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RESUM 
 

Davant dels reptes socioambientals actuals, apareixen diversos actors i iniciatives que 

plantegen una nova manera de viure més connectada amb la natura i la comunitat. Aquestes 

noves pràctiques van configurant, de mica en mica, un procés de transició cap a la 

sostenibilitat que s’estén dins la societat però, també, en altres àmbits concrets com el de 

l’agricultura. Aquests processos són l’objecte principal de la recerca que es presenta.  

D’una banda, cada vegada més pagesos aposten per una agricultura més sostenible i 

multifuncional que incorpora el respecte pel medi ambient i la relació amb la comunitat 

propera, com a elements principals de l’activitat agrària. De l’altra, agafa força un moviment 

comunitari de transició, el qual planteja un canvi profund en la societat actual, basat en els 

lligams dins de la comunitat i amb el medi ambient. L’acció local esdevé poderosa, i dins 

d’ella, l’agricultura retorna a la ciutat com un element clau per assolir una major resiliència i 

sostenibilitat.  

Existeix un buit en la recerca que connecti ambdós moviments de transició, el de l’agricultura 

i el de les comunitats urbanes cap a la sostenibilitat. La tesi desenvolupada analitza amb detall 

teories i casos en aquesta direcció, amb l’objectiu de trobar sinèrgies entre ambdues 

transicions que permetin avançar cap a un sistema agrourbà més sostenible.  

La recerca empírica es porta a terme a la regió urbana de Girona, per tal de descobrir fins a 

quin punt aquests canvis es donen en un territori agrourbà concret. La investigació de les 

explotacions i d’accions vinculades amb el sector agrari ha permès identificar un nombre 

significatiu d’elements i iniciatives de transició que promouen un sistema agroalimentari més 

local i sostenible, el qual pot millorar la qualitat de vida i el medi ambient dels entorns urbans.  

En resum, la tesi aprofundeix de manera innovadora en la transició de l’agricultura cap a la 

sostenibilitat i la interrelació amb les societats urbanes properes. Referències teòriques com 

la multifuncionalitat de l’agricultura, pràctiques agràries més sostenibles, com la 

permacultura, i la sostenibilitat de les societats urbanes, es barregen introduint un element 

més recent, el de la nova cultura de la transició que aposta per una societat més resilient per 

fer front als reptes ambientals actuals (el canvi climàtic i l’escassetat de fonts energètiques 

fòssils). En definitiva, la tesi il·lustra com urbà i rural, pagesia i ciutadania, es troben en aquest 

procés de transició cap a una manera més sostenible de viure i conrear.    
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RESUMEN 
Ante los actuales retos socioambientales, aparecen distintos actores e iniciativas que plantean 

una nueva forma de vivir, más conectada con la naturaleza y la comunidad. Estas nuevas 

prácticas van configurando, poco a poco, un proceso de transición hacia la sostenibilidad que 

se extiende dentro de la sociedad, pero también en otros ámbitos más concretos, como el de 

la agricultura. Estos procesos son el objeto principal de análisis de la investigación que se 

presenta.  

Por un lado, progresivamente más agricultores apuestan por una agricultura más sostenible 

y multifuncional que incorpora el respeto por el medio ambiente y la relación con la 

comunidad cercana, como elementos principales de la actividad agraria. Por otro lado, cobra 

fuerza un movimiento comunitario de transición, el cual plantea un cambio profundo en la 

sociedad actual, basado en los vínculos dentro de la comunidad y con el medio ambiente. La 

acción local se convierte en poderosa y con ella la agricultura vuelve a la ciudad  como un 

elemento clave para alcanzar mayor resiliencia y sostenibilidad.   

Existe un vacío en la investigación que conecte los dos movimientos de transición, el de la 

agricultura y el de las comunidades urbanas hacia la sostenibilidad. La tesis desarrollada 

analiza con detalle teorías y casos en esta dirección, con el objetivo de encontrar sinergias 

entre ambas transiciones que permitan avanzar en la sostenibilidad del sistema agrourbano.  

La investigación empírica se desarrolla en la región urbana de Girona, con el fin de descubrir 

hasta qué punto estos cambios tienen lugar en un territorio agrourbano concreto. La 

investigación de las explotaciones agrarias y de acciones vinculadas con el sector agrario ha 

permitido identificar un número significativo de elementos e iniciativas de transición que 

promueven un sistema agroalimentario más local y sostenible, el cual puede mejorar la calidad 

de vida y el medio ambiente de los entornos urbanos. 

Resumiendo, la tesis profundiza de forma innovadora en la transición de la agricultura hacia 

la sostenibilidad y en la interrelación con las sociedades urbanas cercanas. Referencias 

teóricas como la multifuncionalidad y la sostenibilidad de las sociedades urbanas se 

entremezclan introduciendo un elemento más reciente, el de la nueva cultura de la transición, 

que apuesta por una sociedad más resiliente para hacer frente a los actuales retos ambientales 

(el cambio climático y la escasez de fuentes energéticas fósiles). En definitiva, la tesis ilustra 

como urbano y rural, campesinado y ciudadanía, se encuentran en este proceso de transición 

hacia una forma más sostenible de vivir y cultivar. 
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SUMMARY 
Current socio-environmental challenges are faced by a growing number of stakeholders and 

initiatives that take action to achieve a new way of living more connected to nature and 

community. These new practices are shaping, bit by bit, a transition process towards 

sustainability that spreads across society but also in specific areas, such as the agricultural 

sector. These processes are the main object of study in this dissertation.  

On one hand, more and more farmers get engaged in a more sustainable and multifunctional 

agriculture that includes environmental protection and community relationships as main 

aspects of farming. On the other hand, a transition movement gets powerful, that promotes 

a big change in our current society based on strengthening links with the community and the 

environment. Local action becomes powerful and within it agriculture comes back in the city 

as a key element to achieve more sustainability and resilience.  

There is a gap on research linking the agriculture and the community sustainable transition 

processes. The dissertation developed analyses in detail theories and cases related with these 

subjects, with the aim to find out synergies between both transition processes that allow 

making progress towards a more sustainable agro-urban system.   

The empirical research is carried out in Girona urban region, in order to discover at what 

degree these changes are present in a specific agro-urban territory. The study developed at 

farm scale, as well as the analysis of citizens and public actions linked to agrarian sector, has 

resulted in a significant number of transition elements and initiatives that promote a more 

local and sustainable agro-food system that can improve the quality of life and the 

environment of urban areas.   

To sum up, the thesis takes an innovative closer look at agriculture transition processes 

towards sustainability and its relationship with the nearby urban communities. Theoretical 

concepts such as multifunctionality of agriculture, sustainable agrarian practices, like 

permaculture, and sustainability of urban communities, are merged introducing a more recent 

element, which is the new transition culture that promotes a more resilient society to face 

the current environmental challenges (mainly climate change and the scarcity of fossil fuels). 

Overall, the dissertation illustrates how urban and rural, farmers and citizens, get together in 

this transition pathway to a more sustainable way of living and farming.  
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1ª PART - MARC INTRODUCTORI 
 

«The tiniest of seeds can produce the most magnificient of trees.»  

‘La llavor més petita pot produir el més magnífic dels arbres.’ (Pinkerton i Hopkins 2009) 
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

1.1. INTRODUCCIÓ 

Existeix una transició de l’agricultura cap a una major sostenibilitat? De quina 

manera hi ajuden els moviments de transició sorgits recentment? I com contribueix 

aquesta agricultura en transició a millorar la sostenibilitat i la resiliència dels entorns 

i les comunitats urbanes?  

La formulació d’aquestes preguntes ha donat lloc a la tesi que aquí es presenta. Es tracta 

d’una investigació rigorosament actual, on el punt central són els processos de transició cap 

a la sostenibilitat aplicats a l’agricultura i les comunitats urbanes que des de la base cerquen 

crear una societat més sostenible i resilient. La investigació se situa principalment en espais 

urbans i periurbans perquè és en aquests territoris on agricultura i ciutadania es retroben per 

crear un projecte comú, on l’agricultura ressorgeix i es revaloritza, configurant un sistema 

agrourbà més local i sostenible en la línia del que plategen diversos autors (Donadieu 2012; 

Valette, Perrin i Soulard 2012; Miccoli, Finucci i Murro 2014).   

Les arrels del concepte de transició es troben en la biologia i les dinàmiques de població 

(Rotmans, Kemp i Asselt 2001). Durant els darrers anys, però, el seu ús s’ha estès 

considerablement a altres camps, alhora que ha pres major rellevància en el món de la recerca 

i de les polítiques. Les transicions es poden definir com un procés gradual de canvi que 

transforma l’estructura d’una societat i les relacions que s’estableixen entre els actors. El canvi 

arriba per mitjà d’un conjunt de transformacions lentes i no lineals en què participen 

múltiples actors (Poppe, Termeer i Slingerland 2009; Rotmans, Kemp i Asselt 2001).  

La tesi se centra en les transicions que es donen en l’agricultura cap a una major sostenibilitat. 

Aquesta temàtica es troba cada vegada més present en la literatura, tot i que amb aportacions 

i solucions diverses (Baret i Stassart 2013; Dendoncker i Peeters 2013; Caplat 2014; Hilmi 

2012; Van der Ploeg i Laurent 2009; Wilson 2007; Renting i Rossing 2009; Barbier i Elzen 

2012; Spaargaren, Oosterveer i Loeber 2013; Dahlberg 1994). La transició en l’agricultura es 

posa en relació amb el moviment de transició iniciat a Anglaterra l’any 2006, el qual ha 

integrat l’agricultura i l’alimentació com a elements principals per avançar envers una societat 

postpetroli. En connexió amb aquest moviment, apareixen una multitud d’iniciatives que 

promouen una agricultura interrelacionada amb la ciutadania i la natura. Contribueixen, així, 
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a avançar en la transició d’una agricultura industrial, allunyada del territori, a una agricultura 

renovada que s’integra en la societat i el medi que l’envolta.  

La investigació s’inicia amb l’anàlisi de la transició de l’agricultura, per observar com aquesta 

activitat incorpora, progressivament, en major o menor grau segons el territori, elements de 

sostenibilitat i multifuncionalitat. Un element clau de la recerca és el concepte transició de 

l’agricultura cap a la sostenibilitat, que ja s’està detectant en explotacions agràries d’arreu 

(Wiskerke i Van der Ploeg 2004). Gonzálvez defineix l’agricultura sostenible com «aquella 

que, a llarg termini, contribueix a millorar la qualitat ambiental i els recursos bàsics dels quals 

depèn l’agricultura, satisfà les necessitats humanes bàsiques de fibra i aliments humans, és 

econòmicament viable i millora la qualitat de vida del productor i tota la societat» (Benet 

2011). Amb la investigació, s’aprofundeix també en el concepte multifuncionalitat agrària, com 

un element clau per entendre la natura dels canvis en l’agricultura. L’agricultura en espais 

urbans –que és on se situa principalment la investigació– té un potencial encara més elevat 

per a la multifuncionalitat, adaptant-se a les demandes de la societat propera (Zasada 2012).  

A continuació, s’elabora una reflexió sobre el paper de l’agricultura en entorns urbans, amb 

la idea que en aquests espais estan sorgint iniciatives molt interessants que reconnecten 

ciutadania, agricultura i medi ambient (Valette, Perrin i Soulard 2012). La importància 

creixent de l’agricultura dins de l’entramat urbà es mostra clarament en l’augment de les 

propostes de planificació i polítiques urbanes que integren l’agricultura i/o el concepte més 

ampli dels sistemes alimentaris (Viljoen i Wiskerke 2012), com un element essencial per avançar 

en la sostenibilitat i la resiliència de les ciutats. L’urbanisme agrari (de la Salle i Holland 2010) 

és un clar exemple en aquest sentit.  

Seguidament, es presenta el moviment de transició i de quina manera s’hi integra l’agricultura. 

Aquest moviment impulsa la transformació cap a una societat més resilient en la qual 

s’incrementi l’autosuficiència i es redueixi l’ús de l’energia, de manera que es pugui fer front 

als reptes ambientals, socials i econòmics del futur. «Les iniciatives de transició són una 

aproximació, emergent i en evolució, a la sostenibilitat de la comunitat» (Hopkins 2008). Un 

dels principis base d’aquest moviment és l’agricultura i l’alimentació integrades en el concepte 

més ampli de permacultura –un sistema de disseny per a la creació d’assentaments humans 

sostenibles. La permacultura és un model molt interessant per a la recerca que es porta a 

terme, perquè no només planteja un sistema agrari i alimentari més sostenible, sinó que va 

més enllà amb la idea d’aconseguir una cultura sostenible o permanent (Holmgren 2007).  
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En el moviment de transició, l’agricultura a dins i al voltant de les ciutats es reforça com un 

element clau per obtenir aliments locals, incrementant, així, la resiliència alimentària, però 

també per reconnectar els ciutadans amb la terra i la natura.  Les ciutats i el camp no poden 

seguir contraposant-se, sinó al contrari (Fleury i Donadieu 1997). L’agricultura a les zones 

urbanes no només persisteix, sinó que es renova per satisfer les necessitats dels ciutadans. 

D’aquesta manera, l’agricultura reconquereix el paper clau que tenia a l’espai i a la societat 

urbana, però amb un aire renovat. Neal (2013) arriba a considerar que el moviment de la 

transició posa de manifest l’ascendència d’allò rural que influeix en l’urbanisme i, citant a 

Woods (2009), afirma que produeix noves formes socioespacials que difuminen el que és 

rural i el que és urbà. 

Les temàtiques esmentades s’estudien a partir de la recerca teòrica, però sobretot amb 

l’exploració de casos de referència que mostrin els processos de transició de l’agricultura, els 

quals poden sorgir des del mateix sector agrari, des dels moviments socials o, fins i tot, des 

de l’àmbit polític. Finalment, la investigació se centra en l’estudi de cas en un espai agrourbà 

concret i proper, el de la regió urbana de Girona (RUG). L’objectiu és detectar si s’hi donen 

processos de transició cap a la sostenibilitat vinculats amb l’agricultura, per mitjà de la 

investigació d’explotacions agràries, principalment, però també analitzant iniciatives que 

sorgeixen des de les comunitats o les polítiques locals. Interessa, en últim terme, observar si 

aquests processos contribueixen a construir un sistema agrourbà més local i sostenible.  

1.2. MOTIVACIÓ 

L’elaboració d’un treball escolar sobre els principals reptes ambientals que afrontava la 

humanitat va ser, potser, el detonant del meu interès creixent per les temàtiques ambientals. 

La realització, una mica per atzar, de la carrera de Geografia, em va oferir, després, una àmplia 

visió del medi i de la societat que ha marcat la meva manera d’entendre i relacionar-me amb 

el món. La sort em va portar a conèixer a fons el món agrari i rural per mitjà de la feina a la 

Unió de Pagesos i, més tard, amb la realització del postgrau ICRPS1. Això va fer que 

connectés amb les meves vivències d’infància a la granja dels meus avis i que redescobrís la 

importància de la pagesia i l’agricultura en la societat i el territori. La meva feina actual en 

temes ambientals a la Diputació de Barcelona m’ha ajudat a conèixer noves dimensions del 

medi ambient, tot i que també ha suposat que m’allunyés una mica de la dimensió agrària i 

                                                 
1 Programa International Comparative Rural Policy Studies (ICRPS). (http://icrps.org/)  
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rural. Tot plegat, m’ha portat a elaborar la tesi que aquí es presenta, en què es barregen les 

experiències viscudes en la geografia, el sector agrari i l’àmbit ambiental. El concepte de la 

transició de l’agricultura cap a la sostenibilitat m’ha permès realitzar aquesta integració, 

perquè dins d’aquest conflueixen tots aquests aspectes. Es tracta d’un tema molt geogràfic 

perquè integra tant temes socials com ambientals i territorials, alhora que l’element principal 

d’estudi és el sector agrari i la manera com s’apropa a la ciutadania i al medi ambient. 

La tria de la regió urbana de Girona com a àmbit de la recerca empírica respon a dues 

motivacions. D’una banda, es configura com un espai molt ric en agricultura i amb elements 

de periurbanitat que no ha estat estudiat des del punt de vista que planteja la present tesi. 

D’altra banda, es tracta de l’espai viscut, on he establert connexions amb l’agricultura, per 

mitjà de les vivències d’infantesa, però on també trobo a faltar una major interrelació i 

coneixement amb els productors d’aquesta agricultura local. Amb la recerca vull fer aflorar 

la riquesa de l’agricultura i les transicions que sorgeixen des de la pagesia del sistema agrourbà 

de Girona, per contribuir una mica a redescobrir els lligams amb l’agricultura i l’alimentació 

que tenim a tocar.   

1.3. OBJECTIUS DE LA RECERCA 

Amb una societat cada vegada més urbanitzada, les ciutats adquireixen un paper clau en el 

futur de la humanitat. L’any 2008 el Fons de població de les Nacions Unides2 va informar 

que, per primer cop a la història de la humanitat, hi havia més gent vivint a les ciutats que al 

camp. Per al 2030, es preveu que més de dos terços de la població del planeta viurà a les 

ciutats. «Ara som una espècie urbana» (Cockrall-King 2012). És clarament insostenible la 

preservació d’un model basat en l’ús de recursos cada vegada més llunyans i en la generació 

constant i creixent de residus. Segons Deelstra i Girardet ( 2000), el repte que afrontem rau 

en la possibilitat que les ciutats es transformin en sistemes autoreguladors i sostenibles, tant 

en el seu funcionament intern com en la seva relació amb el món exterior. «No hi pot haver 

un món sostenible sense ciutats sostenibles» (Deelstra i Girardet 2000).  L’agricultura urbana 

i periurbana pot jugar un paper clau en aquest camí cap a la sostenibilitat de les ciutats i el 

seu entorn.  

La recerca en agricultura urbana i periurbana és força estesa, també dins del camp de la 

geografia (Lindayati 1996). Aquesta es basa sobretot en temes referents a la multifuncionalitat 

                                                 
2 United Nations Population Fund. <http://www.unfpa.org/> [Consulta: 2 juny 2016] 



29 
 

d’aquests espais, als seus problemes a causa de la proximitat urbana i al seu potencial per a 

l’autoabastament i l’autosuficiència –principalment, als països en desenvolupament. En 

canvi, són pocs els autors que investiguen la vinculació entre agricultura i ciutat en termes de 

sostenibilitat de les comunitats urbanes. En aquest sentit, seguint el que assenyalen diversos 

autors (Reid, Gatrell i Ross 2012), la investigació va més enllà de la geografia agrària 

tradicional per passar a integrar aspectes relacionats amb l’alimentació i les dinàmiques 

socioespacials interrelacionades, en aquest cas vinculades amb el medi ambient, els 

productors i els consumidors.  Integra, així, elements propis de la geografia de l’alimentació 

i de la geografia dels sistemes alimentaris.  

Ens trobem en un moment de canvis profunds per fer front als reptes ambientals globals de 

la humanitat, i això comporta una transformació de la manera d’entendre i viure les ciutats. 

El moviment de les ciutats en transició vol donar resposta a aquest nou repte per crear ciutats 

i pobles més sostenibles i resilients i, per aconseguir-ho, l’agricultura de proximitat es 

converteix en un dels elements clau. Existeix ja una àmplia bibliografia per definir aquest 

moviment, tot i que està molt centrada en el paper de l’agricultura urbana i encara poc o gens 

en el de l’agricultura periurbana o professional que envolta la ciutat. S’obra, per tant, un 

interessant camp de recerca per analitzar quin és el paper de tota l’agricultura de proximitat 

a la ciutat, tant la urbana com la periurbana, la lúdica i la professional, en la transició de les 

ciutats cap a un model més sostenible i resilient. 

El moviment de la transició ofereix un gran canvi en la societat actual, amb l’enfortiment 

dels vincles dins de la comunitat i entre les persones i el medi ambient. L’acció local esdevé 

poderosa i, dins d’aquesta, l’agricultura retorna a la ciutat com un element clau per aconseguir 

una major resiliència i sostenibilitat. Al mateix temps, sorgeix una nova agricultura que 

promou la multifuncionalitat i el respecte pel medi ambient, amb la creació de llaços més 

estrets amb la natura i la societat.  

Existeix un buit en la recerca que estableixi un vincle entre la cultura de la transició i aquesta 

nova cultura agrària. La investigació que es planteja aprofundeix en teories i casos de 

referència en països europeus propers que vagin en aquesta direcció, amb l’objectiu de trobar 

sinèrgies entre els moviments de comunitats en transició i les noves agricultures que ajudin a 

avançar les comunitats urbanes cap a la sostenibilitat. Seguint el plantejament de Mougeot 

(2000), la tesi analitza la integració de l’agricultura urbana i periurbana en l’ecosistema urbà 

com un element funcional que pot aportar molts beneficis a aquest ecosistema.  
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A part dels casos de referència, s’ha dut a terme una recerca empírica en detall d’un estudi de 

cas concret. Es tracta de l’anàlisi de possibles processos de transició en l’agricultura i les 

comunitats urbanes vinculades a aquesta, dins del sistema agrourbà de Girona, per tal de 

descobrir fins a quin punt aquests canvis estan tenint lloc en un territori periurbà concret.  

