sensibilització
Divulgació

Internacional

www.slowfood.es/con
vivia

Vida Sana

1974

Associació

Sensibilització
Divulgació
Formació

Catalunya Estat

www.vidasana.org

Transgènics
Fora! (Antiga
PTF!)

2003

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació
Recerca
Acció Política

Catalunya

www.transgenicsfora.
org

La Repera

2008

Col·lectiu

Sensibilització
Assessorament
Recerca

Catalunya

www.repera.wordpre
ss.com/

Som Lo Que
Sembrem

2007

Plataforma Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Catalunya

www.somloquesembr
em.org

Assemblea
Pagesa

2002

Sindicat de Sensibilització
base
Divulgació
Recerca
Acció Política
Assessorament

Catalunya

www.assembleapage
sa.cat

Can Masdeu

2001

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació
Acció Política
Assessorament

Barcelona

www.canmasdeu.net

Kan Pasqual

1996

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació
Acció Política
Assessorament

Barcelona

agustillu@hotmail.co
m

Escola Agrària
de Manresa

1989

Entitat
Pública

Sensibilització
Divulgació
Formació
Recerca
Assessorament

Catalunya Estat

www20.gencat.cat/po
rtal/site/DAR

Escola de
Pastors

2008

Entitat
Pública

Formació
Assessorament

Catalunya
(Pallars) Estat

www.projectegripia.w
ordpress.com/about/
escola-de-pastors

ARAGUAB

2008

Entitat
Pública

Sensibilització
Divulgació
Formació
Recerca

Catalunya www.araguab.cat
Internacional
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Nom

Any de
creació

Tipologia

Àmbits de
treball

CCDR

2006

Entitat
Pública

Sensibilització
Divulgació
Formació
Recerca
Assessorament

Àmbit
territorial

Enllaç /
Contacte

Catalunyawww.ccdr.udl.cat/ind
Internacional ex.php?
option=com_frontpag
e&Itemid=1

Ecologistes en
Acció
Catalunya

2009
(1998)*

Federació Sensibilització
de Grups Divulgació
Ecologistes
Formació
Acció Política

Catalunya Estat

www.ecologistesenac
cio.cat/

Naturalistes
de Girona

(1981)*

Associació

Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Catalunya
(Girona)

www.naturalistesgiro
na.org

IAEDEN

(1980)*

Associació

Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Catalunya
(Empordà)

www.iaeden.cat/

Grup de
Defensa del
Ter

(1989)*

Associació

Recerca
Sensibilització
Divulgació
Formació
Acció Política

Catalunya
(Conca del
Ter i més).

www.gdter.org/index.
php

Associació

Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Catalunya

www.gepec.org/index
.php

GEPEC

ADENC

1997
(1982)*

Associació

Sensibilització
Divulgació
Assessorament
Recerca
Acció Política

Catalunya
(Vallès)

www.adenc.org/

IPCENA

1990

Associació

Recerca
Sensibilització
Divulgació
Acció Política

Catalunya
(Lleida)

www.ipcena.org/

Skamot Verd

1989

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Bcn)

www.skamotverd.org

KAE
(Kol·lectiu
d'Agroecologi
a, UdLl)

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació
Formació

Catalunya
(Lleida)

GAE (Grup
d'Agroecologi
a, ESAB)

Col·lectiu

Sensibilització
Formació

Catalunya
(Bcn)
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Nom

Any de
creació

Associació
Agroecològica
de Gallecs

Tipologia

Àmbits de
treball

Àmbit
territorial

Enllaç /
Contacte

Associació

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Vallès)

http://www.aegallecs.
cat/

Hortet de
l'Autònoma
(AUB)

2003

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Vallès)

www.hortet.awardsp
ace.com/index.php?
sec=principal

Hort Colònia
Castells

2008

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Bcn)

www.salvemlacolonia
.blogspot.com/

Hortet del
Forat de la
Vergonya

2003

Col·lectiu

Sensibilització

Catalunya
(Bcn)

www.decreixement.n
et/grup/lhortet-de-lauab/wiki/com-fer-unhort-agroecologiccomunitari

Hortet de Cal
Suís

2004

Col·lectiu

Sensibilització

Catalunya
www.entrebastidors.i
nfo/?p=302
(Esplugues
de Llobregat)

Hort
Comunitari de
Gràcia

2008

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Bcn)

Hort
Comunitari
del Clot

2008

Col·lectiu

Sensibilització

Catalunya
(Bcn)

Hort
Universitat de
Barcelona Raval

2008

Col·lectiu

Sensibilització

Catalunya
(Bcn)

www.huertosurbanos
barcelona.wordpress.
com/16-ub-raval/

Hort del Xino

2008

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Bcn)

www.hortdelxino.wor
dpress.com/

Akí me planto

2004

Col·lectiu

Sensibilització

Catalunya
(Bcn)

akimeplanto@movim
ents.net

Hort Urbà Eco
- Comunitari

2007

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Badalona)

www.canbarriga.net/
drupal/hort-urba-ecocomunitari

Hort
Comunitari de
Cal Mosquit

2008

Col·lectiu

Sensibilització
Divulgació

Catalunya
(Barberà del
Vallès)

www.calmosquit.blog
spot.com/

www.horteres.wordpr
ess.com/2008/11/12/
hort-comunitari-degracia/
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10.2. . Relació de persones entrevistades
Nom

Organització

Albert Ferré

MonVerd, Germinal, TF!