En definitiva, l’objectiu de la tesi és aprofundir en els processos de canvi de l’agricultura cap 

a la sostenibilitat en el context de les comunitats urbanes en transició. Rural i urbà, pagesia i 

ciutadania estrenyen vincles en aquest camí, ple de novetats i en expansió, en la transició cap 

a la sostenibilitat. El marc teòric, l’anàlisi de casos de referència a escala europea i l’estudi de 

cas al sistema agrourbà de Girona ajudaran a complir aquest objectiu.   

1.4. HIPÒTESIS I PREGUNTES 

La tesi parteix de preguntes i proposicions inicials que guien el treball de camp que s’ha 

dissenyat i elaborat posteriorment. D’aquesta manera, es posa en pràctica la metodologia 

d’estudi de casos definida per Yin (2003). Seguint el que proposa aquest autor, el 

desenvolupament de la teoria s’ha recolzat en la revisió de la literatura sobre el tema d’estudi, 

amb la discussió sobre la temàtica abordada amb tècnics i professors, i amb la formulació 

constant per part de l’investigador de preguntes sobre què es volia estudiar i perquè i què 

s’esperava aprendre com a resultat de l’estudi.  

La hipòtesi principal sobre la qual s’ha treballat és que l’agricultura als entorns urbans està 

vivint un procés de transició que fomenta l’avenç de les àrees urbanes cap a un model més 

sostenible i reisilient en la línia del moviment de la transició. A partir d’aquí, la recerca planteja 

les preguntes següents:  

‐ Existeix una transició cap a una agricultura més sostenible?  

‐ Quin és el lloc i el rol de l’agricultura als entorns urbans i com s’integra en la 

planificació i les polítiques urbanes? 

‐ Com s’insereix i es tracta l’agricultura en el moviment de la transició?  

‐ De quina manera l’agricultura pot contribuir a la transició dels espais urbans cap a un 

model més sostenible i resilient? 

Les preguntes formulades permeten plantejar els propòsits següents que caldrà demostrar al 

llarg de la recerca:  
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‐ Existeix un canvi de l’agricultura, o com a mínim de part d’ella, envers una major 

sostenibilitat.  

‐ L’agricultura té un rol molt important en la configuració territorial dels espais urbans, 

si bé potser no sempre es té en compte ni se n’aprofiten tots els beneficis que pot 

aportar.  

‐ El moviment de la transició integra l’agricultura i l’alimentació com elements 

essencials d’una comunitat més sostenible i resilient.  

‐ La transició de l’agricultura i de les comunitats es troben als espais urbans i generen 

sinèrgies molt positives que permeten avançar cap a la sostenibilitat.   

Per poder obtenir respostes, la investigació analitza quins són els processos de transició de 

les agricultures d’espais agrourbans i com aquests s’interrelacionen i fomenten el canvi cap a 

comunitats més sostenibles. L’estructura de la tesi ajuda a avançar en aquest camí, mitjançant 

la recerca d’una metodologia d’anàlisi i d’un marc teòric que ajudin a extreure conclusions 

sobre les hipòtesis establertes i les preguntes formulades. La concreció en espais territorials 

específics, mitjançant l’estudi de casos de referència i l’avaluació en detall del cas de la Regió 

Urbana de Girona, ha de permetre observar in situ l’estat de la qüestió i donar resposta a les 

preguntes i les hipòtesis formulades.  
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CAPÍTOL 2. PLANTEJAMENTS METODOLÒGICS 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest capítol mostra detalladament la metodologia de recerca utilitzada en la tesi. Inclou 

com s’ha dissenyat la investigació, així com la metodologia emprada, la qual es basa 

principalment en l’estudi de casos de referència i en l’estudi de cas a la regió urbana de 

Girona. El capítol explica l’aplicació de l’estudi de cas a la regió urbana de Girona amb la 

definició de les diverses fases desenvolupades: exploratòria, de recollida de dades i de 

tractament de la informació i extracció de resultats. Seguidament, es descriuen els tres 

mètodes de recerca qualitativa que s’han utilitzat per a la recollida de dades: entrevistes 

semiestructurades, observació directa i anàlisi de documents i de fonts estadístiques. El 

capítol conclou amb unes reflexions finals sobre la validesa i la generalització dels resultats.  

2.2. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ  

La tesi utilitza, principalment, el mètode hipoteticodeductiu per estudiar els fenòmens 

d’interès: la transició de la societat i de l’agricultura cap a la sostenibilitat i les seves 

interrelacions dins del context urbà. A partir de la generació d’unes preguntes inicials, se cerca 

deduir conclusions. De tota manera, el procés d’investigació ha estat molt obert i s’han anat 

perfilant les hipòtesis i les preguntes plantejades a mesura que s’avançava en el coneixement 

dels fets estudiats.  

El procés de recerca s’ha iniciat amb la identificació del tema principal de la investigació, la 

definició dels objectius de l’estudi i el desenvolupament de les preguntes a les quals es vol 

donar resposta. Paral·lelament, s’ha anat aprofundint en el marc teòric, en els conceptes de 

sostenibilitat i de transició aplicats a les comunitats urbanes i a l’agricultura, la qual cosa ha 

ajudat a concretar els objectius i les preguntes de la investigació. Seguidament, s’ha 

seleccionat la metodologia d’investigació i els mètodes adequats per obtenir resposta a les 

preguntes plantejades. A partir d’aquí, s’ha plantejat un estudi de casos de referència en països 

europeus, per finalment analitzar concretament i a fons el cas de la regió urbana de Girona. 

Aquesta doble metodologia d’estudi de casos ha permès, d’una banda, conèixer què està 

passant a territoris capdavanters en la transició de les comunitats i l’agricultura cap a la 

sostenibilitat i, de l’altra, investigar si aquesta transició també apareix en un territori agrourbà 
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concret, el de la regió urbana de Girona. La recollida de dades en l’estudi de casos ha estat 

principalment qualitativa, però també s’han emprat dades quantitatives disponibles en fonts 

estadístiques. Finalment, s’han analitzat i extret conclusions de tota la informació obtinguda 

amb la fase exploratòria i s’han posat en relació amb el marc teòric de base. La discussió final 

descriu si s’han detectat elements de transició en l’agricultura dels entorns urbans com la 

regió urbana de Girona o els territoris dels casos de referència, que acostin més l’activitat 

agrària a la natura i a la ciutadania, i de quina manera l’agricultura pot contribuir a la transició 

dels espais urbans cap a un model més sostenible.  

Per a la construcció del model i les hipòtesis d’investigació, així com en l’anàlisi teòric, s’ha 

partit de l’experiència personal, acadèmica i professional i de mètodes teòrics. Les fonts 

emprades en aquesta fase són diverses, però, sobretot, tenint en compte que es tracta d’un 

tema molt actual, Internet ha estat una font principal de recerca d’articles acadèmics, 

publicacions i comunicacions de conferències, blogs, xarxes socials, plans i estratègies, llibres 

i tesis en línia. També s’han emprat altres recursos en paper, siguin llibres, revistes o tesis.  

Una primera recerca bibliogràfica sobre el marc teòric de partida ha permès definir el treball 

empíric, que es basa principalment en l’estudi de casos:  

‐ D’una banda, la identificació de casos de referència, en països i ciutats europees, a 

partir de publicacions, informació d’Internet i entrevistes o consultes a experts.  

‐ D’altra banda, l’anàlisi en profunditat d’un cas concret, el de la regió urbana de 

Girona, per detectar si existeix una evolució cap a una major multifuncionalitat i 

sostenibilitat de l’agricultura en aquest entorn agrourbà. S’utilitzen mètodes 

estadístics d’anàlisi de variables per conèixer en profunditat les característiques 

principals del sector agrari de la zona d’estudi i poder valorar-ne la multifuncionalitat. 

Les dades s’estudien a diverses escales segons l’interès de cada variable: explotació, 

municipi, comarca.  També es fa una anàlisi detallada a escala d’explotació agrària 

amb un mostreig no probabilístic intencional aplicat que consisteix en entrevistes 

semiestructurades a 31 explotacions de l’agrourbà de Girona que poden tenir trets de 

transició cap a un model més sostenible. Així mateix, s’entrevisten 19 actors vinculats 

al sector agrari i a processos de planificació o de sostenibilitat.  

Segons Yin ( 2003), els casos d’estudi s’utilitzen per «donar resposta a les preguntes “com” i 

“per què” sobre esdeveniments contemporanis sobre els quals l’investigador té poc o gens 

de control». En aquest sentit, la recerca vol esbrinar com i perquè l’agricultura pot contribuir 
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a la transició dels espais urbans cap a un model més sostenible, tant en territoris de referència 

com en l’àrea concreta d’estudi. Són qüestions de caire sobretot exploratori que «tracten 

sobre les relacions operacionals que necessiten ser investigades al llarg del temps» (Yin 2003). 

La situació actual de l’agricultura i la seva interrelació amb el medi ambient i la societat no és 

cosa d’un moment donat, sinó que s’ha anat configurant al llarg del temps a partir d’unes 

dinàmiques concretes. La transició no és un procés estàtic, sinó dinàmic i en evolució, i, per 

tant, necessita un enfocament multiescalar i multitemporal. Els casos d’estudi serveixen per 

estudiar esdeveniments contemporanis i utilitzen, per a això, tècniques de la recerca històrica, 

però també «l’observació directa dels esdeveniments que s’estudien i entrevistes a les 

persones implicades en els esdeveniments». Per tant, es poden fer servir una gran varietat de 

fonts, com ara documents, entrevistes i observacions. Totes elles s’empren en la present 

investigació, sobretot en l’estudi de cas de la regió urbana de Girona. La tesi fa ús d’aquestes 

fonts diverses, de fonts primàries (informació recollida amb les entrevistes i l’observació 

directa) i de secundàries (documents de diversa tipologia i fonts estadístiques).   

L’enfocament emprat és principalment qualitatiu tenint en compte que permet entendre els 

significats que la gent dóna a un fenomen (accions, decisions, creences, valors, etc.) dins del 

seus espais socials, es basa en una mostra a petita escala, utilitza mètodes interactius de 

recollida de dades, com les entrevistes, i permet explorar nous  temes i conceptes (Ritchie i 

Lewis 2003). Alhora, la recerca qualitativa pot contestar les preguntes tipus com i per què que 

es plantegen amb l’estudi de casos (Gray 2013). La recollida d’informació per mitjà de l’estudi 

de casos s’ha enfocat de manera qualitativa. Aquesta informació qualitativa s’ha 

complementat, però, amb dades quantitatives procedents de fonts estadístiques.  

El mètode deductiu va vinculat amb l’estudi de casos perquè, segons Yin ( 2003), el 

desenvolupament de teoria és una part essencial de la fase de disseny de l’estudi de casos. Els 

elements que inclou aquest autor en la fase de disseny suposen per força començar a construir 

teoria relacionada amb el tema d’estudi, de manera que es desenvolupa teoria abans de 

començar a recollir dades. El treball previ de creació de teoria és bàsic per poder establir 

adequadament la recerca de camp a portar a terme, és a dir, les dades que s’han de recollir i 

l’estratègia per analitzar-les. Aquest aspecte diferencia l’estudi de casos d’altres mètodes 

relacionats, però que són de tipus inductiu com la teoria fonamentada o l’etnografia.  

La informació que interessava analitzar i desenvolupar s’ha acabat concretant en dues parts. 

La primera inclou principalment informació teòrica, però també empírica amb l’anàlisi de 

casos de referència i s’estructura en tres capítols que inclouen informació sobre: la transició 
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de l’agricultura cap a la sostenibilitat, l’agricultura urbana com a element de sostenibilitat 

urbana i les ciutats en transició i la seva aposta per un sistema alimentari sostenible i resilient. 

La segona part se centra en l’estudi de cas al sistema agrourbà de Girona que inclou: la 

caracterització i les tendències de l’agricultura a la RUG i les iniciatives públiques i socials 

vinculades amb l’agricultura a la RUG. El gràfic següent sintetitza els continguts de la 

investigació i el tipus de recerca emprat per aprofundir-hi.  

Figura 1. Disseny de la investigació 

 

FONT. Elaboració pròpia 

2.3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ 

Respecte a la metodologia, cal diferenciar dos tipologies d’investigació diverses, però 

complementàries. D’una banda, les primeres fases de disseny de la tesi i de recerca teòrica, 

s’han elaborat per mitjà dels propis coneixements de les temàtiques d’estudi i sobretot a partir 

d’una exploració exhaustiva i molt àmplia de fonts documentals que podien aportar 

informació sobre els elements d’anàlisi. D’altra banda, l’estudi de casos de referència, i 

principalment el cas de la regió urbana de Girona, s’ha elaborat en gran part amb la recerca 

empírica.  

La recerca empírica és una part fonamental de la tesi, tenint en compte que ha permès aportar 

informació innovadora sobre els elements de la investigació. Segons l’objectiu de la recerca, 

els estudis poden ser de tipus exploratori, explanatori i descriptiu. L’estudi de casos de 

referència és principalment descriptiu perquè vol oferir una imatge clara sobre un fenomen 
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que ja està succeint (Gray 2013). Per contra, el de la regió urbana de Girona és exploratori, 

on es vol explorar què està passant i fer preguntes respecte a un fenomen sobre el qual encara 

hi ha poca informació. 

Figura 2. Característiques de la metodologia de la recerca 

 

FONT. Elaboració pròpia 

 

2.3.1. Estudi de casos de referència 

Mitjançant un estudi de casos de tipus descriptiu, s’han identificat i analitzat exemples actuals 

que mostren elements de transició en l’agricultura ubicada en zones urbanes i periurbanes 

cap a una major sostenibilitat i vinculació amb la societat que els envolta. Les fonts emprades 

per a aquesta recerca són, per un costat, la recerca bibliogràfica, sobretot per Internet perquè 

es tracta de casos molt actuals que, en general, utilitzen àmpliament les xarxes socials, els 

blogs o altres tipus de difusió per Internet. Alguns llibres analitzats durant la fase de recerca 

teòrica també incorporen casos interessants per a ala investigació. Per altre costat, s’ha 

emprat l’observació directa, sempre que ha estat possible, atesa la disparitat geogràfica dels 

diversos casos recollits.  
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Els casos de referència inclosos en la investigació s’ubiquen en països europeus que tenen 

unes característiques socioeconòmiques similars a l’àrea d’estudi. Aquests s’han escollit 

partint de les tipologies següents:  

‐ Accions de potenciació de la multifuncionalitat de les explotacions 

‐ Accions de vinculació entre agricultura i ciutadania  

‐ Accions d’interrelació entre agricultura i medi ambient 

‐ Accions relacionades amb l’agricultura a les comunitats en transició 

‐ Polítiques i moviments de transició de l’agricultura cap a la sostenibilitat 

‐ Noves fórmules d’agricultura urbana, vinculades a la ciutadania 

‐ Estratègies per fomentar l’agricultura de proximitat 

‐ Planejaments innovadors que integren agricultura i ciutat 

Els casos escollits inclouen accions que ja estan en marxa i, en alguns casos, projectes de 

futur que s’inicien. Tots els casos aporten resultats que són d’interès per a la investigació. La 

recerca s’ha desenvolupat a escala de ciutat-regió, sense entrar en particularitats de les 

explotacions agràries, perquè interessava identificar accions i projectes de transició cap a la 

sostenibilitat i la resiliència que vinculessin agricultura i societat. L’objectiu ha estat obtenir 

un marc de referència d’accions i projectes per analitzar a fons el cas concret de Girona i 

poder veure si s’hi estan desenvolupant fenòmens similars.   

Els principals casos de referència analitzats i descrits dins de la 2a part de la tesi són:  

‐ Les polítiques de potenciació de l’agricultura sostenible a Holanda.  

‐ Les iniciatives innovadores d’agricultura urbana i d’integració de l’agricultura en 

el planejament urbà del municipi d’Almere.  

‐ La proposta de creació del cinturó aliment-terra de Liège vinculada a un 

moviment de transició en aquesta regió.  

‐ El moviment de transició a la ciutat de Bristol, juntament amb el moviment 

d’alimentació local que ha potenciat l’agricultura en aquesta zona.  

A part d’aquests casos, s’han anat introduint dins dels diversos apartats teòrics exemples 

d’accions concretes que mostren la transició de l’agricultura i les comunitats urbanes cap a 

una major sostenibilitat i resiliència.  
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2.3.2. Estudi de cas a la regió urbana de Girona 

Les característiques i els elements de transició identificats amb el marc teòric i l’estudi de 

casos de referència s’han investigat en una espai agrourbà concret, la regió urbana de Girona. 

Aquest estudi de cas és de tipus exploratori.  

Segons Yin (2003), una raó per utilitzar un sol estudi de cas pot ser perquè aquest és un «cas 

representatiu o típic». La investigació té com a objectiu «captar les circumstàncies i 

condicions d’una situació habitual». Els resultats d’aquest tipus de cas seran informatius. La 

regió urbana de Girona és un territori que presenta unes singularitats molt similars a les 

d’altres territoris on es dóna la centralitat d’una ciutat mitjana, amb una activitat agrària 

històricament molt arrelada al territori i que s’ha hagut d’adaptar, sobretot durant els darrers 

decennis, als profunds canvis soferts per l’agricultura. Consegüentment la investigació en 

aquest territori pot ser útil per entendre què passa en espais similars a la RUG i que tenen 

dinàmiques socioeconòmiques i territorials semblants.  

L’àrea d’estudi inclou 29 municipis que tenen una relació més o menys forta amb la ciutat 

central de Girona. D’aquests, vint-i-set municipis es troben a la comarca del Gironès 

(Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, 

Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sarrià de Ter, Vilablareix, 

Cassà de la Selva, Llagostera, Campllong, Sant Andreu Salou, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, 

Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens) i 

dos, a la comarca de la Selva (Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar). A l’hora de definir el 

territori de treball, s’han tingut en compte diverses classificacions territorials ja existents. A 

la 3a part de la tesi es descriu amb detall l’àmbit d’estudi i com s’ha delimitat.   

La recerca a la RUG s’ha centrat principalment en la investigació d’explotacions agràries que 

poguessin tenir elements de transició de l’agricultura cap a una major vinculació amb la 

societat i el medi ambient. En aquest sentit, s’ha elaborat, a partir d’un ampli treball 

d’investigació amb diverses fonts, una relació de 90 explotacions agràries que podien ser 

interessants per a la tesi. D’aquestes, se n’han escollit finalment 31 per estudiar-les més a fons 

per mitjà de la realització d’entrevistes. A la 3a part de la tesi, es recullen els resultats de les 

90 explotacions identificades i de les 31 entrevistades. 

Paral·lelament i per complementar la informació extreta de les explotacions agràries, també 

s’han analitzat fonts estadístiques i documentals que permetessin, d’una banda, definir millor 

el sector agrari de la zona d’estudi i, de l’altra, esbrinar també si existeixen altres elements que 
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indiquin una transició de l’agricultura. Al mateix temps, també s’ha dut a terme una 

exploració de les relacions que s’estableixen entre les polítiques i les comunitats locals en 

relació amb l’agricultura de la RUG. L’objectiu final és observar si existeix una dinàmica de 

transició cap a una major sostenibilitat de l’agricultura de la RUG i si aquesta s’insereix en un 

moviment més ampli de transició de les comunitats locals. L’àmbit d’estudi i la metodologia 

emprada en l’estudi de cas de la RUG es detallen en la 3a part de la tesi.  

2.4. VALORACIÓ SOBRE LA METODOLOGIA 

Yin ( 2003) apunta que l’estudi de cas s’ha vist i es continua veient com un mètode feble dins 

dels mètodes de les ciències socials, amb poca precisió, objectivitat i rigor. Tot i això, l’autor 

remarca que s’utilitza extensament en la investigació de les ciències socials, i dins d’aquesta, 

en el desenvolupament de tesis, alhora que planteja una metodologia concreta que és la que 

s’ha emprat en aquesta tesi per desenvolupar l’estudi de casos de manera rigorosa i amb èxit. 

Els resultats de l’estudi de casos pot ser igual de rellevant metodològicament que la utilització 

d’altres tècniques d’investigació. Yin ( 2003) destaca que «els estudis de casos, igual que els 

experiments, són generalitzables en proporcions teòriques i no en poblacions o universos». 

L’estudi de casos és particularment útil per revelar la relació causal entre el fenomen i el 

context on té lloc (Gray 2013). Aquesta metodologia també permet emprar diferents tipus 

de fonts d’informació i mètodes de recerca, la qual cosa enriqueix la recerca i possibilita 

validar les dades mitjançant mètodes de triangulació. Per tant, els resultats poden ser més 

convincents i acurats (Yin 2003).  

El fet que la recerca sigui sobretot de tipus qualitatiu, amb la realització d’entrevistes 

principalment qualitatives, també pot donar lloc a considerar que els resultats no són prou 

vàlids o generalitzables, però amb el mostreig qualitatiu no es persegueix una representació 

estadística, sinó tipològica, que permeti avançar en els objectius estudiats (Valles 2002).  

L’enfocament qualitatiu de la recerca ha portat a seleccionar els casos de manera intencionada 

perquè «no té sentit seleccionar els casos aleatòriament –en què, recordem, tots tenen la 

mateixa probabilitat de ser seleccionats– perquè no en trauríem rendiment al fet de localitzar, 

citar, parlar i observar casos que no tenen suficient vinculació amb el fenomen que volem 

estudiar» (Penalva i Mateo 2006).  

Yin ( 2003) comenta que els casos d’estudi únics poden ser vulnerables i que la investigació 

és més rica si es porta a terme més d’un estudi de cas. La present investigació inclou un estudi 
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de cas, el de la RUG, però aquest es recolza en un estudi de casos múltiples que serveix de 

referència per analitzar en detall què està passant a la RUG. Aquesta estructura permet, a 

partir d’un estudi de casos múltiples de tipus general, poder aprofundir en un cas 

representatiu d’una àrea urbana mitjana.  
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2ª PART - AGRICULTURA I COMUNITATS URBANES EN 

TRANSICIÓ 
 

 

«Sustainable agriculture is part of a larger movement toward sustainable 

development, which recognizes that natural resources are finite, acknowledges 

limits on economic growth, and encourages equity in resource allocation.»  

‘L’agricultura sostenible forma part d’un moviment més ampli cap al desenvolupament 

sostenible, el qual reconeix que els recursos naturals són finits, admet límits en el 

creixement econòmic i promou l’equitat en l’assignació de recursos.’ (Horrigan, Lawrence i 

Walker 2002) 
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INTRODUCCIÓ   

Aquesta part de la tesi aprofundeix en el marc teòric dels diferents elements de la investigació, 

així com en casos de referència relacionats. En primer lloc, s’analitza la transició envers una 

agricultura més sostenible per passar, tot seguit, a definir com aquest procés s’està produint 

als entorns urbans i periurbans i vincular-ho amb els processos de transició de les comunitats 

urbanes cap a la sostenibilitat.  

Des de la seva concepció als anys 90, el concepte de sostenibilitat ha evolucionat i ha pres 

rellevància tant en l’agricultura com en els entorns urbans. Existeix una àmplia diversitat de 

polítiques, estratègies i plans implementats a les ciutats per avançar cap a la sostenibilitat 

(Nuss 2014). Les Agendes 21 locals, àmpliament esteses a tot el món en són un bon exemple.  

Aquestes iniciatives però han estat en general impulsades de dalt a baix i en molts casos no 

ha estat fàcil implicar i engrescar la ciutadania en el procés. La societat civil per la seva part, 

recull i treballa des de fa temps el discurs de la sostenibilitat. Sovint amb la defensa de temes 

concrets que l’afecten, com ara la protecció d'espais naturals o la reducció de la contaminació. 

La permacultura va ser pionera oferint un model holístic que incorpora els objectius de la 

sostenibilitat i es construeix des de la base per crear una societat més resilient, vinculada amb 

la natura. Recentment el moviment de la transició ha recollit els valors i les propostes de la 

permacultura, amb l’objectiu de crear una acció impulsada per les comunitats locals que 

generi un canvi de model a les nostres ciutats i pobles. Aquest moviment formula un nou 

model de societat basat en els valors de la sostenibilitat, però sobretot també en els de la 

permacultura. D’entre els diversos aspectes que treballa, l’agricultura pren un paper rellevant, 

com a element fonamental per aconseguir una major resiliència de les comunitats. D’aquesta 

manera, l’agricultura de proximitat a les ciutats passa de considerar-se una activitat residual, 

poc valorada molts cops i ubicada en un espai que sovint es veu com un reservori per als 

creixements urbans, a prendre un valor molt rellevant en el canvi cap a una societat 

postindustrial. El menjar local, vinculat al medi i de qualitat, es considera vital per avançar 

cap a una societat més sostenible i resilient.  

Paral·lelament, el mateix sector agrari també fa anys que evoluciona incorporant criteris de 

sostenibilitat. La mateixa Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea (UE) ha 

integrat progressivament més aspectes de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. A 

escala territorial, això s’ha traduït en un increment de les explotacions agràries respectuoses 

amb el medi ambient (que aposten, per exemple, per una producció més ecològica, preserven 
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i afavoreixen la qualitat ambiental i la biodiversitat, etc.), multifuncionals (moltes amplien les 

activitats econòmiques i les vinculen amb la ciutadania i el medi ambient) i respectuoses 

socialment (vetllen perquè els treballadors tinguin condicions justes de treball, donen feina a 

persones amb discapacitats o problemes socials, etc.).  

Ambdues transicions, la de l’agricultura i la de les comunitats urbanes cap a la sostenibilitat 

tenen cada dia més punts de contacte en els entorns urbans. En una societat mundial cada 

vegada més urbana, la sostenibilitat del planeta passa per aconseguir ciutats que funcionin 

amb cicles tancats i amb una relació més estreta i respectuosa amb la natura. L’agricultura és 

un element bàsic per avançar en aquesta sostenibilitat urbana, doncs permet obtenir aliments 

de proximitat, alhora que pot exercir múltiples funcions positives, com per exemple tenir 

cura del paisatge i del territori, promoure la biodiversitat i oferir un espai recreatiu i educatiu 

per la ciutadania.  

El marc teòric que es desenvolupa en els propers capítols incideix en tots aquests aspectes 

mencionats. Com a antecedents de la recerca s’han detectat les diverses temàtiques següents, 

les quals estan relacionades amb el tema d’estudi. Aquestes s’analitzen a fons en aquesta part 

de la tesi, com a pas previ necessari per poder portar a terme la recerca del cas d’estudi 

escollit.  

En primer lloc, s’aprofundeix en els avenços cap a una agricultura més sostenible, per tal 

d’analitzar com la dimensió ambiental de l’agricultura ha tingut una transformació 

significativa i s’ha anat inserint progressivament en el sector. Amb la revolució verda es va 

passar d’una agricultura molt vinculada als recursos i als cicles de la natura, a una altra, 

eminentment industrial. Per aquesta, la prioritat és l’increment de producció i dels beneficis, 

sense valorar les externalitats negatives que sobre el medi poden tenir la intensificació de la 

producció i l’aplicació de productes agroquímics. En les darreres dècades el concepte de 

multifuncionalitat de l’activitat agrària ha anat imposant un nou paradigma, en el qual 

l’agricultura  a més de produir aliments aporta també altres valors i funcions (socials, 

econòmiques i ambientals). La PAC ha anat integrant progressivament aquest concepte. Les 

noves tendències, cada vegada més difoses, basades en una agricultura més vinculada amb la 

natura, respectuosa amb el medi i en equilibri amb els recursos naturals disponibles s’estan 

escampant de mica en mica. En aquesta línia, trobem l’agricultura ecològica, l’agroecologia o 

la permacultura.  



47 
 

En segon lloc s’entra a parlar de la contribució de l’agricultura a la sostenibilitat urbana. La 

interrelació vital de les primeres ciutats amb l’agricultura local es va anar perdent, fins arribar 

en molts casos a una desconnexió total entre ambdós. Alguns dels primers planificadors 

urbans de finals del segle XIX ja defensaven el rol essencial de l’agricultura per aconseguir 

entorns urbans més saludables i autosuficients. Actualment són moltes les propostes i els 

moviments que reivindiquen la necessària reconnexió del camp amb la ciutat per poder crear 

espais urbans més sostenibles i resilients.  

En darrer lloc s’investiga la connexió entre les noves agricultures i les ciutats en transició. El 

moviment de ciutats en transició confereix un paper rellevant a l’agricultura i a l’espai agrari 

dins i al voltant de la ciutat. Es genera així, una nova relació amb l’espai agrari que esdevé un 

element principal per assolir una major resiliència local, qualitat ambiental i qualitat de vida. 

Sorgeixen nous canals de connexió directa entre pagesia i ciutadania (com ara l’agricultura 

sostinguda per la comunitat), en els quals la ciutadania s’implica més amb la producció 

d’aliments i la pagesia passa a tenir un paper molt rellevant com a productors alimentaris, 

però també com a posseïdors d’uns coneixements agraris molt valuosos.  És interessant 

observar quin és el rol que adquireix l’activitat agrària en aquests processos de transició 

urbana, així com les dinàmiques que es generen d’interrelació entre societat i agricultura i 

d’integració de l’agricultura dins de l’espai urbà i periurbà. 
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Taula 1. Elements d’interès per la recerca 

Marc teòric Elements a analitzar 

La transició de 

l’agricultura cap a la 

sostenibilitat 

▫ Multifuncionalitat i sostenibilitat són conceptes que han 

anat prenent força dins del món agrari i de les polítiques 

agràries. En alguns casos s'arriba a parlar d'una transició de 

l'agricultura cap a la sostenibilitat. 

▫ Aquest procés de transició de l’agricultura és un camp força 

recent d’estudi que pot aportar noves oportunitats per 

avançar en la sostenibilitat territorial i de les comunitats 

urbanes.  

L’agricultura urbana 

com a element de 

planejament 

sostenible  

▫ L’agricultura urbana i periurbana (AUP) es configuren com 

un espai de canvis i oportunitats que és clau per la 

planificació sostenible de les ciutats.  

▫ Convé aprofundir en el rol de l’AUP en la transició de les 

ciutats cap a la sostenibilitat, per tal d’aportar conceptes i 

propostes en aquest camp de recerca.  

Les ciutats en 

transició i la seva 

aposta per un 

sistema alimentari 

sostenible i resilient 

▫ L'agricultura, a partir dels principis de la permacultura, pren 

protagonisme a les ciutats en transició, i esdevé un pilar per 

la construcció d’una major resiliència i sostenibilitat.  

▫ Interessa investigar com l’agricultura  (lúdica i professional) 

s’insereix en el moviment de la transició. 

▫ La confluència de les transicions de l’agricultura i la societat 

en els entorns urbans poden aportar noves oportunitats per 

la sostenibilitat dels entorns agrourbans.   

FONT. Elaboració pròpia. 
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CAPÍTOL 3. LA TRANSICIÓ DE L’AGRICULTURA CAP A LA 

SOSTENIBILITAT 

 

 

«Il est temps de changer d’agriculture.»  

‘És el moment de canviar d’agricultura.’ (Caplat 2014) 

 

«Because agriculture can have such profound effects on the environment, human 

health, and the social order, it is a critical part of any movement toward 

sustainability.»  

‘Com que l’agricultura pot tenir efectes tan profunds en el medi ambient, en la salut 

humana i en l’ordre social, és una part crítica de qualsevol moviment envers la 

sostenibilitat.’ (Horrigan, Lawrence i Walker 2002) 
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3.1. INTRODUCCIÓ 

Vivim en un moment de canvis profunds en l’agricultura. Mentre perviu la dinàmica 

dominant d’ençà de la modernització de l’agricultura, basada en una agricultura intensiva –

que cerca maximitzar els beneficis econòmics per sobre dels ambientals i dels socials–, prenen 

força altres agricultures, les quals busquen trobar un equilibri entre el planeta, les persones i 

el profit que se’n treu. Aquest capítol aprofundeix en aquesta evolució i en les noves 

dinàmiques emergents.  

A partir de l’anàlisi de la situació de partida, amb una agricultura industrial que depèn 

fortament d’inputs externs i genera impactes ambientals i social elevats, es passa a analitzar 

les característiques de la transició de l’agricultura envers la sostenibilitat. El capítol incorpora 

una reflexió sobre la multifuncionalitat de l’agricultura, com un aspecte que pot contribuir 

en gran mesura a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de l’agricultura. A continuació, 

la definició d’agricultura sostenible des de diverses dimensions permet entreveure com s’està 

portant a terme la transició. El punt següent, centrat en l’agricultura cívica i social fa 

referència més específicament a l’orientació social de l’activitat agrària que ha anat prenent 

força en els últims anys. Seguidament, es fa una reflexió sobre com contribueixen les 

polítiques a la transició. El capítol conclou amb un estudi de cas de l’agricultura holandesa, 

el qual mostra clarament el progressiu canvi d’orientació d’una agricultura fortament 

industrial a una altra de més multifuncional, respectuosa amb el medi ambient i vinculada 

amb la societat.  

3.2. LES RAONS PER AL CANVI 

3.2.1. Els impactes ambientals de l’agricultura industrial 

La modernització de l’agricultura, iniciada principalment després de la Segona Guerra 

Mundial, ha comportat un increment destacat de la producció i la seguretat alimentària, ja 

que hi ha hagut més disponibilitat d’aliments a un preu més baix. Al mateix temps però, 

aquest nou sistema de producció i comercialització ha generat externalitats negatives al medi 

ambient i a la societat (Schlicht et al. 2012). L’enfocament convencional de l’agricultura cerca 

obtenir la màxima productivitat per hectàrea utilitzant elevats inputs externs (varietats 

anomenades millorades, energies fòssils, fertilitzants, pesticides, treballadors, etc.), sense tenir  
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en compte els impactes sobre el medi ambient (erosió del sòl, contaminació de l’aigua i de 

l’aire, etc.). L’evolució de l’agricultura des dels anys 50 ha suposat el pas d’una agricultura 

tradicional caracteritzada per la varietat de paisatges, d’hàbitats i de biodiversitat a una 

agricultura industrialitzada que es basa en l’especialització i la utilització d’inputs químics i 

maquinària, la qual cosa es tradueix en un paisatge obert i homogeni.  

La progressiva industrialització de l’agricultura ha accelerat la pèrdua d’explotacions, 

principalment les de dimensions petites, i ha afavorit les grans explotacions.  A escala 

europea, hi ha una clara tendència a la pèrdua d’explotacions, que passen a ser més grans i 

de capital intensiu. Alhora també es dóna un envelliment progressiu de la població activa 

agrària. Poiret (1999) constata com, des dels anys 50, hi ha hagut un declivi molt marcat del 

nombre d’explotacions agràries, com a conseqüència sobretot de les migracions de les àrees 

rurals a les urbanes i de la industrialització, però també de l’envelliment progressiu de la 

població agrària i de les polítiques que han incentivat l’abandonament de l’activitat agrària. 

Així, entre el 1990 i el 2010, el nombre d’explotacions agràries es va reduir a la meitat 

(European Environment Agency 2015). Alhora, hi hagut una dinàmica de concentració de 

terres, d’especialització de la producció en un o pocs productes i sovint també en una petita 

part de la cadena productiva (Viladomiu, Francès i Rosell 2008), així com d’intensificació dels 

inputs necessaris per a la producció, la qual cosa ha comportat un impacte negatiu per al 

medi ambient (Poiret 1999). Catalunya segueix també la tendència europea: entre el 1989 i el 

2009 el nombre d’explotacions es va reduir en un 46%, mentre que la superfície agrícola 

utilitzada (SAU) s’ha mantingut força estable.3  

Paral·lelament, la indústria alimentària s'ha anat deslocalitzant i actualment depenem 

fortament de productes que ens vénen de fora, i a vegades de molt lluny. Això genera no 

només dependència externa pel que fa a l’alimentació, sinó també un gran moviment logístic 

i impactes ambientals derivats d’aquest. Alhora, s’ha produït una concentració en grans 

superfícies i supermercats, de manera que la distribució d’aliments s’ha concentrat en menys 

proveïdors i més grossos, que poden competir més en preu amb els petits proveïdors.  

L’Agència Europea de Medi Ambient4 posa en relleu l’impacte elevat de l’activitat agrària 

sobre el medi ambient europeu, tenint en compte que aquesta es desenvolupa en gairebé la 

meitat del territori dels països de la UE. Aquesta agència cita diversos impactes negatius que 

                                                 
3 Dades del Cens agrari de l’Idescat. <www.Idescat.cat> [Consulta: 30 maig 2016]  
4 Informació del web de l’Agència de Medi Ambient. <http://www.eea.europa.eu/themes/agriculture> 
[Consulta: 30 maig 2016]   
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pot tenir l’agricultura sobre el medi, com ara  l’erosió del sòl, la contaminació de l’aigua, la 

sobreexplotació dels recursos hídrics, la pèrdua de biodiversitat i els riscos dels pesticides per 

a la salut de les persones. La intensificació de l’agricultura ha causat una reducció de la 

biodiversitat agrària (de varietats de cultius i races) i també dels agroecosistemes europeus. 

La davallada en els ecosistemes agraris d’espècies bioindicadores com els ocells, les 

papallones i els insectes pol·linitzadors mostra l’impacte negatiu de determinades pràctiques 

agràries sobre la biodiversitat. L’agricultura convencional també impacta negativament en el 

sòl, de manera que en potencia l’erosió, la contaminació, la pèrdua d'estructura, de 

biodiversitat i de matèria orgànica. La Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea també 

cita l’agricultura com un dels principals contaminants de l'aigua.  

Un altre efecte negatiu de l’agricultura sobre el medi ambient és la producció de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH) i la seva contribució al canvi climàtic. L’agricultura contribueix en un 10-

15% al total de GEH mundials i, per tant, és una peça clau en el canvi climàtic (UNCTAD 

2013). La major part d’aquestes emissions les generen les pràctiques d’agricultura industrials, 

ja que depenen de fertilitzants químics i de l’ús de maquinària pesada, i solen tenir, a més, 

una alta concentració ramadera, la qual cosa implica emissions significatives de metà. A escala 

global, el sector agrari ha anat incrementant l’emissió dels GEH, sobretot del metà (CH4) i 

de l’òxid nitrós (N2O), i es preveu que continuaran incrementant entre un 35 i un 60% per al 

2030, com a conseqüència de l’augment de població i del canvi de dietes en els països en 

desenvolupament (UNCTAD 2013). Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, a Europa, 

les emissions de GEH han disminuït un 22% des del 1990 i la contaminació per nutrients i 

pesticides s’ha estabilitzat, si bé continuen tenint un impacte ambiental elevat (European 

Environment Agency 2015). Si es va més enllà del sector agrari i es té en compte el sistema 

alimentari, l’impacte sobre el canvi climàtic encara és més significatiu perquè representa 

aproximadament la meitat de les emissions globals de GEH. 

3.2.2. Canvis per minimitzar els impactes ambientals de les activitats 

agràries 

Tot i que el canvi de paradigma ja ha començat, encara és molt incomplet i continua prevalent 

l’enfocament orientat a l’increment de producció. Hi ha un consens científic emergent en el 

fet que un canvi cap a una agricultura a petita escala i un sistema agroalimentari local 

permetria superar molts dels problemes de deteriorament de la productivitat agrícola i 

conservar millor els recursos naturals com l’aigua i el sòl, alhora que contribuiria a la mitigació 
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del canvi climàtic (UNCTAD 2013). Cal un canvi cap a enfocaments més ecològics i un ús 

més eficient dels recursos (European Environment Agency 2015). Tot això permetria 

enfortir la contribució positiva de l’agricultura a la societat i al medi. L’agricultura 

multifuncional va en aquesta línia perquè no només produeix aliments, sinó que també 

presenta altres valors i funcions, com ara serveis ecosistèmics (pol·linització, control de 

plagues i reciclatge de nutrients), prevenció de riuades o beneficis socials (activitats 

recreatives i patrimoni cultural).   

L’energia barata ha afavorit la industrialització de l’agricultura. Actualment, la situació és molt 

diferent, a causa de la forta reducció dels combustibles fòssils. Per fer-hi front, convé 

transformar de manera substancial l’agricultura per convertir-la en un productor net 

d’energia. Les energies renovables, com ara la bioenergia, els molins de vent i els molins 

d’aigua s’han emprat en l’agricultura durant  milers d’anys. Aquestes es poden millorar i 

afegir-n’hi d’altres, com la solar o el biogàs. De fet, però, s’utilitza més energia per menjar 

que per cultivar, perquè la major part d’energia del sistema alimentari l’empren els 

consumidors en la compra, la conservació i la preparació dels aliments. Durant el procés de 

producció, en general, se segresta més diòxid de carboni (CO2) que el que s’emet (UNCTAD 

2013).  

Ja s’ha apuntat que l’agricultura contribueix al canvi climàtic amb les emissions de GEH que 

genera, però també té un elevat potencial per mitigar-lo. Aquestes emissions es poden reduir 

significativament si es produeix un canvi generalitzat dels sistemes de producció i de les 

pràctiques de gestió, cosa que alhora pot suposar incrementar la producció i millorar la 

resiliència. Per mitigar el canvi climàtic des del sector agrari, cal centrar-se en dos camps 

d’acció: la reducció de l’impacte ambiental de l’agricultura convencional i el desenvolupament 

de més mètodes de producció agroecològics. Una proposta en aquest sentit és la de 

l’agricultura climàticament intel·ligent (climate smart agriculture) que vol contribuir a la mitigació 

i adaptació davant del canvi climàtic. Alguns autors consideren que «l’agricultura 

climàticament intel·ligent ha d’esdevenir el nou paradigma» (UNCTAD 2013).  