21/05/2008

Albert Sales

Setem

16/06/2008

Àlex Guillamon

Entrepobles

25/06/2008

Álvaro Porro

CRIC, Can Masdeu

15/05/2008

Cinta Barratxina

OCUC

11/06/2008

Dani Valls

CCPAE

20/06/2008

Eduard Mata

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

04/06/2008

Engràcia Valls

Ecoconsum

12/06/2008

Ferran Garcia

Veterinaris sense Fronteres

21/05/2008

Jaume Boixadera

DAR

27/05/2008

Jordi Peix

DAR

27/05/2008

Josep Pàmies

Som lo que Sembrem, Assemblea Pagesa,
Slow Food

30/05/2008

Lola Puig

Taula de
Ecològics

08/07/2008

Maria Giner

La Kosturica

26/05/2008

Montse Escutia

Vida Sana

05/07/2008

Pep Riera

Unió de Pagesos del Maresme

14/04/2008

Ramon Garrabou

UAB

24/03/2008

Rosa Pruna

ASAJA

02/06/2008

Xavier Montagut

Xarxa de Consum Solidari

17/05/2008

Xavi Montanyès

Campanya
Solidaris

Consum

17/04/2008

Xavier Fontanet

ADV de producció ecològica Montsià-Baix Ebre

04/06/2008

Treball

Data

de

antisúpers,

Menjadors

Xarxa

de

Escolars
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10.3. . Empreses de planter i llavor ecològica
Anoia:
G.T.G. España Seed Coating. Llavors i plantes de viver. (enegre@germains.com)
Salud e Imaginación S.L. Llavors. (www.int-salim.com)
Bages:
Les Refardes. Llavors. (lesrefardes@gmail.com)
Barcelonès:
Herbocat S.L. Llavors. (www.manantial-salud.com)
Angel Carretero Ariza. Llavors i vivers. (ancari31@hotmail.com)
Garraf
Artesanía Agrícola S.A. Planter aromàtiques. (info@arteaniaagricola.com)
Maresme:
Riera-Villagrasa S.L. Planter horícola, planter aromàtiques, planter culinàries
(admin@rieravillagrasa.com, www.rieravillagrasa.com)
Planters Casas S.L. Planter horícoles. (www.planterscasas.cat)
Vallès occidental:
Asociación Madre Tierra Llavors hortícoles, llavors aromàtiques.
(quicobarranco@eresmas.com
Vallès Oriental:
Mapryser S.L. Llavors. (victor.quilez@mapryser.com)
Hortipalnt Caldes S.C.P. Planter horícoles. (hortiplantcaldes@ya.com)
Pla d'Urgell:
Agricultores Unidos S.A. Lavors i plantes de viver. (agrusa@agrusa.com)
Semillas Batlle S.A. Llavors i plantes de viver. (lleida@semillasbatlle.com)
Segrià
Centre Especial de Treball El Pla. Planter aromtiques. (Almacelles, 973740010)
Cereales Aragón y Cataluña S.A.U. Llavors i plantes de viver. (Alguaire, 973756084)
Les Garrigues:
Montserrat Torrents Montmany. Llavors. (montserrat@biosalut.cat)
Baix Ebre:
Susana Martín Hernández. Planter aromàtiques. (vfilos@terra.es)
Semillas Certificadas Castells. Llavor i plantes de viver, llavor d'arròs.
(semillas@grupocastells.com)
Planters Estorach S.L. Llavors i vivers. (comercial@plantersestorach.com)
Gironès:
Biospirit S.L. Llavors aromàtiques. (cecile.kraetzer@luzdevida.com)

331

10.4. . Mapes de distribució dels principals cultius
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Distribució de la superfície d'arròs. Any 2008

Superfície d'arròs (ha)
Fins a 50
De 51 a 100
De 101 a 300
De 301 a 3000
Més de 3000

Distribució de la superfície de blat de moro. Any 2008

Superfície de blat de moro (ha)
Fins a 50
De 51 a 100
De 101 a 300
Més de 300

Distribució de la superfície de cereals. Any 2008

Superfície de cereals (ha)
Fins a 50
De 51 a 250
De 251 a 1000
Més de 1000

Distribució de la superfície de cítrics any 2008

Superfície de cítrics (ha)
Fins a 10

D'11 a 100
De 101 a 500
Més de 500

Distribució de la superfície de conreus industrials. Any 2006

Superfície (ha)
Fins a 10
> de 10 a 25
> de 25 a 50
> de 50 a 100
Més de 100

Distribució de la superfície de farratges. Any 2008

Superfície de farratges (ha)
Fins a 10
D'11 a 50
De 51 a 250
Més de 250

Distribució de la superfície de flor i planta ornamental any 2008

Superfície de flor i planta ornamental (ha)
Fins a 5
De 6 a 10
D'11 a 25
Més de 25

Distribució de la superfície de fruita fresca. Any 2007

Superfície de fruita fresca (ha)
Fins a 5

De 6 a 10
D'11 a 100
Més de 100

Distribució de la superfície de fruita seca any 2007

Superfície de fruita seca (ha)
Fins a 10

D'11 a 100
De 101 a 500
Més de 500

Distribució de la superfície d'hortalisses any 2008

Superfície d'hortalisses (ha)
Fins a 5
De 6 a 10
D'11 a 50

Més de 50

Distribució de la superfície de lleguminoses any 2007

Superfície de lleguminoses (ha)
Fins a 2
De 3 a 10
D'11 a 50

Més de 50

Distribució de la superfície d'olivera. Any 2008

Superfície d'olivera (ha)
Fins a 1
De 2 a 10

D'11 a 25
De 26 a 50
Més de 50

Distribució de la superfície de vinya. Any 2008

Superfície de vinya (ha)
Fins a 5

De 6 a 50
De 51 a 200
Més de 200