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) la defineix 

com un enfocament integrat per afrontar els reptes de la seguretat alimentària i el canvi 

climàtic, el qual cerca tres objectius: «(1) augmentar la productivitat agrària de manera 

sostenible, per donar suport a increments justos dels ingressos de les explotacions, el 

desenvolupament i la seguretat alimentària; (2) adaptar i crear resiliència dels sistemes 



54 
 

d’agricultura i seguretat alimentària al canvi climàtic a múltiples nivells; (3) reduir les 

emissions de GEH de l’agricultura».5   

Accions com la captura de CO2 amb cultius arboris, la reducció dels inputs de nitrogen –per 

exemple, amb la substitució dels fertilitzants sintètics pels orgànics– o la creació de sistemes 

integrats amb cicles de nutrients tancats i eficients són accions que pot emprendre 

l’agricultura per combatre el canvi climàtic.  Per mitjà del sistema alimentari, també es poden 

fer grans avenços, per exemple, amb la minimització del malbaratament alimentari, la 

reducció del consum de carn i la priorització d’un model d’alimentació local basat en la 

sobirania alimentària, l’agricultura a petita escala, l’agroecologia, els mercats locals i les 

cadenes curtes de distribució d’aliments. Amb aquestes accions, en poques dècades, es 

podrien arribar a reduir les emissions de GEH  a la meitat (UNCTAD 2013).   

El sector agrari també ha de treballar per adaptar-se a les conseqüències negatives que aporta 

el canvi climàtic, per mitjà d’accions com: l’increment de la fertilitat del sòl, per exemple, amb 

l’ús de fertilitzants orgànics i la rotació de cultius; l’augment de la biodiversitat, mitjançant la 

rotació de cultius, l’ús de varietats locals, el manteniment de marges, l’ús de pràctiques 

sostenibles, etc.; l’oferta de serveis d’informació i formació relacionats amb pràctiques 

d’agricultura sostenibles; el desenvolupament de l’agricultura ecològica, l’agroecologia en 

general o l’agrosilvicultura, així com un major suport a escala global, a través per exemple de 

polítiques agràries que afavoreixin una agricultura més sostenible (UNCTAD 2013).   

3.3. IDEES PER A LA TRANSICIÓ 

Cockrall-King ( 2012) manifesta que som davant d’una crisi del petroli (peak oil), de l’aigua 

(peak water) i dels coneixements de l’agricultura (peak farm knowledge), a causa de la pèrdua de 

pagesos i de coneixements. Per fer-hi front, i també per donar resposta al problema de la fam 

mundial, apareix una agricultura que va en la línia contrària a la de la gran agricultura. Una 

agricultura que és «descentralitzada, oberta a diverses fonts, de petita escala, increïblement 

diversa, disseminada, i fins i tot, una mica caòtica. És capaç de produir sense maquinària 

pesada o infraestructures cares. I la tenim a l’abast. Els seus aliments es produeixen, es 

distribueixen, es comparteixen i es mengen a la mateixa ciutat» (Cockrall-King 2012).  

                                                 
5 Informació del web de la FAO. <http://www.fao.org/climatechange/climatesmart/en/> [Consulta: 5 juny 
2016] 
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La transició descriu el canvi d’una forma d’equilibri a una altra (Van der Ploeg 2009). Aquest 

canvi segueix un procés no lineal per mitjà de diverses fases: la fase de predesenvolupament 

amb pocs canvis, la d’enlairament on els canvis prenen força amb innovacions o sorpreses, 

la d’acceleració amb l’extensió dels canvis a diversos nivells i, finalment, la d’estabilització 

quan s’arriba a un nou equilibri (Dewulf i et al. 2009). Es tracta d’un procés complex, tal com 

recull Van der Ploeg (2009), en el qual en el cas de l’agricultura fins i tot s’hi poden observar 

transicions simultànies i diverses.6  

Són molts els autors que manifesten l’existència i la necessitat d’una transició de l’agricultura, 

si bé de maneres diferents. Alguns parlen d’una transició de l’agricultura cap al 

desenvolupament sostenible (Veldkamp i Altvorst 2009; Wiskerke i Van der Ploeg 2004). 

D’altres, cap a sistemes de producció més lligats a la natura i la societat, com l’agroecologia 

(Baret i Stassart 2013; Dendoncker i Peeters 2013), l’agricultura biològica i pagesa (Caplat 

2014), la recamperolització (Hilmi 2012; Van der Ploeg 2009) o la multifuncionalitat (Wilson 

2007; Renting i Rossing 2009; Wilson 2001). Finalment, alguns van més enllà i parlen d’una 

transició més global que va més enllà de la producció agrària, utilitzant el concepte de sistema 

agroalimentari sostenible (Barbier i Elzen 2012; Spaargaren, Oosterveer i Loeber 2013) o el 

de sistema alimentari regeneratiu (Dahlberg 1994). 

Heinberg (UNCTAD 2013) descriu diversos elements d’una estratègia general de transició 

de l’agricultura, els quals es descriuen a la taula següent. Segons Heinberg (UNCTAD 2013), 

aquesta transició permetria obtenir beneficis amb més ocupació en l’agricultura, més 

protecció del medi ambient, menys erosió del sòl, una revitalització de la cultura rural i una 

millora important de la salut pública. Aquest autor també afirma que en general les 

explotacions més petites tenen una biodiversitat major, es preocupen més de la generació de 

sòl i mostren més eficiència en l’ús de la terra que no pas les explotacions grans. 

 

 

 

 

                                                 
6 Aquest autor descriu tres tipus de transicions simultànies i diverses en l’agricultura holandesa: la 
industrialització, la recamperolització i la desactivació. Vegeu la descripció que se’n fa més endavant en aquest 
capítol.  
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Taula 2 . Estratègia general de transició de l’agricultura 

Accions per a la transició 

▫ Afavorir la fertilitat (creació d’humus i retenció de carboni al sòl).  

▫ Disminuir l’ús de pesticides, en favor de sistemes integrats de 

gestió de plagues.  

▫ Utilitzar més energies renovables produïdes a l’explotació.  

▫ Reduir l’ús d’energia en el transport d’aliments (fomentar 

productors i xarxes locals).  

▫ Apostar per productes locals, de temporada i menys processats, i 

per dietes menys intensives en energia i carn.  

▫ Donar suport a l’agricultura de petita escala, l’horticultura i les 

cooperatives agràries.  

FONT. Taula elaborada a partir de Heinberg dins UNCTAD, 2013. 

La transició de l’agricultura ha de permetre generar una agricultura més sostenible (en l’àmbit 

econòmic, ambiental i social) i resilient. La resiliència entesa com la capacitat de l’activitat 

agrària per superar accidents o adaptar-se als canvis. Aquest concepte, vinculat a la idea de 

sostenibilitat,  ha pres força en els últims anys en un context marcat per la crisi econòmica, 

el canvi climàtic i el pic del petroli (Oostindie 2015). Segons Caplat (2014), una agricultura 

ecològica basada en cultius associats i en varietats adaptades i evolutives serà més estable i 

resilient. Aquest autor recalca que cal també assolir la resiliència econòmica de l’agricultura, 

la qual cosa considera que es pot aconseguir amb l’agricultura ecològica, fins i tot més bé que 

amb la convencional.   

Holanda és un país pioner perquè des del Govern s’ha apostat per fomentar la transició cap 

a una agricultura sostenible. Les externalitats negatives de l’agricultura holandesa i les noves 

preocupacions dels consumidors, com per exemple en benestar animal, així com les noves 

demandes del públic general, que volen espais oberts de qualitat, cura de la salut i aliments 

locals, estan forçant l’agricultura a canviar (Poppe, Termeer i Slingerland 2009). 

Van der Ploeg (2009) analitza el procés de transició de l’agricultura holandesa i detecta 

almenys tres processos de transició simultanis que els cataloga com la recamperolització, la 

industrialització i la desactivació. La recamperolització significa el retorn a l’ús del capital 

ecològic, en el qual l’agricultura es reorienta cada vegada més cap a la natura. Implica més 

autonomia i noves relacions amb els consumidors. Van der Ploeg assenyala que aquest procés 

també es coneix com a desenvolupament rural impulsat per la pagesia (Van der Ploeg et al., 
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2002) o com el canvi cap a la multifuncionalitat (Rentig et al., 2008). Un dels mecanismes 

més destacats de la recamperolització és la producció de novetats (novelties) que poden ser 

noves pràctiques, nous artefactes o definicions canviades d’una tasca o situació concreta. 

L’objectiu és fer les coses millor i això sovint comporta un trencament amb les normes o les 

rutines existents. La industrialització implica una distanciació progressiva de l’agricultura amb 

la natura i l’ús del capital ecològic. Finalment, la desactivació suposa la reducció de les 

activitats agràries i sovint l’augment d’altres activitats econòmiques amb la idea de 

desenvolupar el camp com un «espai de consum» (indústries del lleure, reserves naturals, 

bioenergia, etc.).  

L’autor afirma que aquests tres processos també es poden constatar arreu d’Europa i en bona 

part a tot arreu.  Considera que tots tres interactuen de manera complexa, són mútuament 

competitius i probablement excloents. De fet, van der Ploeg diu que la mútua competència 

entre trajectòries de transició diverses també es pot constatar en l’actual «transició energètica» 

i en la «transició del transport». D’entre les tres tipologies de transició agrària, encara no se 

sap quina resultarà vencedora, i si és que n’hi haurà alguna que s’acabarà imposant sobre les 

altres.  

La figura següent mostra els tres processos de transició definits per van der Ploeg i que 

actualment estan remodelant l’agricultura. Aquests processos es poden observar per tot arreu, 

però, segons el lloc, uns prenen més força que d’altres. La forma de la figura no és neutral, 

perquè mostra el procés d’industrialització a dalt de tot. Idealment, diu l’autor, la 

recamperolització s’hauria de moure a dalt de tot a la dreta per representar el futur.  

Figura 3. Processos de transició segons van der Ploeg 

 
FONT: Traducció a partir de van der Ploeg (2009) 
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Ploeg i Wiskerke (2004) reivindiquen el concepte de novetats, que deriva dels estudis 

tecnològics, dins del sector agrari, com a element que pot aportar solucions a la crisi que viu 

el sector i fins i tot generar transicions de l’agricultura. En aquesta línia, les cataloguen com 

a «llavors de la transició». «Amb la producció de novetats, els pagesos s’impliquen en 

l’evolució contínua de l’agricultura; cascades de novetats poden comportar transicions de 

l’agricultura al llarg del temps» (Delobel 2014).  La transició de l’agricultura encara es troba 

en una fase primerenca i xoca amb la incapacitat institucional de fer les coses de manera 

diferent. Això dificulta, segons Roep, la creació de novetats i la transició cap al 

desenvolupament sostenible de l’agricultura. Per avançar en aquesta transició, és clau 

explorar fer noves coses i de diferent manera; per tant, la pagesia innovadora té un paper 

essencial en aquest camí, mitjançant la creació de novetats (Wiskerke i Van der Ploeg 2004).  

Van der Ploeg assenyala les novetats com un dels principals mecanismes de la 

recamperolització (Poppe, Termeer i Slingerland 2009). Les defineix com a noves pràctiques, 

nous artefactes o definicions diferents d’una tasca o situació concreta. Es tracta de 

«modificacions i a vegades trencaments amb les rutines existents» (Wiskerke i Van der Ploeg 

2004). Poden ser noves pràctiques o nous enfocaments de pràctiques que ja es fan i que a les 

explotacions agràries sovint estan lligades a la producció d’aliments o d’altres outputs. Les 

novetats formen part del projecte de l’explotació per aconseguir un futur millor (Delobel 

2014), tot i que a vegades es poden veure de forma reàcia perquè comporten un canvi i una 

crítica respecte a les pràctiques imperants. Les novetats estan lligades al temps, a un moment 

determinat, al lloc i als coneixements, perquè responen a pràctiques i coneixements locals. 

Estan, doncs, adaptades a les particularitats locals. Poden aportar beneficis tant en l’àmbit de 

la sostenibilitat, com en l’econòmic, l’institucional i el social (Wiskerke i Van der Ploeg 2004), 

alhora que contribueixen al fet que els pagesos guanyin en autogovernança, gestió de la pròpia 

economia i poder de decisió (Delobel 2014). Les novetats comencen sent innovacions 

puntuals, però acaben sent processos que comporten una reorganització de totes les funcions 

i els processos de l’empresa  (Milone 2004).   

Les novetats també poden comportar nous vincles amb altres pagesos i actors relacionats 

amb el sector agrari, amb la possibilitat d’establir noves connexions tant a dins de la pagesia 

mateixa com amb investigadors, artesans, revenedors, restaurants, etc. (Delobel 2014).   La 

taula següent mostra diversos exemples de novetats a partir de la investigació de diversos 

autors. 
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Taula 3. Pràctiques vinculades al sector agrari que es poden qualificar de novetats 

Àmbit d’acció Novetats (novelties) 

Gestió de 

l’explotació 

▫ Integrar la mà d’obra familiar en l’explotació. 

▫ Invertir en energies renovables, com per exemple, en l’ús de 

l’energia solar tèrmica per escalfar aigua. 

▫ Recollir l’aigua de pluja per reaprofitar-la en l’explotació.  

▫ Reduir la compra de fertilitzants i valoritzar el compost i les 

dejeccions ramaderes.  

▫ Adaptar la maquinària a partir de la que ja es té.  

▫ Ser autosuficient per alimentar el bestiar; és a dir, produir a la 

mateixa granja tot l’aliment que es dóna al bestiar. 

▫ Aplicar l’agrosilvicultura (per exemple: plantar arbres fruiters, 

introduir arbres per crear zones d’ombra per al bestiar, etc.). 

Sistemes de 

producció 

▫ Utilitzar restes de fusta de l’explotació per millorar la salut i 

l’estructura del sòl. 

▫ Reduir la llaurada de la terra.  

▫ Guardar i seleccionar les llavors. 

Producció ▫ Diversificar amb la producció de productes associats (per exemple, 

productors de llet d’ovella que passen a produir també carn). 

▫ Transformar productes (per exemple, elaborar formatges a partir 

de la producció de llet).  

▫ Obtenir un producte de més qualitat i que té un preu més elevat al 

mercat, per mitjà de la introducció de pastura, l’agricultura 

ecològica, l’agricultura biodinàmica, etc. 

▫ Introduir altres activitats econòmiques vinculades a l’explotació 

com l’agroturisme.  

Comercialització ▫ Vendre directament o optar per cadenes curtes de comercialització 

(per exemple, crear una agrobotiga a l’explotació mateixa). 

▫ Organitzar-se en cooperatives i establir altres acords entre pagesos 

per vendre conjuntament.  

▫ Adoptar acords amb revenedors.  

▫ Promoure els productes (per exemple, per mitjà de certificacions i 

etiquetes, pàgines web, pàgines de Facebook, partenariats amb 

parcs naturals o administracions locals). 

FONT. Elaboració pròpia a partir de diversos autors (Delobel, 2014; Milone, 2004; Van der Ploeg, 2009) 
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3.4. UNA AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL  

Un dels conceptes que manifesta el canvi de paradigma en l’agricultura és el de la 

multifuncionalitat. Tot i que la multifuncionalitat no és un fenomen nou, perquè l’agricultura 

sempre ha generat diversos productes i funcions, sí que ho són la percepció, les expectatives 

i les prioritats de la gent respecte a l’agricultura i la integració d’aquest concepte en les 

polítiques agràries (Majkovic, Borec, et al., 2005; Sayadi, Parra, et al., 2009). En els darrers 

anys, s’ha produït un canvi significatiu en la demanda social respecte a l’agricultura i el medi 

rural a la UE, de manera que les funcions no productives han adquirit més pes (Sayadi, Parra 

i et al. 2009).  

La multifuncionalitat va ser reconeguda per primer cop a escala internacional per la 

Declaració de Rio sobre desenvolupament sostenible del 1992 i, posteriorment, per la FAO 

en la Cimera Mundial del 1996. L’any 1996 es va començar a integrar implícitament en la 

política europea en la Conferència Europea de Desenvolupament Rural, a Cork. Durant els 

anys 1999 i 2000, va adquirir el màxim interès en la política de la Unió Europea quan es va 

intentar utilitzar en les negociacions de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). Amb la 

reforma de l'Agenda 2000, la defensa de la multifuncionalitat de l’agricultura europea es va 

convertir en el nou paradigma de la PAC  (Sayadi, Parra i et al. 2009). Va néixer com un 

concepte polític, però ha acabat esdevenint una realitat social (Garzon 2005). La Unió 

Europea va fer seu el discurs de la multifuncionalitat, en part per justificar les ajudes a 

l’agricultura europea per mitjà de la PAC, però també per respondre a una preocupació 

creixent per les problemàtiques ambientals i l’ús dels recursos naturals i avançar cap a un 

desenvolupament més sostenible a escala europea. Les noves demandes socials, amb una 

interès en augment pel menjar de qualitat i pròxim, així com per la millora del medi ambient, 

també van afavorir la integració del concepte a la PAC i la seva extensió en el discurs del 

sector agrari. Actualment, el concepte de multifuncionalitat es pot trobar en diferents nivells de 

la política agrària: l’internacional, l’europea, la nacional i la regional.  

La Unió Europea va definir la multifuncionalitat en un document lliurat a l’OMC el 1998, en 

què deia que «el rol de l'agricultura no és només produir béns agraris amb el menor cost 

possible»; sinó que «l’agricultura proveeix serveis que estan lligats a la terra i que tenen 

principalment el caràcter de béns públics». Les funcions són «preservació, gestió i millora del 

paisatge rural, protecció del medi ambient, contribució a la viabilitat de les àrees rurals» 

(European Community 1998). Una altra definició destacada d’aquest terme és la de 
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l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) el mateix any 1998, 

segons la qual es diu que «més enllà de la seva funció primària de proveir aliments i fibres, 

l’activitat agrària , també pot donar forma al paisatge, subministrar beneficis ambientals com 

la conservació de la terra, la gestió sostenible dels recursos naturals renovables i la preservació 

de la biodiversitat, i contribuir a la viabilitat socioeconòmica de moltes àrees rurals» (Maier i 

Shobayashi 2001). En aquest sentit, l’agricultura no només produeix productes de mercat 

(aliments, noves activitats com l’agroturisme i serveis socials), sinó també d’altres que satisfan 

les necessitats publiques o privades, però que no estan remunerats pel mercat (per exemple 

la biodiversitat, el patrimoni o la preservació del paisatge). L’agricultura, però, pot generar 

també externalitats negatives com la contaminació. Les noves activitats i les externalitats 

positives s’han de fomentar per mitjà de la innovació i el suport públic, mentre que les 

externalitats negatives cal reduir-les amb una gestió sostenible.  

Taula 4. Elements que formen part del concepte de multifuncionalitat de l’agricultura 

Productes comercials Productes no comercials 

▫ Menjar i fibres 

▫ Transformació de productes 

▫ Producció d’altres productes 

de mercat 

▫ Turisme rural 

▫ Tenir cura de la gent gran o de 

persones amb discapacitat  

▫ Seguretat alimentària 

▫ Tradicions rurals i manera de viure  

▫ Conservació del sòl 

▫ Paisatge rural 

▫ Diversitat biològica 

▫ Salut i altres productes no 

comercials 

FONT. Huylenbroeck i Durand 2003. 

El camp europeu es transforma i la multifuncionalitat de l’agricultura pren força en aquest 

canvi. Sorgeixen «noves empreses multifuncionals, economies regionals fortes, noves 

identitats professionals i xarxes que interrelacionen urbà i rural» (Prodi 2002). Amb la 

multifuncionalitat, la pagesia incorpora noves activitats com són: l’agroturisme; la producció, 

la transformació i la comercialització de productes de qualitat; la creació de noves cadenes 

curtes que vinculen productors amb consumidors; l’agricultura ecològica; l’agricultura 

sostenible de baix cost; la gestió del paisatge i la natura; la producció de cultius energètics; 

l’agricultura a temps parcial; els serveis socials; la formació de nous sistemes cooperatius, etc. 

(Van der Ploeg, Long i Banks 2002). Segons Prodi (2002), a Europa més d'un 50% dels 

pagesos professionals estan vinculats a alguna d’aquestes pràctiques noves de 

desenvolupament rural.  



62 
 

Existeixen diversos enfocaments de la multifuncionalitat, Wilson (2010) aposta per una 

interpretació holística d’aquesta, vinculada sobretot a la sociologia rural i a la geografia 

humana. Aquest autor detecta diverses «qualitats» de multifuncionalitat –aplicant aquest 

concepte a les comunitats rurals– que van des d’una multifuncionalitat forta, d’elevada 

qualitat, fins a una de dèbil, de menys qualitat. La multifuncionalitat forta compta amb un 

capital social, econòmic, moral i ambiental fort (per això, se situa al centre de la Figura 4), 

amb una sostenibilitat ambiental elevada i amb la presència d’una agricultura de baixa 

intensitat i productivitat que genera aliments d’elevada qualitat (Wilson 2008). Segons l’autor, 

la multifuncionalitat forta permet crear comunitats rurals més resilients. Un sistema rural on 

només s’hi troben ben desenvolupats dos dels tres capitals tindria una multifuncionalitat 

moderada, mentre que els que només en tenen desenvolupat un o cap tindrien una 

multifuncionalitat dèbil o fins i tot podrien ser monofuncionals.  La multifuncionalitat dèbil 

pot suposar una baixa sostenibilitat i poca vinculació local. Els conceptes de super-

productivisme i de no producivisme se situen a la Figura 4 en els extrems del capital econòmic 

i del capital ambiental respectivament. En el model descrit per Wilson, l’agricultura 

catalogada amb una multifuncionalitat forta, sol ser la que aposta per la diversificació i per 

una visió de l’activitat agrària  que va més enllà de la producció d’aliments i fibres (Wilson 

2010). 

Figura 4. La qualitat multifuncional i la intersecció entre el capital econòmic, social i 

ambiental segons Wilson 

 
FONT. Traducció i adaptació a partir de Wilson (2010) 



63 
 

L’anàlisi de la multifuncionalitat pel que fa a l’explotació mostra diverses estratègies 

coexistents. Van der Ploeg, Long i Banks ( 2002) analitzen aquestes estratègies emmarcant-

les en un nou paradigma de desenvolupament rural. D’una banda, detecten explotacions que 

cerquen incrementar el valor afegit dels seus productes, responent a demandes de qualitat 

alimentària i ambiental dels consumidors. Seria el cas de l’agricultura ecològica, els productes 

de qualitat, els canals curts de comercialització, etc. És el que anomenen deepening 

(‘aprofundiment’). De l’altra, hi ha explotacions que opten pel que qualifiquen com a 

broadening (‘ampliació’) i introdueixen noves activitats com l’agroturisme, la gestió ambiental, 

la producció o el manteniment del paisatge, la producció de bioenergia o d’altres, per tal 

d’incrementar les rendes amb la diversificació. Finalment, algunes segueixen el camí que 

defineixen com a regrounding (‘reestructuració’) i passen a fer activitats no agràries o 

disminueixen l’ús d’inputs externs per reduir costos.  

Una altra classificació interessant de les estratègies productives que segueixen les 

explotacions agràries és la que ofereixen Jongeneel i Polman (2003). Consideren que les 

activitats de les explotacions es poden classificar en termes d’especialització, paral·lelització, 

diferenciació i integració. L’especialització implica centrar-se en una activitat principal, i 

sovint s’associa al fet d’incrementar l’escala de l’explotació i reduir els costos mitjans de la 

producció. La paral·lelització significa inserir noves activitats agràries a les produccions 

tradicionals de menjar i fibres. Aquestes noves activitats poden ser  multifuncionals o 

tradicionals.  Aquests dos processos descrits són horitzontals, mentre que la integració i la 

diferenciació són verticals. Un procés d'integració pot ser afegir funcions de processament i 

de màrqueting a les produccions tradicionals, com seria el cas de la venda a l’explotació 

mateixa de productes ecològics transformats. La diferenciació és el procés contrari, per 

exemple quan en una granja lletera se separa la gestió de les pastures de la gestió de les vaques 

i la producció de llet. Els pagesos també poden optar per activitats deslligades de l’explotació, 

treballant, per exemple, en ocupacions fora de l’explotació o en activitats no agràries.  

Parra i Sayadi ( 2009) identifiquen diversos enfocaments en l’anàlisi de la multifuncionalitat 

que es troben presents en la literatura sobre el tema, sovint interrelacionats entre si. D’entre 

aquests, la present tesi se centra en el que analitza la multifuncionalitat com a múltiple 

contribució de l’agricultura a la societat en el seu conjunt, a la comunitat local i al medi 

ambient. En aquest sentit, la tesi se situa en el la línia bibliogràfica detectada per Sayadi que 

relaciona la multifuncionalitat amb la sostenibilitat. Les tres dimensions de la sostenibilitat es 

poden aplicar al concepte de multifuncionalitat (en la línia del que desenvolupa Wilson (2010) 
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a la Figura 4): l’econòmica, que se centra a mantenir l’eficiència i competitivitat del sector 

agrari; la social –més nova–, que propugna la importància de l’ocupació agrària per a la 

cohesió social a les zones rurals i la idea que la PAC s’ha de distribuir de manera justa entre 

els pagesos i les regions, i l’ambiental, que cerca reduir les externalitats negatives i incrementar 

les positives. S’ha anat imposant la idea que l’agricultura, com a activitat basada en els 

recursos naturals, pot contribuir a l'objectiu global del desenvolupament sostenible (Gómez-

Limón et al., 2007).  Però, per assolir la sostenibilitat, cal que aquesta agricultura sigui 

multifuncional i que optimitzi la provisió de serveis ecosistèmics (Dendoncker i Peeters 

2013), en equilibri amb la generació de beneficis econòmics i socials. La multifuncionalitat, 

com ja s’ha comentat, pot contribuir també a la resiliència de les comunitats, en paraules de 

Wilson, «la multifuncionalitat permet l’emergència de comunitats rurals resilients i 

sostenibles» (Wilson 2010).  

Amb la integració de la multifuncionalitat en els sistemes agraris, aquests es fan més 

complexos, incloent elements no només econòmics, sinó també socials, culturals i 

ambientals. Es converteix, així, en un sistema més complex d’analitzar. «En aquest sentit, la 

consideració de la multifuncionalitat implica, d’alguna manera, una aproximació als principis 

holístics de l’agroecologia: el sistema agrari és un conjunt en què estan interconnectats el 

sistema de cultiu i/o aprofitament de la ramaderia i del bosc, el sociocultural, l’econòmic i 

l’ambiental» (Sayadi, Parra i et al. 2009). Des d’aquest punt de vista, la multifuncionalitat té 

connexions amb el discurs que fan respecte a l’agricultura les ciutats en transició, perquè 

reivindiquen la multidimensió dels valors i les funcions de l'activitat agrària.  

L’aplicació del concepte de desenvolupament sostenible a l’agricultura comporta tenir en compte 

les dimensions econòmica, ambiental i social vinculades a l’activitat agrària i les interrelacions 

entre aquestes (Häni, Printér i Herren 2006; FAO 2014). La multifuncionalitat de l’agricultura 

integra elements en aquestes quatre dimensions; per tant, l’evolució cap a la 

multifuncionalitat pot ajudar a avançar en la sostenibilitat de l’agricultura i del context 

socioterritorial on s’ubica (per exemple, en les comunitats rurals (Wilson 2010)). Cal tenir 

present, però, que els conceptes de multifuncionalitat i sostenibilitat són diversos, perquè la 

sostenibilitat és un concepte amb orientació de recurs, a llarg termini i global (Majkovic, 

Borec i et al. 2005). La sostenibilitat és un objectiu de política de desenvolupament aplicat a 

projectes i sistemes productius que participen en el procés: és un objectiu imperatiu que 

procedeix del desig social que existeixi equitat intergeneracional. Un sistema agrari pot ser 

sostenible en diversos graus i, si ho és poc, s'ha de gestionar perquè ho sigui més. La 
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multifuncionalitat és una característica i una realitat dels sistemes agraris i no un objectiu. Si 

una explotació agrària és monofuncional, amb una orientació productiva de mercat, i sense 

valors ambientals o socioculturals destacables, no existeixen raons prou convincents perquè 

s'hagi de convertir en multifuncional (Reig 2007). La multifuncionalitat en si no és un 

objectiu. La multifuncionalitat, però, pot ajudar a assolir una major sostenibilitat social, 

econòmica i ambiental.  

3.5. UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

El concepte d’agricultura sostenible s’ha anat estenent no només en el discurs a escala 

d’explotació, sinó també pel que fa a les accions i les polítiques regionals, nacionals i 

internacionals. La Unió Europea considera que la sostenibilitat de l’agricultura no només 

inclou els aspectes ambientals, sinó també la viabilitat econòmica i l’acceptabilitat social. 

L’agricultura sostenible pretén: produir aliments segurs i saludables, conservar els recursos 

naturals, garantir la viabilitat econòmica, donar serveis als ecosistemes, gestionar les zones 

rurals, garantir el benestar animal i millorar la qualitat de vida de les zones agrícoles7. La FAO 

defineix el desenvolupament sostenible de l’agricultura com «la gestió i la conservació de la base de 

recursos naturals, i l’orientació dels canvis tecnològics de manera que s’asseguri aconseguir 

la satisfacció continuada de les necessitats humanes per les generacions presents i futures. 

L’agricultura sostenible conserva la terra, l’aigua i les plantes i els recursos genètics animals i 

vegetals, i és ambientalment no degradant, tecnològicament apropiada, viable 

econòmicament i acceptable socialment» (FAO 2014). En una línia similar, l’OCDE fa 

referència al concepte de sistema agrari sostenible com «la capacitat de l’agricultura al llarg del 

temps de contribuir al benestar general, tot i proveir alhora d’aliments suficients i d’altres 

béns i serveis d’una manera que sigui econòmicament eficient i profitosa, socialment 

responsable i que millori alhora la qualitat ambiental» (OECD 2001).  L’ampli espectre de 

sistemes agraris existents, des de l’agricultura convencional fins a l’agricultura ecològica, 

passant per una gran diversitat de sistemes que queden entremig, poden contribuir en major 

o menor grau a la sostenibilitat (OECD 2001; Hall i Dorai 2011). De fet, «cap sistema es pot 

identificar com a sostenible, i no hi ha un sol camí cap a la sostenibilitat.» (Hall i Dorai 2011).  

En la línia de les definicions recollides al paràgraf anterior, es pot afirmar que la transició de 

l’agricultura passa per potenciar una producció més sostenible en l’àmbit ambiental, 

                                                 
7 «Una agricultura sostenible para el futuro que queremos». Comisión Europea. 2012. 
<www.ec.europa.eu/agriculture/events/2012/rio-side-event/brochure_es.pdf> [Consulta: 1 juny 2016]  
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econòmic i social. De fet, la FAO (2014) descriu i treballa amb tots aquests àmbits, a partir 

de cinc principis interconnectats, per tal d’avançar en la transició envers la sostenibilitat de 

l’alimentació i l’agricultura. Aquests principis se centren a millorar l’eficiència en l’ús de 

recursos; conservar, protegir i millorar els recursos naturals; protegir i millorar la qualitat de 

vida rural; potenciar la resiliència de les persones, les comunitats i els ecosistemes, i també 

desenvolupar mecanismes de governança responsables i efectius.  

Existeixen diverses pràctiques d’agricultura que es basen en l’ecosistema i cerquen una major 

sostenibilitat d’aquesta. L’agroeocologia n’és una, així com altres tipologies similars, com 

l’agricultura integrada, l’agricultura de conservació, l’agricultura ecològica intensiva o 

l’ecoagricultura. També trobem l’agricultura ecològica, la permacultura i l’agricultura natural. 

Aquestes pràctiques cerquen un equilibri amb la natura per mitjà d’un enfocament holístic. 

Observen les interaccions entre diversos elements, com la fertilitat del sòl, les males herbes, 

les plagues o les malalties, i utilitzen sinèrgies entre diverses tècniques, com la gestió de la 

matèria orgànica, la rotació de cultius i la diversitat (Dendoncker i Peeters 2013). Algunes 

característiques d’aquests sistemes  de gestió són disminuir la dependència d’agroquímics i 

inputs d’energia, mantenir i fomentar la biodiversitat, la fertilitat del sòl i la productivitat i 

protecció dels cultius.  

A l’altra banda, trobem l’agricultura basada en els combustibles fòssils, àmpliament estesa 

actualment, que, seguint la classificació de Dendoncker i Peeters (2013),  inclou l’agricultura 

convencional o industrial (vegeu la Taula 5); la revolució verda, que va tenir lloc entre les 

dècades dels 30 i dels 60; la revolució doblement verda, que és una adaptació actual de la 

revolució verda per aconseguir produccions més elevades, però  conservant els recursos 

naturals i el medi ambient, o l’agricultura raonada. Aquesta darrera, popularitzada a França 

com l’agriculture raisonnée, cerca articular millor la protecció de la natura amb la rendibilitat 

econòmica de l’agricultura, amb una idea similar a la de la producció integrada fent un ús 

raonat dels productes fitosanitaris (Paillotin 2000). Alguns autors l’assimilen a la producció 

convencional o productivista (Veillerette 2012; Féret i Douguet 2001). 
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Taula 5. Comparativa entre l’agricultura convencional i l’agricultura sostenible 

Agricultura convencional, moderna 

o industrial 

Agricultura sostenible 

▫ Grans explotacions. 

▫ Alta eficiència laboral. 

▫ Dependència de l’agroindústria. 

▫ Innovació tecnològica ràpida. 

▫ Grans inversions de capital. 

▫ Monocultius / cultius en filera 

produïts contínuament durant 

moltes temporades. 

▫ Cultius híbrids d’alta productivitat, 

uniformes. 

▫ Ús extensiu de pesticides, 

fertilitzants i inputs externs 

d’energia.  

▫ Ramaderia estabulada i concentrada. 

▫ Poc vinculada amb el territori. 

▫ Orientada a mercats llunyans. 

▫ Orientada a curt termini (per 

exemple, per obtenir beneficis 

ràpids). 

▫ Explotacions relativament petites. 

▫ Tecnologia adequada a l’escala de producció. 

▫ Diversitat de cultius i varietats. 

▫ Rotacions de cultiu. 

▫ Cultius de cobertura. 

▫ Conreu mínim del sòl i sembra directa. 

▫ Augment del control mecànic/biològic de les 

males herbes. 

▫ Ús estratègic d’adobs verds i fems. 

▫ Biodiversitat elevada. 

▫ Sistemes integrats de control de plagues 

respectuosos amb el medi ambient i la salut de 

les persones. 

▫ Més pràctiques de conservació de l’aigua i el 

sòl. 

▫ Ús baix d’inputs externs i menys dependència 

d’inputs químics. 

▫ Utilització dels inputs naturals o sintètics de 

manera respectuosa amb el medi ambient i les 

persones. 
▫ Ramaderia vinculada amb la terra. 
▫ Transició cap a energies renovables. 
▫ Més connexions entre productors i 

consumidors. 
▫ Distàncies més curtes entre el lloc de 

producció i de consum. 
▫ Adaptada localment. 
▫ Orientada a llarg termini (per exemple, per 

preservar la biodiversitat). 
▫ Dinàmica i holística. 

FONT. Elaboració pròpia a partir de Gold ( 2007) i Horrigan, Lawrence i Walker ( 2002) 
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A continuació, es presenta una síntesi elaborada per Dendoncker & Peeters (2013) dels 

diversos sistemes de producció agrària segons l’ús que fan dels inputs i en funció de si estan 

més basats en les energies fòssils o en l’ecosistema. En un extrem, trobem l’agricultura 

convencional i la revolució verda, i en l’altre, les agricultures més properes als cicles naturals 

que no utilitzen agroquímics, com l’agricultura ecològica o la permacultura. Entremig, hi ha 

moltes tipologies diverses, algunes de les quals incorporen amb major o menor grau la 

preservació del medi ambient, però no tenen en compte el concepte holístic de la 

sostenibilitat, tal com sí que ho fa la permacultura, que integra aspectes de sostenibilitat 

ambiental, econòmica i social. 

Taula 6 . Classificació dels tipus d’agricultura a partir dels inputs que utilitzen segons 

Dendoncker i Peeters 

Tipus de sistemes agraris 

A B C D E 

Elevat ús 

d’inputs 

Reduir residus i 

excessos, 

disminuir la 

contaminació i 

els costos 

Ús mínim de 

fertilitzants de 

síntesi i 

pesticides 

Cap fertilitzant 

de síntesi o 

pesticida 

Cap fertilitzant 

de síntesi ni 

pesticides, no es 

llaura 

Agricultura 

convencional 

(intensiva) 

Revolució verda 

Agricultura 

raonada, 

Revolució 

doblement verda 

Agricultura 

integrada, 

Agroecologia, 

Revolució 

sempre verda, 

Agricultura de 

conservació, 

Agricultura 

ecològica 

intensiva, 

Ecoagricultura 

Agricultura 

ecològica 

(inclou la 

biodinàmica) 

Agroecologia 

Permacultura, 

Agricultura 

natural 

 

Basats en energies fòssils 

 

Basats en l’ecosistema 

FONT. Traducció i adaptació a partir de Dendoncker i Peeters (2013) 
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L’ampli ventall descrit de sistemes productius mostra també una gran diversitat respecte a la 

persecució d’una agricultura més sostenible. Alguns d’aquests sistemes segueixen una forma 

«feble» de modernització ecològica de l’agricultura, introduint pràctiques que milloren 

l’eficiència dels inputs o redueixen els impactes ambientals. Mentre que d’altres, pocs, 

busquen una transició «profunda» amb un canvi de paradigma perquè volen substituir els 

inputs clàssics (principalment químics) per serveis oferts per la diversitat biològica dels 

agroecosistemes. Aquest canvi profund no és fàcil perquè implica revisar els models de gestió 

de les explotacions agràries, dels canals i dels recursos del territori (Duru, Fares i Therond 

2014).   

Models com la revolució sempre verda (Evergreen Revolution) o l’agricultura ecològicament 

intensiva consideren que cal que la producció agrària continuï sent intensiva, perquè només 

així es podran satisfer les necessitats alimentàries creixents. Introdueixen, però, una 

ambientalització de l’agricultura que consideren necessària. La revolució sempre verda 

segueix una idea similar a la de la doble revolució verda, si bé aquests conceptes han aparegut 

en contextos socioeconòmics molt diferents, el primer, a l’Índia (Swaminathan 2006), i el 

segon, als Estats Units (Conway 1998). La primera, a diferència de la segona, incorpora la 

dimensió social: «La revolució sempre verda vol aconseguir la productivitat en perpetuïtat 

sense danys ecològics ni socials associats. La revolució verda ha d’esdevenir una revolució 

sempre verda arrelada als principis de l’ecologia, l’economia i l’equitat de gènere i social» 

(Kesavan i Swaminathan 2014). El concepte d’ecoagricultura també s’emmarca en la línia d’una 

agricultura intensiva, en aquest cas, però, es posa èmfasi en la conservació de la biodiversitat 

i dels serveis ecosistèmics a escala del paisatge considerant que aquesta conservació és 

compatible amb una millora de la productivitat de l’agricultura (McNeely i Scherr 2003). Els 

tres sistemes descrits, tot i ser diversos, acaben tenint punts en comú, tal com mostren les 

paraules de Swaminathan: «L’ecoagricultura és el camí cap a una revolució sempre verda» 

(McNeely i Scherr 2003).    

A mig camí entre l’agricultura convencional i l’ecològica, trobem també la producció o 

agricultura integrada i l’agricultura de conservació. D’una banda, l’agricultura integrada es va 

idear el 1976 com a concepte d’agricultura sostenible i amb reconeixement internacional.8 

L’Organització Internacional de la Lluita Biològica i Integrada (OILB) la defineix així: «La 

producció/agricultura integrada és un sistema d’agricultura que produeix aliments d’elevada 

qualitat i altres productes utilitzant recursos naturals i mecanismes reguladors, per substituir 

                                                 
8 International Organisation for Biological Control (IOBC). <www.iobc-global.org> [Consulta: 7 juny 2016]  
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els inputs contaminants i assegurar l’agricultura sostenible» (Boller et al. 2004). Algunes 

característiques d’aquesta producció són: minimitzar l’ús de productes agroquímics i d’adobs, 

afavorir la biodiversitat i la conservació del medi rural i del paisatge, utilitzar tècniques 

modernes i produir de manera intensiva per assegurar la viabilitat econòmica de les 

explotacions. L’agricultura integrada, a diferència de l’ecològica, no està regulada en l’àmbit 

europeu i organitzacions com el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) demanen que 

es creï un model europeu d’aquesta producció.9 A Catalunya, l’agricultura integrada segueix 

unes normes tècniques específiques i el Consell Català de la Producció Integrada duu a terme 

el seguiment i el control de les explotacions que la practiquen. D’altra banda, l’agricultura de 

conservació, promoguda per la FAO –sobretot als països en desenvolupament i emergents– 

«cerca una agricultura sostenible i rendible amb la pertorbació mínima del sòl, la cobertura 

permanent del sòl i la rotació de cultius.»10  

Contràriament als models exposats fins ara, l’agroecologia, l’agricultura ecològica, la 

permacultura i l’agricultura natural són pràctiques que aposten per una transició profunda de 

l’agricultura i un canvi de paradigma. 

Diversos autors consideren que la transició de l’agricultura arribarà per mitjà de 

l’agroecologia (Dendoncker i Peeters 2013; Sánchez Carpio i Becheva 2014; Stassart, Baret i 

Grégoire 2012).  L’agroecologia, com a terme, data també dels anys 70, si bé Altieri recalca 

que la seva pràctica és tant antiga com els orígens de l’agricultura. L’agroecologia és una 

disciplina que aporta els principis ecològics bàsics per definir com estudiar, dissenyar i 

gestionar els agroecosistemes de manera que siguin productius, però que alhora conservin 

els recursos naturals i que siguin culturalment sensibles, socialment justos i econòmicament 

viables (Altieri 2002).  Com a pràctica o tècnica es pot definir com «l’aplicació de la ciència 

de l’ecologia a l’estudi, el disseny i la gestió d’agroecosistemes sostenibles» (UNCTAD 2013), 

la qual cosa pot incrementar la resiliència, però també la productivitat i la sostenibilitat, 

perquè afavoreix la preservació dels ecosistemes i la mitigació del canvi climàtic. S’inspira en 

els sistemes naturals per millorar els sistemes agraris i els imita, i així beneficia les interaccions 

biològiques i les sinèrgies entre els components de l’agrobiodiversitat (UNCTAD 2013; 

Altieri 2002). Dins dels principis de l’agroecologia, trobem: el reciclatge de nutrients i 

d’energia a l’explotació en comptes d’utilitzar inputs externs, la integració de cultius i 

ramaderia, la diversificació d’espècies i recursos genètics i el fomenta de les interaccions i la 

                                                 
9 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «La producción integrada en la Unión Europea». 26 
de febrer de 2014. <www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.30569> [Consulta: 7 juny 2016] 
10 FAO. <www.fao.org/ag/ca/> [Consulta: 1 juny 2016] 
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productivitat en tot el sistema agrari. Es basa molt en els coneixements de la pagesia i en 

l’experimentació i proposa crear sistemes amb cicles tancats.  

Hans Herren considera que l’agroecologia pot suposar realment un canvi de paradigma en 

els sistemes de producció agrària i que corrents com la «intensificació sostenible de la 

producció de cultius» o «l’agricultura climàticament intel·ligent» no aportarien el canvi de 

paradigma necessari (UNCTAD 2013).  L’agroeocologia moderna pot permetre fer la 

transició d’una agricultura intensiva en energia cap a un sistema que produeixi serveis 

ecosistèmics. Diversos estudis mostren que un sistema d’agricultura més sostenible i resilient 

pot ajudar no només a millorar la seguretat alimentària sinó també els objectius socials (per 

exemple amb l’augment de llocs de treball i de més qualitat) i ambientals (per exemple, la 

millora de la fertilitat del sòl, la reducció de l’erosió del sòl i la contaminació agroquímica, la 

millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua, l’afavoriment de la biodiversitat i la reducció de les 

emissions de GEH) (UNCTAD 2013).    

L’agricultura ecològica, la biodinàmica, la permacultura i l’agricultura natural són pràctiques 

d’agricultura allunyades de l’agricultura convencional, en el sentit que no utilitzen 

agroquímics i vinculen la pràctica agrària amb la natura i el medi.  

L’agricultura ecològica ha pres força en els darrers anys, en gran part com a resposta de la 

demanda ciutadana per productes de qualitat i ambientalment respectuosos. L’any 2011, a 

l’Europa dels 27, hi havia 9,6 milions d’ha cultivades com a ecològiques –si bé això encara 

representa només un 5,6% del total d’àrea cultivable de la UE.11 La Unió Europea regula i 

defineix la producció ecològica com «un sistema general de gestió agrícola i de producció 

d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la 

preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una 

producció conforme les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a 

partir de substàncies i processos naturals». A Catalunya, aquest tipus d’agricultura també 

segueix un procés continu de creixement, amb 3.014 inscrits i 142.024 ha l’any 2015.12 El 

Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control d’aquesta. 

L’agricultura ecològica té un potencial considerable per complir amb els nous i 

multifuncionals objectius de l’agricultura (Majkovic, Borec i et al. 2005), contribueix de 

                                                 
11 Dades de la Comissió Europea pel que fa a l’agricultura ecològica. 
<www.ec.europa.eu/agriculture/organic> [Consulta: 7 juny 2016] 
12 Dades del CCPAE. <www.ccpae.org> [Consulta: 7 juny 2016] 
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manera significativa a la gestió sostenible del paisatge (Mansvelt i Lubbe 1998) i, en general, 

a la transició de l’agricultura (Van der Ploeg, Long i Banks 2002).  

L’agricultura biodinàmica va encara més enllà perquè està vinculada no només amb els cicles 

de la natura, sinó també amb els cicles còsmics. Per això porta a terme determinades 

pràctiques agronòmiques, aplicant, per exemple, preparats especials al sòl. «La biodinàmica 

és un enfocament holístic, ecològic i ètic de l’agricultura, l’enjardinament, l’alimentació i la 

nutrició».13 L’austríac Rudolf Steiner va crear la base per a aquest moviment al principi dels 

anys 20.  L’agricultura biodinàmica està certificada per Demeter, una organització sense ànim 

de lucre, formada per una xarxa internacional d’organismes independents de certificació. Els 

productors que s’hi adhereixen també han de tenir les explotacions certificades com a 

agricultura ecològica. A Catalunya, són pocs encara els que segueixen aquest tipus 

d’agricultura i que tenen la certificació Demeter. Un exemple el trobem en els productors Cal 

Valls de Vilanova de Bellpuig, que ja fa anys que té aquesta certificació.  

Els inicis de la permacultura es van centrar en el desenvolupament d’una agricultura estable. 

Bill Mollison i David Holmgren van crear aquest terme a mitjan anys 70 per definir un sistema 

d’agricultura dissenyat conscientment,  «un sistema integrat i evolutiu de plantes perennes o 

que s’autoperpetuen i d’espècies animals útils per a l’home» (Holmgren 2007). Aquest sistema 

es basa en el treball amb la natura, en l’observació i en el fet de tenir en compte totes les 

funcions de les plantes i els animals i el de considerar la globalitat i no àrees isolades (Mollison 

1979).  

L’agricultura natural ideada pel Japonès Fukuoka «és amable i fàcil i indica un retorn a les 

arrels de l’agricultura. Un sol pas que ens allunyi d’aquestes arrels pot portar pel mal camí» 

(Fukuoka 2001). Es basa en quatre principis: no llaurar ni voltejar el sòl, no utilitzar 

fertilitzants químics o compost preparat, no utilitzar herbicides ni llaurar per treure les males 

herbes i no tenir dependència dels químics.   

El canvi cap a una agricultura més sostenible implica uns costos extres per fer la transició 

que necessiten del suport de les polítiques agràries, perquè els pagesos han d’aprendre noves 

tècniques i revitalitzar els coneixements tradicionals i locals (UNCTAD 2013). Per contra, 

aquestes agricultures, a diferència de la convencional, requereixen menys inputs comercials.  

                                                 
13 Biodynamic Association.  <https://www.biodynamics.com/> [Consulta: 15 abril 2016]  
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L’àmplia diversitat de propostes aquí recollides que cerquen revertir els problemes associats 

a l’agricultura convencional evidencia clarament que la transició cap a una agricultura més 

sostenible està en marxa. Segurament la solució no vindrà d’una sola d’aquestes propostes 

sinó una mica de totes elles. Algunes serviran per fer més verda l’agricultura industrial, 

introduint canvis, que encara que no siguin radicals, podran suposar grans millores en el 

terreny ambiental i social. D’altres, més trencadores, i sovint liderades per la petita pagesia, 

prendran el camí d’una veritable transició envers una agricultura més sostenible i resilient. La 

transició cap a una agricultura més sostenible pot ser beneficiosa no només per al medi 

ambient, sinó també per al desenvolupament local i la qualitat de vida de les comunitats rurals 

i urbanes, amb la generació d’un entorn més saludable, de vincles entre productors i 

consumidors, de comerç local, de llocs de treball, d’activitats educatives i lúdiques vinculades 

amb l’agricultura, etc. El gràfic següent mostra el procés de transició d’un sistema agrari 

productivista/convencional a un de sostenible, passant entremig per diversos canvis (per 

exemple, bones pràctiques de gestió, reducció d’agroquímics, etc.) i diversos models 

d’agricultura en transició –en la línia dels models recollits en aquest apartat– i a diferents 

escales (incorpora l’agricultura pagesa/de baix input, i els sistemes indígenes/tradicionals), 

per arribar per mitjà de sistemes agroecològics a una agricultura més sostenible. 

Figura 5. Transició cap a sistemes agraris sostenibles segons l’IAASTD 

 

FONT. Traducció i adaptació a partir de IAASTD, 2009. Agriculture at a Crossroads: Summary for Decision 

Makers of the Latin America and the Caribbean (LAC). Copyright © 2009 IAASTD. Reproduït amb el permís 

de Island Press, Washington, D.C.   
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3.6. UNA AGRICULTURA CÍVICA I SOCIAL 

La revinculació de l’agricultura amb el món local n’ha fet aflorar el rol multifuncional. Un 

exemple, en aquest sentit, és l’enfortiment del vincle amb la ciutadania i la funció social de 

l’agricultura. Els conceptes d’agricultura cívica i social recullen aquest apropament i la 

interrelació de l’agricultura amb el món local i amb la societat.   

3.6.1. L’agricultura cívica 

L’agricultura cívica (AC) es pot definir com «la vinculació de l’agricultura local i la producció 

d’aliments a la comunitat» (Lyson 2012).  Segons Lyson –creador d’aquest terme–, d’aquesta 

manera, l’agricultura es relocalitza amb l’acostament entre productor i consumidor i passa a 

ser no només una font de proveïment d’aliments, sinó també un instrument per contribuir a 

la salut i a la vitalitat de les comunitats locals, tant en l’àmbit social, com en l’econòmic, el 

polític i el cultural. L’AC suposa la interrelació entre la comunitat local i els ciutadans,  inclou 

sistemes de producció i de comercialització innovadors i es basa en els principis de 

sostenibilitat social, econòmica i ambiental, així com de responsabilitat i reciprocitat. 14 

D’entre les moltes experiències que es poden vincular amb l’AC, en destaquen els mercats 

de pagès, l’agricultura sostinguda per la comunitat (CSA en anglès) i els grups solidaris de 

consum (Migliore et al. 2014). Els dos darrers sorgeixen directament de l’acció de la 

ciutadania i tots ells comporten enfortir els vincles entre consumidors i productors.  

L’agricultura sostinguda per la comunitat 

Un exemple paradigmàtic de les noves interrelacions sorgides entre consumidors i 

productors el trobem en l’agricultura sostinguda per la comunitat, molt coneguda en anglès 

com a  community supported agriculture (CSA). Les CSA «promouen un patró sostenible i 

diversificat de producció regional i local amb connexions properes i solidaritat entre pagesos 

i consumidors, i amb una cura elevada per la salut pública i el medi ambient» (Schlicht et al. 

2012). Una definició consensuada de CSA entre representants de 22 països europeus  –

reunits l’any 2015 a Alemanya– és la que considera que «la CSA és un partenariat directe entre 

                                                 
14 Agenzia Italiana per la Campagna e l’Agricoltura Responsabile e Etica (AiCARE). <www.aicare.it> 
[Consulta:16 juny 2016] 
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un grup de consumidors i productors, en què els riscos, les responsabilitats i les recompenses 

de les activitats agràries es comparteixen per mitjà d’acords a llarg termini. Operant 

normalment a escala petita i local, la CSA té l’objectiu de proveir d’aliments de qualitat 

produïts de manera agroecològica» (Volz et al. 2016).  

Els models tipus CSA es basen en el compromís d’unes quantes persones de donar suport a 

una activitat agrària. S’impliquen, així, en la producció d’aliments. Aquest suport sol ser a 

llarg termini i pot ser de caire físic (participant activament en la producció), financer i de 

consum. El Mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP)15 descriu una CSA com el 

partenariat entre una comunitat de consumidors i un productor en una associació 

conjuntament constituïda. L’objectiu és donar suport a una agricultura local i sostenible, 

d’una manera socialment justa i d’acord amb l’ecologia.  Els consumidors es comprometen 

a adquirir els productes i els productors a elaborar-los. Els socis que esdevenen part de la 

cooperativa i de l’explotació, romanen a la CSA com a mínim sis mesos, temps que correspon 

a una temporada de producció de vegetals.  Aquest tipus de compromisos afavoreixen les 

relacions urbà-rural, i contribueixen a acostar aquests dos mons.  

Groh –un dels pares de la CSA– descriu perquè necessitem el model CSA: «La necessitat 

primera no és que l’explotació rebi el suport de la comunitat, sinó que la comunitat es pugui 

sostenir mitjançant l’agricultura» (Groh i McFadden 1997). Groh considera que els tres 

elements essencials de les CSA són el proveïment d’aliments, la cura del medi ambient, i la 

responsabilitat educativa.  

Les CSA van aparèixer ja als anys 60 a països com Japó, Alemanya i Suïssa. Es tractava de 

moviments independents, però que tenien en comú les preocupacions ambientals, de qualitat 

alimentària i l’interès per crear  un sistema de distribució no convencional basat en relacions 

directes entre productors i consumidors.  Actualment, podem trobar CSA a tot el món, les 

quals, si bé tenen característiques diverses quant a la implementació, la denominació i les 

xarxes que s’estableixen, comparteixen idees comunes (Schlicht et al. 2012; Groh i McFadden 

1997):   

‐ Tenen una preocupació especial per la qualitat dels aliments i la protecció del 

medi ambient. Per aquest motiu, moltes explotacions dins de les CSA són de 

                                                 
15 Les AMAP són el model tipus CSA desenvolupat a França. <http://miramap.org/> [Consulta: 14 agost 
2015] 
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producció ecològica o biodinàmiques, tot i que en general no s’obliga a tenir una 

certificació ecològica.  Moltes CSA fomenten el lligam entre les explotacions 

agràries i la natura, i potencien reaprendre coneixements i habilitats oblidades. 

‐ Fomenten vincles directes i estrets entre productors i consumidors. 

‐ Asseguren preus justos i dignes per als agricultors. 

‐ Són de caire local. 

‐ La comunitat implicada comparteix no només els beneficis, sinó també els riscos.    

‐ Es cultiva una gran diversitat de cultius.   

‐ S’integra la ramaderia en granges multifuncionals.  

‐ En general, els models CSA tenen més treballadors que les explotacions 

convencionals i també tenen més gent que participa  en la vida agrària.   

Schlicht i Volz (n.d.) descriuen per al cas d'Alemanya que les CSA poden ser més presents a 

les zones urbanes que a les rurals, perquè a les zones rurals el cultiu de vegetals és més comú, 

hi ha menys demanda per comprar-ne i la gent viu de manera més dispersa.  També comenten 

que als llocs on hi ha més facilitat per trobar productes ecològics i locals pot fer disminuir la 

necessitat de crear una CSA, tal com passa a Alemanya. A partir d’entrevistes realitzades a 

membres d’una CSA, conclouen que les CSA són diferents dels sistemes  de compra per 

cistelles, perquè aquests darrers es poden cancel·lar més fàcilment i els preus de les CSA no  

estan tan lligats als  productes. Alhora, la compra per cistelles es basa només en el compromís 

de comprar regularment; en canvi, les CSA tenen, a més a més, una relació de solidaritat entre 

productors i consumidors.  De fet hi ha CSA que fins i tot comparteixen els riscos de la 

producció, com per exemple la manca de collita a causa de la climatologia.     

Les dificultats econòmiques de les explotacions poden ser una de les raons per fomentar la 

creació d’una CSA. Aquest model pot fer que el pagès sigui més independent de les ajudes, i 

de les pressions de les polítiques i del mercat lliure (Schlicht et al. 2012). La iniciativa de crear 

una AMAP pot venir del pagès que busca un grup de consumidors interessats, però no 

sempre és així. La figura següent posa de manifest el potencial de les CSA, les quals poden 

contribuir al desenvolupament rural sostenible perquè generen beneficis en l’economia, en 

els valors socials, en l’ecologia i en altres aspectes (Kraiß i Van Elsen 2010). 
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Figura 6. Potencial de les CSA segons Kraiß i Van Elsen 

 

FONT. Traducció a partir de Kraiß i Van Elsen (2010) 

La diversitat i els matisos de les CSA s’observa en les diverses denominacions que prenen 

segons el país: ACP (Agriculture Contractuelle de Proximité, ‘agricultura contractual de 

proximitat’), a la Suïssa de parla francesa; AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne, ‘associació pel manteniment d’una agricultura pagesa’), a França; ASC 

(Agriculture Soutenue par une Communauté, ‘agricultura sostinguda per una comunitat’), al 

Quebec, Canadà;  BAH (Bajo el Asfalto está la Huerta), a Espanya; GAS (Gruppo d’Acquisto 

Solidale, ‘grup de compra solidari’), a Itàlia, i Solidarische Landwirtschaft (‘agricultura 

solidària’), a Alemanya.  La xarxa Urgenci (The International Network for Community 

Supported Agriculture, ‘xarxa internacional per l’agricultura sostinguda per la comunitat’) 

uneix diversos moviments de CSA a tot el món.16   

En el cas d’Espanya, Lopez (Volz et al. 2016) descriu diverses experiències que segueixen la 

idea de la CSA: cooperativa unitària, cooperativa agroecològica o agricultura de 

responsabilitat compartida. D’altres, utilitzen el concepte de CSA o AMAP. Aquest autor 

destaca la difusió de les cooperatives de consum que a vegades s’assimila a les CSA i que, a 

Espanya, inclouen entre uns 550 i 850 grups i 50.000 consumidors. En la línia de les CSA, a 

                                                 
16 Xarxa Urgenci: <http://urgenci.net> [Consulta: 17 juny 2016]     
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Catalunya destaca l’experiència de la PACA 17  (Acord per a la Producció i el Consum 

Agroecològic), que es defineix com «una iniciativa que explora noves formes de relació entre 

pagesos i consumidors». Aquesta va més enllà del repartiment de cistelles perquè suposa no 

només un tracte comercial, sinó també «una entesa per preservar una activitat agrària 

ecològica que garanteixi una sobirania alimentària molt conscient i sostenible en el temps». 

A Europa, l’any 2015 s’estima que estaven operatius com a mínim 2.783 CSA amb 474.455 

consumidors vinculats a aquests grups (Volz et al. 2016). França és el país de la Unió Europea 

amb un nombre més elevat de CSA –uns 2.000 (Volz et al. 2016). Les AMAP defineixen els 

seus criteris per mitjà d’una declaració desenvolupada al 2003 en què es recull, entre altres 

aspectes, l’objectiu de mantenir les petites explotacions, incrementar-ne la resiliència i donar 

suport a la transformació cap a una agricultura més sostenible. Aquest nombre tan elevat 

mostra que es tracta d’un element molt integrat en l’agricultura i la societat francesa.  Moltes 

regions tenen xarxes d’AMAP. França té el model de CSA més avançat pel que fa a 

l’organització de les xarxes i les interrelacions amb la política –les AMAP solen rebre ajudes 

dels governs locals i regionals– (Schlicht et al. 2012).  Pel que es desprèn del darrer estudi 

sobre les CSA a Europa (Volz et al. 2016), de mica en mica aquest model es va estenen pel 

territori europeu i agafa més rellevància com a sistema de comercialització d’aliments i 

d’interrelació entre agricultors i consumidors.  

3.6.3. L’agricultura social 

El concepte d’agricultura social (AS) implica també una vinculació amb la ciutadania, però, 

en aquest cas, es fa èmfasi en el rol que té l’agricultura per millorar la societat, per mitjà de 

generar una millor qualitat de vida de les persones, sobretot per als col·lectius en risc 

d’exclusió social (González i Perpinyà 2013). Segons Evard i Rancaño (2015), l’AS és un 

concepte innovador perquè associa tres elements que s’abordaven per separat: l’agricultura 

multifuncional, els serveis socials i l’atenció sanitària. Tot i la manca de consens en la definició 

d’AS, aquesta es pot definir com «el conjunt d'experiències que empren els recursos locals, 

agraris i/o naturals, per promoure la salut, l’ocupació i l’apoderament de col·lectius en risc 

d’exclusió social, principalment a les àrees rurals i periurbanes, a través de l’activitat agrària i 

derivades» (González i Perpinyà 2013). L’objectiu comú d’aquests processos és ajudar a les 

persones amb dificultats a contactar amb l’activitat agrària, com a activitat productiva i amb 

relació amb la natura, així com millorar-ne la salut, la seva integració social, el benestar i 

                                                 
17 Iniciativa la PACA: <https://calapaca.wordpress.com/> [Consulta: 10 juny 2016] 
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l’autoestima. En general, les activitats d’AS estan molt vinculades amb el medi local, tenen 

una estratègia comercial de la producció, es porten a terme en explotacions agrícoles de 

petites dimensions, i bona part d’aquestes es basen en els principis de l’agroecologia, en el 

consum responsable i de proximitat (Evard i Rancaño 2015; González i Perpinyà 2013). Es 

tracta principalment d’iniciatives d’innovació social que van de baix a dalt perquè sorgeixen 

directament de la societat civil (Tulla et al. 2015).   

A Europa trobem iniciatives en aquesta línia ja des dels anys 70, si bé amb característiques 

diverses segons el país. Poden ser projectes públics, privats o mixtos i poden tenir diversos 

objectius: atenció sanitària, inserció laboral o orientació educativa i pedagògica. Evard i 

Rancaño ( 2015) recullen 42 entitats d’AS a Catalunya, 33 de les quals s’hi dediquen 

exclusivament i 9 ho combinen amb altres activitats com la jardineria. Inicialment, els 

projectes d’AS estaven orientats a la jardineria, però posteriorment han pres més força els 

projectes orientats a l’horticultura i a l’elaboració de productes agroalimentaris (Tulla et al. 

2015). Aquests projectes es poden portar a terme en zones periurbanes, urbanes o també 

rurals. «Aquestes pràctiques estan fent sorgir iniciatives innovadores que fomenten 

l’economia social, el desenvolupament local i rural i el suport a un nou paradigma agrosocial» 

(González i Perpinyà 2013). En aquesta línia, l’AS representa també una oportunitat per al 

sector agrari: per fomentar la diversificació i la multifuncionalitat de l’agricultura, generar 

noves fonts d’ingressos i millorar la imatge i la funció de l’agricultura a la societat (European 

Network for rural Development 2010).  

3.7. LA DIMENSIÓ SOSTENIBLE DE LES POLÍTIQUES AGRÀRIES 

La necessària transició de l’agricultura envers una major sostenibilitat es reflecteix també en 

l’esfera política. A escala internacional, la FAO ho incorpora en el seu discurs dins del Reviewed 

Strategic Framework 2010-19 (‘Marc estratègic revisat 2010-19’) (FAO 2013) en què, d’entre els 

objectius que planteja, en destaca el número 2 a fi d’«incrementar i millorar la provisió de 

béns i serveis de l’agricultura, el bosc i la pesca de manera sostenible». Dins d’aquest objectiu, 

la FAO afirma que els sectors agraris, forestals i pesquers no tenen cap altra opció que portar 

a terme una transició envers sistemes de consum i de producció més sostenibles, com a única 

manera de respondre a la demanda creixent de la societat en aquest sentit, alhora que es 

conservin els serveis ecosistèmics. En aquesta transició, consideren que cal integrar els tres 

pilars de la sostenibilitat –l’ambiental, l’econòmic i el social– i que cal trobar maneres de 

generar la necessària transició a gran escala perquè un nombre elevat de productors i gestors 
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de recursos adoptin pràctiques més sostenibles. Segons la FAO (2014) la sostenibilitat de 

l’agricultura passa per les accions següents: millorar l’eficiència en l’ús dels recursos; dur a 

terme accions directes per conservar, protegir i millorar els recursos naturals; protegir la 

qualitat de vida rural i millorar-ne l’equitat i el benestar social, i millorar la resiliència de les 

persones, les comunitats i els ecosistemes, sobretot davant del canvi climàtic i la volatilitat 

dels mercats. La bona governança també és essencial per la sostenibilitat dels sistemes 

naturals i humans. Per aconseguir aquests objectius, la FAO promou, per exemple, 

l’agricultura climàticament intel·ligent (Climate Smart Agriculture). De tota manera, aquesta 

organització subratlla la necessitat d’incrementar la producció agrària per aconseguir la 

seguretat alimentària per a tothom, davant d’un escenari de població creixent: «El món 

necessitarà incrementar la seva producció d’aliments en un 60-70% per tal d’alimentar més 

de nou bilions de persones el 2050.»18 

Les polítiques agràries poden seguir enfocaments diversos per avançar envers una agricultura 

més sostenible, sigui introduint millores tecnològiques, per reduir l’ús de pesticides, per 

exemple; fomentant sistemes agraris més sostenibles, com ara l’agricultura ecològica; aplicant 

polítiques de mercat i de consum per promoure aliments de qualitat i ambientalment 

respectuosos, amb l’etiquetatge, mercats de pagès o altres; introduint principis ecològics en 

l’agricultura intensiva, com una gestió més sostenible de l’aigua i el sòl, etc. Aquestes 

polítiques responen a la demanda creixent de la ciutadania per una agricultura verda (Hall i 

Dorai 2011).  

El concepte de sostenibilitat de l’agricultura s’ha anat imposant també com un objectiu clau en 

les polítiques de la Unió Europea (sobretot dins de la PAC) i també a escales nacionals i 

regionals, com per exemple dins del Pla de desenvolupament rural de Catalunya. Viladomiu 

(2003) assenyala que la reforma de la PAC del 1992 va suposar l’inici d’una política 

agroambiental real que ha comportat en molts països de la Unió Europea apostar per la 

producció ecològica i, en general, per sistemes de producció més respectuosos amb el medi 

i els recursos naturals.  

La PAC ha anat integrant també, des de mitjans dels anys 90, el concepte de la 

multifuncionalitat de l’agricultura. L’Agenda 2000, que recull les perspectives de 

desenvolupament de la Unió Europea i els seus objectius al tombant de segle, apostava per 

una agricultura més respectuosa amb el medi ambient i orientada a la qualitat, alhora que 

                                                 
18 FAO. <http://www.fao.org/sustainability/en/> [Consulta: 17 juny 2016] 
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posava èmfasi en el paper multifuncional de l’agricultura europea (European Commission 

1997). La política de desenvolupament rural de la Unió Europea 2014-2020, d’acord amb els 

principis de l’Agenda 2000 i de la PAC fixa els objectius següents:19 la competitivitat de 

l'agricultura, la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima i un 

desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals.  

A Catalunya, el Pla de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020, que s’aplica a les zones 

definides com a rurals a Catalunya, segueix les directrius de la política europea i té, entre els 

seus objectius –juntament amb el de la incorporació de joves, la reactivació econòmica, la 

creació d’ocupació i la innovació i transferència de coneixements–, el de «promoure accions 

dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals» 

(Generalitat de Catalunya 2015).  D’entre les mesures del Pla, en destaquen, per la seva 

vinculació amb la sostenibilitat de l’agricultura, la mesura agroambient i clima i la d’agricultura 

ecològica que es descriuen en la taula següent.  

Taula 7. Mesures del PDR 2014-2020 directament vinculades amb el medi ambient 

Mesures Objectius generals Objectius concrets Mesures concretes 

M10. 

Mesura 

agroambient 

i clima 

▫ Fomentar els 

serveis que 

presten els 

agricultors i 

altres gestors de 

terres a la 

societat amb 

pràctiques 

agràries 

sostenibles amb 

el medi ambient.  

 

▫ Evitar emprar inputs 

productius de 

l’agricultura intensiva 

(per exemple, productes 

fitosanitaris i 

fertilitzants) que 

incideixen 

negativament sobre les 

aigües.  

▫ Mantenir la 

biodiversitat de zones 

de muntanya, prats i 

pastures, zones 

humides, zones agràries 

incloses a la Xarxa 

Natura 2000 i 

ecosistemes de 

▫ Gestió sostenible de 

zones humides. 

▫ Gestió i recuperació de 

prats de dall. 

▫ Millora dels hàbitats 

esteparis de la Xarxa 

Natura 2000. 

▫ Apicultura per a la 

millora de la 

biodiversitat.  

▫ Sistemes alternatius a la 

lluita química.  

▫ Producció integrada.  

▫ Conservació de races  

autòctones. 

▫ Gestió de fertilitzants. 

▫ Biodiversitat cultivada. 

                                                 
19 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 
<http://agricultura.gencat.cat> [Consulta: 17 juny 2016] 
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biodiversitat fràgil i 

vegetació autòctona.  

▫ Conservar els recursos 

genètics agrícoles i 

ramaders, mitjançant les 

races autòctones en 

perill d’extinció.  

▫ Controlar i eradicar 

espècies invasores.  

M11. 

Agricultura 

ecològica 

▫ Fomentar la 

conversió 

d’explotacions 

agropecuàries 

no ecològiques 

cap al sistema de 

producció 

ecològic. 

▫ Consolidar les 

explotacions 

que ja estan fent 

producció 

agroalimentària 

ecològica.   

▫ Afavorir la integració 

agropecuària de les 

explotacions i fomentar 

el benestar dels animals 

a les explotacions 

ramaderes.  

▫ Contribuir a la 

preservació i millora 

dels ecosistemes 

relacionats amb 

l’agricultura, en temes 

com la biodiversitat, la 

gestió de l’aigua, 

fertilitzants i plaguicides 

i la prevenció de l’erosió 

dels sòls.  

▫ Agricultura ecològica. 

▫ Ramaderia ecològica. 

FONT. Programa de desenvolupament rural 2014-2020, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (DARPA) 

El contracte global d’explotació (CGE), vigent des del 2007, canalitza els ajuts de 

desenvolupament rural, per mitjà del fons europeu agrícola de desenvolupament rural 

(FEADER), cap a les explotacions agràries vinculades amb el medi ambient i que promouen 

models específics d’activitat agrària. Els ajuts associats al CGE «tenen com a objectiu 

incentivar el desenvolupament d’un projecte global integrador de les funcions productives, 

econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la 

viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible» (DARPA 

2016). El CGE inclou ajuts en els àmbits següents:  

‐ Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.  
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‐ Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.  

‐ Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, sobretot amb l’ús més 

eficient de l’energia i la introducció d’energies renovables. 

‐ Diversificació agrària, per exemple, amb activitats turístiques, d’oci, de 

transformació, d’artesania, de comercialització, energies renovables vinculades 

amb l’explotació, etc.  

‐ Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 

específiques.  

‐ Pràctiques agroambientals.  

‐ Agricultura ecològica.  

‐ Foment de la ramaderia ecològica.  

‐ Ajuts d’altres PDR anteriors.  

D’entre les mesures esmentades, les pràctiques agroambientals contribueixen directament a 

l’objectiu del PDR d’agroambient i clima i subvencionen les accions següents: gestió 

sostenible de zones humides, millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000, 

apicultura per a la millora de la biodiversitat, sistemes alternatius a la lluita química, producció 

integrada, conservació de races autòctones, gestió de fertilització i biodiversitat cultivada.  

El PDR ajuda a avançar l’agricultura catalana cap a una major sostenibilitat, tal com recull 

l’avaluació intermèdia del PDR 2007-2013, que considera que un dels primers impactes 

generals del programa és l’impuls de la sostenibilitat ambiental de les activitats 

agroalimentàries i forestals (G.A.P. Recursos s.l. 2010). Malgrat tot, encara queda molt de 

camí per fer per reduir l’impacte ambiental de l’agricultura. Segons l’Agència Europea de 

Medi Ambient, la PAC podria millorar les seves intervencions en la producció agrària per 

fomentar pràctiques que tinguin un impacte ambiental menor, com ara l’agricultura ecològica, 

i incrementant l’eficiència dels recursos, per exemple, en l’ús d’inputs químics externs, l’ús de 

l’aigua i de l’energia, la utilització del sòl i la generació de residus (European Environment 

Agency 2014).  

3.7.1. La custòdia agrària com un instrument de conservació i gestió 

del medi natural 

Una bona manera de protegir i gestionar adequadament els valors naturals, paisatgístics o 

culturals dels espais agraris és mitjançant acords de custòdia. Aquests són una eina molt útil 
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per a les administracions públiques quan volen afavorir una agricultura més sostenible, però 

també per a altres actors de la societat que es poden implicar directament, mitjançant la 

creació d’acords amb pagesos, en la protecció i la gestió de l’espai agrari.  

La custòdia del territori té els seus orígens a l’Amèrica del Nord on es va consolidar als anys 

80 i té com a objectiu generar acords entre els propietaris d’uns terrenys i una entitat de 

custòdia per gestionar adequadament el territori de manera que es protegeixin uns 

determinats valors ambientals, socials o culturals. El Departament de Territori i Sostenibilitat 

(DTS) de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat, juntament amb la Xarxa de Custòdia 

del Territori (XCT), el document Per a la promoció de la custòdia del territori a Catalunya. Pla de 

treball de legislatura 2011-2014 en què defineix la custòdia «com una eina de gestió del territori 

que té com a objectiu implicar els propietaris i usuaris d’aquest en la conservació i el bon ús 

dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics».20 Existeixen diverses tipologies de 

custòdia. Així, per exemple, els acords establerts poden tenir naturalesa jurídica o no; fins i 

tot poden ser acords verbals. A Catalunya, la XCT treballa des del 2003 per difondre les 

virtuts de la custòdia del territori i per fomentar-ne l’aplicació. Aquesta xarxa recull la manca 

d’integració de la custòdia del territori dins de la política rural catalana, tenint en compte que 

el vigent PDR no inclou la custòdia del territori dins de les línies d’ajut a les explotacions 

agràries.21  

La Fundació Emys va ser pionera amb la custòdia del territori el 1987 i actualment té més de 

1.000 ha en custòdia i 30 contractes a la comarca de la Selva. Recentment, han establert 

acords amb productors agraris perquè produeixin fruita que la Fundació després transforma 

a la finca can Moragues per fer-ne melmelades. El 2015 tenien uns 12 acords de custòdia 

amb pagesos de la plana de la Selva i unes 1.200 ha de custòdia, 300 de les quals eren 

agrícoles.22 La pagesia mostra força interès per aquest tipus de contractes, però fan falta més 

recursos per poder-los portar a terme. Van començar fent assessorament per protegir la 

tortuga d’estany que es veu molt afectada per determinades pràctiques agrícoles. Actualment, 

amb la custòdia agrària van més enllà i afavoreixen la producció agrària ecològica i el 

reconeixement dels productes agraris.  

                                                 
20 Extret del Departament de Territori i Sostenibilitat. <http://mediambient.gencat.cat/> [Consulta: 31 
desembre 14] 
21 Xarxa de Custòdia del Territori.<www.xct.cat> [Consulta: 17 juny 2016] 
22 Fundació Emys (informació del web i entrevista). <http://www.fundacioemys.org/> [Consulta: 14 març 
2016] 
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Altres iniciatives de custòdia destacades en l’àmbit agrari són el projecte Grípia, de 

l’associació Rururbans, que fomenta la dinamització del sector primari apostant per un nou 

model de pagesia i, entre altres projectes, impulsa la creació d’un banc de finques agràries i 

la recuperació de pastures, mitjançant acords de custòdia, sobretot centrant-se al Pallars 

Sobirà i el Pallars Jussà. Una altra iniciativa destacada propera a l’àrea d’estudi és la de la 

Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN), que juntament 

amb el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) van iniciar acords de 

custòdia dirigits específicament a finques agràries. El 2015 tenien 14 acords en diversos 

municipis de l’Empordà (Xarxa de custòdia del territori 2015). Amb aquests acords, se cerca 

impulsar la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de 

proximitat, les quals tenen un valor important en la gestió del paisatge i la biodiversitat. 

Mitjançant un conveni, el productor es compromet a posar en pràctica accions de preservació 

i millora ambiental que conservin els valors naturals de la finca i la seva diversitat agrària i 

ambiental, tot aplicant sistemes de producció respectuosos amb el medi. Per la seva banda, 

la IAEDEN dóna assessorament per aplicar les accions i promoure els productes i l’activitat 

agrària que duu a terme el productor.23  

3.8. EL PROCÉS DE TRANSICIÓ DE L’AGRICULTURA HOLANDESA 

El cas d’Holanda és molt interessant per a la tesi que aquí es planteja, perquè el Govern 

holandès va iniciar al principi del segle XXI un procés de transició sostenible de l’agricultura. 

Actualment, aquest procés disposa d’un bon nombre d’actors implicats i d’iniciatives en 

marxa que serveixen d’inspiració per a altres territoris que vulguin iniciar processos similars.    

L’agricultura, a Holanda, s’està veient forçada a canviar per afrontar les externalitats negatives 

que genera –sobretot perquè és una agricultura molt industrialitzada– i per satisfer les noves 

demandes i preocupacions dels consumidors (benestar animal, qualitat i seguretat 

alimentàries, paisatge i biodiversitat, agricultura ecològica, entre d’altres). Com a resposta a 

això, el Govern holandès ha incorporat la transició cap a l’agricultura sostenible en les seves 

polítiques.  

El quart Pla de política nacional en medi ambient (NEP-4), aprovat el 2001, va descriure la 

necessitat de portar a terme un procés de transformació social cap a l’agricultura sostenible. 

Aquest pla plantejava que Holanda seria una societat sostenible al cap de 30 anys (Poppe, 

                                                 
23 IAEDEN. <http://iaeden.cat/> [Consulta: 2 juny 2016]  
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Termeer i Slingerland 2009). Per aconseguir aquest repte, es formulaven les següents 

transicions basades en canvis internacionals i estructurals de la societat: energia sostenible, 

ús sostenible de la biodiversitat i dels recursos naturals, agricultura sostenible i mobilitat 

sostenible. El procés va passar a conèixer-se com la transició cap a balanços energètics 

sostenibles i l’ús sostenible dels recursos naturals, però també cap a un sector agrari 

sostenible (Wageningen University and Research Center 2008). En aquest sentit, el pla definia 

tres classes d’agricultura més sostenible, tot i que recalca que poden coexistir diversos tipus 

d’agricultura. Les tres tipologies que cita el Pla són (Ministerie van Volkshuisvesting & 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2001): una agricultura a gran escala i extensiva; una a 

petita escala i extensiva, que consistiria sobretot en pràctiques d’agricultura ecològica i 

multifuncional, i una  agricultura d’alta tecnologia que pot reduir l’impacte sobre el medi 

ambient (per exemple, amb tècniques d’agricultura de precisió, cultius sense terra, etc.). 

També es descrivien diverses pràctiques d’agricultura sostenible com l’agricultura integrada, 

la multifuncional, l’ecològica, la biodinàmica, entre d’altres. El pla també recalca la 

importància de treballar conjuntament amb els diversos actors: agricultors, organitzacions de 

la natura i del medi ambient, consumidors, i les diverses administracions.    

L’estratègia «Transició Agricultura Sostenible 2003-2006» (LNV 2002) que es va publica a 

continuació, establia una definició d’agricultura sostenible: «una agricultura acceptada 

socialment que compleix els estàndards ecològics, culturals, econòmics i internacionals tal 

com requereix la comunitat». El repte és aconseguir que l’agricultura sigui rendible, però que 

ofereixi, al mateix temps, productes de qualitat i minimitzi la contaminació. 

En aquesta transició, s’hi estan implicant tots els grups de la societat: ciutadans, sector privat, 

institucions i organitzacions civils. Els coneixements dels actors són essencials per poder 

avançar cap a la sostenibilitat de l’agricultura. Per això, a Holanda han iniciat diversos 

programes i projectes que fomenten els anomenats sistemes d’innovació o transicions (Poppe, 

Termeer i Slingerland 2009). El programa d’innovació TransForum que es va portar a terme 

durant el 2005-2010, n’és un exemple. La idea era treballar juntament amb diversos actors 

per avançar en l’agricultura sostenible del país, crear innovació i coneixements. Estava format 

per emprenedors, organitzacions no governamentals, tècnics del Govern i científics, amb 

l’objectiu d’avançar cap a l’agricultura sostenible i les àrees rurals vitals; tot i que el procés 

està liderat pel Govern, la qual cosa fa que Ploeg el qualifiqui de transició controlada (Poppe, 

Termeer i Slingerland 2009). Se centra en tres tipologies d’estratègies d’innovació: clústers 

vitals, desenvolupament regional i xarxes agroalimentàries internacionals. Un dels resultats 
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del programa Transforum va ser constatar que «l’agricultura pot fer les ciutats més sostenibles 

i l’entorn metropolità pot oferir molt per fer l’agricultura més sostenible» (TransForum 

2013). 

El Programa de desenvolupament rural holandès 2014-202024 també reflecteix l’aposta per la 

sostenibilitat en l’agricultura. Aproximadament un 53% dels ajuts del programa estan 

destinats a millorar el paisatge, estimular la biodiversitat i millorar la gestió de l’aigua i el sòl 

en un 6% de les terres agràries. La innovació també és una part important del Pla, amb la 

idea de connectar les prioritats mediambientals i del clima amb la necessària millora de la 

competitivitat del sector agroalimentari i el desenvolupament territorial equilibrat. Amb 

aquesta finalitat es preveuen realitzar inversions innovadores sostenibles en un 5% de les 

explotacions (unes 3.500). Les estratègies de desenvolupament local previstes cerquen també 

enfortir les relacions entre les àrees rurals i les ciutats (ENRD).  

La transició de l’agricultura holandesa cap a la sostenibilitat passa per aconseguir que 

l’agricultura generi nous serveis com, per exemple, la conservació de l’aigua, la gestió de la 

natura, les activitats de lleure, l’educació, l’assistència social o la protecció de valors naturals 

(Stichting InnovatieNetwerk 2003). L’objectiu és passar d’una agricultura centrada en el 

proveïment a una altra que estigui dirigida per la demanda. La distància entre la societat i 

l’agricultura s’ha anat incrementant amb l’aparició de la societat industrial, i aquesta tendència 

ha continuat amb el pas a l’economia dels serveis i del coneixement. Emergeixen nous valors, 

noves demandes de la societat respecte a l’agricultura, alguns d’aquests compartits i d’altres 

a debat (Stichting InnovatieNetwerk 2003):   

‐ Valors existents compartits: seguretat alimentària, qualitat, habitabilitat, 

innovació. 

‐ Valors existents a debat: uniformitat, orientació cap als preus, quantitat de 

producció. 

‐ Nous valors que són compartits: benestar animal, sostenibilitat, biodiversitat, 

transparència, qualitat del paisatge, preus més justos, diversitat i varietat.  

‐ Nous valors a debat: petita escala, qualitat natural, espiritualitat, governança 

regional.  

                                                 
24 Un resum del programa es troba disponible al web de la Comissió Europea i més información del 
programa al web del Govern Holandès. <http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/country-files/nl/factsheet_en.pdf>  <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling> [Consulta : 1 juny 2016]  
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Aquestes noves demandes de la societat s’estan traduint en un canvi de la pagesia cap a la 

multifuncionalitat que s’hi intenten adaptar oferint nous serveis com ara «gestió del paisatge 

i conservació de la natura, lleure, educació, cura per la salut i transformació i venda a la granja 

de productes agraris (ecològics)» (Wageningen University and Research Center 2008). 

D’aquesta manera, intenten restablir la connexió amb la societat i s’estableixen, així, 

connexions entre pagesia i ciutadà, menjar i salut, benestar i salut animal, agricultura i ciutat. 

Oostindie (2015) detecta una aposta decidida de les explotacions familiars holandeses per la 

multifuncionalitat en què descriu com «l’emergència nacional d’una trajectòria accelerada 

envers una multifuncionalitat forta». Un de cada cinc pagesos aposta per activitats 

complementàries i nous mercats, i aquesta xifra va en augment (De Boo 2016). Les 

explotacions agràries holandeses que decideixen ser més multifuncionals inclouen noves 

activitats de desenvolupament rural –principalment, vendes a l’explotació, agroturisme i 

serveis agroambientals, seguides de serveis educatius i socials (Oostindie 2015). La figura 

següent il·lustra molt bé aquesta diversitat d’activitats multifuncionals que inclouen bona part 

de les explotacions holandeses, així com els beneficis econòmics obtinguts. Sovint el 

desenvolupament d’aquestes activitats acaba aportant sinèrgies entre elles i fa que s’aposti 

per noves activitats vinculades entre si. 

Tot i les diverses iniciatives de transició de l’agricultura impulsades pel Govern, per altres 

actors socials o per les mateixes explotacions agràries, l’agricultura holandesa encara es 

troba lluny d’assolir aquesta transició. Cada vegada, però, està més oberta a les necessitats 

de la societat i incorpora progressivament millores ambientals, si bé sovint a causa de les 

pressions de les regulacions i normatives (van Zeijts, van Eerdt i van der Kolk 2007).  
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Figura 7. Explotacions i beneficis de l’agricultura multifuncional a Holanda 

 

FONT. Autor Steffie Padmos (De Boo 2016) 

 

3.9. CONCLUSIONS 

La informació recollida en aquest capítol mostra clarament que cada vegada són més les 

iniciatives que aposten per una nova agricultura que va en la línia de les 3P: més sostenible 

(Planeta), més accessible amb la comunitat (Persones) i que millori la seva viabilitat 

econòmica (Profit) (Wijnands i Vogelezang 2009). N’és una mostra el nombre creixent 

d’explotacions agràries que apliquen sistemes de producció agrària alternatius a l’agricultura 

industrial, com ara l’agricultura ecològica, amb l’objectiu de minimitzar els impactes 

ambientals i millorar la multifuncionalitat de l’agricultura. L’expansió de l’agricultura cívica i 

social i de noves fórmules de consum com les CSA reflecteixen també el vincle creixent de 

l’activitat agrària amb la societat. Alhora, les polítiques han anat integrant, progressivament, 
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el discurs de la multifuncionalitat i la sostenibilitat de l’agricultura, i també hi ha anat donant 

suport. Accions com la custòdia del territori permeten crear vincles entre societat i pagesia 

per potenciar una activitat agrària que conservi el patrimoni ambiental i cultural. Casos com 

el d’Holanda mostren que un altre enfocament és possible, però també que el canvi requereix 

un sector agrari amb noves idees i pràctiques, així com un suport ferm per part de les 

administracions i de la societat en conjunt. La figura següent sintetitza el potencial 

multifuncional i sostenible de l’agricultura que queda recollit en aquest capítol. Amb la idea 

que una agricultura més sostenible és també més multifuncional, minimitza l’ús d’inputs 

externs i cerca fer un ús i una gestió sostenible dels recursos naturals. S’allunya, així, de 

l’agricultura industrial-convencional més productivista, monofuncional, amb dependència 

d’inputs externs i amb incidència elevada sobre els recursos naturals i el medi ambient. La 

transició ja fa temps que ha començat, però requereix encara una massa crítica més gran, així 

com polítiques agràries més decidides per poder avançar fermament envers una nova 

agricultura més sostenible i resilient. 

Figura 8. L’agricultura amb relació a la sostenibilitat i la multifuncionalitat 

 

FONT. Elaboració pròpia  
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CAPÍTOL 4. L’AGRICULTURA COM A ELEMENT DE 

SOSTENIBILITAT URBANA  

 

«Urban agriculture [...] is going to change how cities are planned; how they work; 

how they look;  smell and feel. An with our rapidly urbanizing population, how 

cities feed themselves is going to be the defining obsession of the current century.» 

 ‘L’agricultura urbana [...] canviarà com es planifiquen les ciutats; com funcionen; com es 

veuen, s’oloren i se senten. I amb la ràpida urbanització de la nostra població, l’obsessió 

més característica del segle actual serà com s’alimenten les ciutats.’ (Cockrall-King 2012) 

 

 

«Because UA links cities and their environment, it can be an increasingly 

acceptable, affordable and effective tool for sustainable urbanization»   

‘Com que l’agricultura urbana relaciona les ciutats amb el seu medi ambient, pot ser una 

eina cada vegada més acceptada, assequible i efectiva per a la urbanització sostenible’ 

(Mougeot 2005; Deelstra i Girardet 2000) 
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4.1. INTRODUCCIÓ  

L’agricultura ha estat un element central en la construcció de les ciutats. Encara avui dia 

s’observa la connexió entre agricultura i ciutat, si bé aquesta ha variat molt al llarg de la 

història, i en alguns moments ha queda diluïda pels forts processos urbanitzadors.  

Aquest capítol analitza l’agricultura als entorns urbans, partint de la definició d’agricultura 

urbana i periurbana i com aquesta es té en compte en els processos de planificació i en les 

polítiques urbanes. Un gruix considerable de la literatura en AUP destaca les dificultats que 

té per tirar endavant i els problemes que se’n poden derivar per a la societat propera. La tesi, 

però, esquiva aquest discurs pessimista, per fer aflorar els elements positius de l’AUP i les 

oportunitats que aporta per a l’entorn urbà, alhora que també aprofundeix en les accions que 

es poden implementar des del món urbà per potenciar-ne les oportunitats.  

No es pot entendre ni analitzar l’agricultura en un context urbà sense observar com 

l’agricultura s’ha inserit i s’insereix actualment en aquest àmbit. Per fer-ho, cal aprofundir en 

els models de planificació dels espais urbans i com aquests tracten l’agricultura. Aquest és 

l’objectiu del present capítol en què, primer de tot, s’elabora una breu reflexió històrica del 

tema, per tot seguit analitzar quina és la situació actual de la integració de l’agricultura en la 

planificació i els models urbans. En darrer lloc, s’elabora una reflexió final sobre la 

contribució de l’agricultura a la sostenibilitat urbana i es presenta el cas concret d’integració 

i potenciació de l’agricultura al municipi d’Almere.  

La recerca elaborada mostra dues tipologies diferenciades d’enfocaments que poden tenir 

punts de contacte. D’una banda, hi ha el que se centra en l’agricultura urbana i periurbana i 

en com aquesta es pot integrar millor dins d’un context urbà per protegir-la i potenciar-la, i 

de l’altra, l’enfocament més recent dels sistemes locals d’alimentació. Aquest darrer està 

generant recentment un nombre abundant de literatura en la qual l’agricultura es tracta com 

un element essencial del sistema alimentari local, perquè permet poder obtenir productes de 

proximitat i de qualitat, però anant més enllà, ja que integra aspectes de la producció i la 

comercialització dels aliments i els llocs relacionats amb el menjar i l’alimentació (Viljoen i 

Wiskerke 2012). Aquest capítol recull idees i propostes d’ambdues orientacions.      

Els defectes del sistema d’alimentació i d’agricultura del segle XX fan cada vegada més palesa 

la necessitat d’un nou enfocament d’aquests sectors. Michael Ableman ho descriu així: «Ens 

trobem al mig d’una crisi alimentària, però els impactes del nostre actual sistema industrial 
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alimentari encara no són prou personals per forçar el tipus de canvis estructurals que són tan 

desesperadament necessaris. [...] El que va començar amb uns quants individus que responien 

a una necessitat en els seus patis està sent adoptat també per planificadors, arquitectes, 

constructors i governs de les ciutats» (de la Salle i Holland 2010). A les societats occidentals 

s’observen aquests canvis en la manera de fer agricultura i de relacionar-se amb l’alimentació. 

Segons Ilbery & Maye (2005), hi ha una evolució cap a mètodes més sostenibles de producció, 

la creació de cadenes de distribució locals i més curtes, i noves maneres de discernir i 

reflexionar el consum. En són un exemple els sistemes més directes de consum com són la 

compra en mercats, per mitjà de cistelles, agrobotigues, CSA, etc. Aquest capítol vol mostrar, 

en definitiva, com de mica en mica l’agricultura ressorgeix als entorns urbans, de la mà d’un 

nou vincle entre ciutadania i alimentació, i contribueix a millorar la resiliència i la sostenibilitat 

urbana.   

4.2. L’ESPAI AGROURBÀ, UN ESPAI D’OPORTUNITATS 

4.2.1. L’agricultura urbana i periurbana 

Caracterització de l’agricultura dins i als voltants de la ciutat 

Zones periurbanes, franja rural urbana o perifèria urbana són alguns dels noms utilitzats per 

definir les zones de transició entre urbà i rural. Existeixen múltiples maneres i definicions per 

catalogar aquestes franges en què l’agricultura es troba amb la ciutat i experimenta 

directament els efectes positius o negatius de la seva proximitat. L’agricultura que es practica 

en aquests espais es defineix sovint com a agricultura periurbana, si bé alguns autors utilitzen el 

terme agricultura urbana per englobar tant l’agricultura que es desenvolupa a dins com als 

voltants de la ciutat. La tesi utilitza la definició àmplia d’agricultura urbana, fent servir el terme 

AUP que inclou tant l’agricultura urbana (interurbana) com la periurbana (Veenhuizen i 

Danso 2007) perquè interessa investigar tant processos agraris que es donen a dins com als 

voltants de la ciutat.25 

                                                 
25 Alguns autors utilitzen la sigla UA per definir l’agricultura urbana i la periurbana, però aquí es considera 
més aclaridor utilitzar la sigla AUP, que també és emprada per diversos autors, ja que inclou les sigles 
d’ambdós tipus d’agricultura.  
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La reedició del llibre àmpliament difós i citat sobre agricultura urbana del Programa de les 

Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD) inclou la següent definició d’agricultura 

urbana (Smit, Nasr i Ratta 2001): 

Una indústria que produeix, processa i comercialitza menjar, combustible i altres productes, en bona 

part com a resposta a la demanda diària dels consumidors dins d’un poble, una ciutat o una metròpoli, 

en moltes tipologies de terres que estan en mans privades i públiques i s’ubiquen en àrees interurbanes 

i periurbanes. En general, l’agricultura urbana aplica mètodes de producció intensius, normalment 

utilitzant i reutilitzant recursos naturals i residus urbans, per produir un ampli ventall de fauna i flora 

lligada a la terra, l’aigua i l’aire, contribuint a la seguretat alimentària, la salut, la subsistència i el medi 

ambient dels individus, els habitatges i la comunitat.  

Aquesta definició especifica quins són els trets bàsics de l’agricultura urbana i distingeix dues 

àrees, la interurbana i la periurbana. L’agricultura en aquestes àrees té unes característiques 

pròpies i diferenciades que es descriuen a continuació.  

L’agricultura interurbana s’ubica a dins de la ciutat. Tot i que històricament la presència de 

l’agricultura dins de les ciutats ha estat molt important, ha anat perdent terreny a causa dels 

creixements urbans. En els darrers anys, però, hi ha hagut una revifalla de l’agricultura urbana 

que ocupa espais públics o privats buits o en desús de la ciutat i s’expandeix també pels espais 

comunitaris (escoles, hospitals, etc.) i privats (jardins, balcons, terrats, etc.). En general, es 

tracta d’una agricultura a petita escala i sovint orientada a l’autoabastament. Podem identificar 

diversos tipus d’agricultura urbana (adaptat de Veenhuizen & Danso, 2007): horts 

comunitaris (formals i informals), horts particulars, horts institucionals (horts escolars, 

d’hospitals, empreses, etc.), vivers, horts en terrats, terrasses i balcons, cultius en bodegues i 

graners, com ara el cultiu de bolets.   

L’agricultura periurbana se situa a la perifèria urbana i està sotmesa a molts canvis i pressions 

derivades dels diversos interessos i activitats que tenen lloc en aquests espais (creixements 

urbans, construcció d’infraestructures, instal·lació d’usos marginals, etc.). Això afecta 

directament l’agricultura que tendeix a ser a petita escala i de producció intensiva, alhora que 

es basa més en productes frescos (horta, fruita) i de producció animal (carn, ous, llet). De 

tota manera, les activitats agràries periurbanes poden ser força diverses segons la ubicació, la 

dimensió, la producció, l’orientació de mercat, el grau d’intensificació, etc. Així, per exemple, 

Donadieu (2006) parla de tres tipus d’agricultura periurbana. En primer lloc, les que s’hereten 

del passat deriven de la tradició de producció d’horta, de fruita dolça i de vaques de llet als 

cinturons urbans. Són agricultures molt vinculades amb la ciutat que tradicionalment la 
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proveïen d’aliments propers. Actualment, bona part d’aquesta agricultura o bé s’ha perdut 

per la pressió urbana o s’ha transformat en una agricultura d’exportació nacional i/o 

internacional. En segon lloc, les que són independents estan formades per explotacions 

agràries properes a la ciutat, però que són «independents de la ciutat i de les seves necessitats». 

Es tracta d’una forma rural d’agricultura periurbana. Poden ser productores de cereals, 

ramaderia, vinya o zones que s’han convertit a l’agricultura extensiva. En tercer lloc, les 

innovadores inclouen produccions no alimentàries o altres tipus d’agricultura, com la 

producció de flors, els vivers, la collita pròpia a l’explotació, l’agricultura lúdica, les granges 

pedagògiques, l’agroturisme, la criança d’animals domèstics, etc.  

A partir d’aquí, aquest autor descriu quatre models d’agricultura que formarien el que 

anomena camp urbà i que considera que ja són una realitat en l’entorn de les ciutats europees: 

▫ L’agricultura rural: portada per emprenedors agraris, que treballarien a temps complet 

en explotacions modernes, rendibles i competitives. Alguns d’aquests poden fer 

venda directa, activitats recreatives a la granja, oferir allotjament, etc. També poden 

contribuir a la reutilització i el reciclatge de residus urbans. Continuen tenint un 

caràcter marcadament rural.  

▫ L’agricultura periurbana: formada per explotacions que tenen una relació directa amb 

els mercats urbans. Són sobretot horticultors, arboricultors i jardiners que treballen 

en explotacions petites amb dedicació total i fan venda directa, tot i que també poden 

vendre a l’engròs.   

▫ L’agricultura ciutadana: sol ser a temps parcial. L’activitat agrària intensiva o extensiva 

es combina amb serveis per a la ciutat i per als ciutadans (visites escolars, equitació, 

caça o pesca, gestió d’espais, restauració o allotjament). 

▫ L’agricultura lúdica: practicada per aquells que no viuen de l’agricultura, però que 

mantenen aquesta activitat perquè els agrada (jubilats, pagesos que han cessat 

l’activitat, propietaris de segones residències, ciutadans que treballen a la ciutat, però 

que viuen al camp, etc.).  

Veenhuizen i Danso (2007) fan un estudi força exhaustiu de les diverses classificacions de 

l’AUP dins de la literatura existent. Arriben a la conclusió que existeixen moltes 

classificacions diverses –algunes basades en un sol criteri i d’altres en multicriteris–, però que, 

en general, manca més recerca en aquest camp. A l’hora de classificar-la, consideren que és 

important tenir en compte les estratègies de vida (livelihood), inclosos tots els valors d’una 

explotació (capital natural, físic, financer, humà i social), les múltiples funcions de l’AUP, els 
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sistemes alimentaris urbans i la dimensió de les polítiques socials, econòmiques i ecològiques 

relacionades amb l’AUP. Una classificació interessant per a la recerca que aquí es planteja és 

la que recullen aquests autors a partir d’altres (Cabannes 2004; Dubbeling 2004; Dubbeling i 

de Zeeuw 2006), en què descriuen tres dimensions polítiques de l’AUP (les quals se 

sintetitzen a la Figura 9:la dimensió social, l’econòmica i l’ecològica.  

La dimensió social, integra una agricultura que té un rol d’autoabastament i de millores socials 

per a la població, mitjançant sobretot del cultiu en horts privats, comunitaris o públics. La 

dimensió econòmica consisteix en explotacions orientades al mercat, que poden ser des de 

petites explotacions de tipus familiar fins a grans explotacions industrials. Aquestes 

explotacions poden produir aliments, inputs per a l’agricultura i productes processats i 

desenvolupar estratègies de màrqueting. Es tracta d’explotacions que tenen rendiments més 

elevats que d’altres, sobretot les de grans dimensions, però que alhora poden tenir 

externalitats negatives majors (per exemple, generar contaminació als sòls o a l’aigua).  

Per acabar, la dimensió ecològica inclou 

un tipus d’agricultura multifuncional que, 

a part de produir aliments i generar 

rendiments, incideix positivament en la 

gestió ambiental i proveeix serveis que 

demana la ciutadania, com ara la gestió del 

paisatge, la millora del clima urbà, etc. Per 

promoure aquesta multifuncionalitat, 

l’agricultura ha d’utilitzar mètodes 

agroecològics i vincular-se amb la gestió 

de residus i l’ecosanejament, així com amb 

la planificació i la gestió dels parcs, la 

natura i les activitats recreatives. 

Figura 9. Dimensions polítiques i 

tipologies principals d’agricultura urbana 

 
Font: Traduït i adaptat a partir de Veenhuizen i 

Danso (2007) 

 

Aquesta classificació permet copsar l’ampli ventall de tipologies dins de l’AUP i les seves 

característiques i funcions. A partir d’aquí, es poden enfocar les polítiques per poder 

potenciar la dimensió social, econòmica i/o ecològica de l’AUP. 

 



97 
 

La ubicació del periurbà 

L’activitat agrària dins dels nuclis urbans és molt més fàcil d’identificar i de delimitar. Per 

contra, la que es practica en zones periurbanes, entremig d’espais urbans i rurals, presenta 

una major dificultat de definició. Per això, es recullen a continuació unes reflexions que 

ajuden a entendre de quins espais estem parlant. És important contextualitzar prèviament 

l’espai on s’aplica la investigació per poder entendre millor els processos que hi tenen lloc.   

Malgrat que el periurbà és difícil de definir amb límits geogràfics, existeixen diverses 

aproximacions. Moltes d’aquestes se centren en l’ús del sòl, però n’emergeixen d’altres que 

es basen en percepcions i interrelacions, la qual cosa incrementa l’espai que es pot catalogar 

de rururbà i s’amplia, així, a zones que fins fa poc es consideraven rurals, però que ara 

integren interessos rurals i urbans (Scott i Collier 2012). La majoria de sistemes de 

classificació de les àrees periurbanes utilitzen la distància amb la ciutat com a element de 

referència (OCDE 2009), sigui amb quilòmetres o amb temps d’accés. Segons una definició 

realitzada per l’OCDE l’any 1979, les zones periurbanes es poden delimitar com aquelles que 

es troben a menys de 20 km de nuclis urbans de més de 200.000 habitants o a menys de 10 

km de ciutats amb més de 50.000 habitants (OCDE 2009).  

El projecte europeu PLUREL26 desenvolupa una delimitació més recent del periurbà (Piorr, 

Ravetz i Tosics 2011). Aquest inclou dins de les àrees periurbanes els límits urbans i la 

perifèria urbana, alhora que considera que són «espais construïts discontinus que contenen 

assentaments, cadascun amb menys de 20.000 habitants, amb una densitat mitjana de com a 

mínim 40 persones per km2» (Nilsson et al. 2013). Les àrees periurbanes juntament amb les 

àrees urbanes constitueixen el que anomenen Àrea Urbana Funcional, mentre que si s’hi 

inclouen les zones rurals parlen de regió rural-urbana.  

A Catalunya, l’Ordre AAR/266/201027 (DAR 2010) ofereix la següent definició de zones 

periurbanes: «Les zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones 

amb predomini del treball en el sector terciari, nivell de renda mitjà o alt, i situades a l’entorn 

de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió 

                                                 
26 Peri-urban Land Use Relationships - Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages 
(‘Relacions d’usos del sòl periurbans - Estratègies i eines d’anàlisi de sostenibilitat per a connexions urbanes-
rurals’) (http://www.plurel.net/).  
27  Ordre del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural (DAR) AAR/266/2010, de 27 d’abril, per 
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a inversions en zones periurbanes no incloses en territori 
Leader per a la millora dels processos de comercialització de productes agraris, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2010. 
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industrial, urbanística i de serveis, fenomen característic del desenvolupament econòmic 

modern, que té com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per 

la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d’una simple resistència a perdre el 

territori i amb aquest la identitat rural.»  

La característica principal de l’agricultura urbana i periurbana i que la diferencia de 

l’agricultura rural és la seva integració en el sistema econòmic i ecològic urbà. Mougeot (2000) 

arriba a aquesta conclusió després de revisar la literatura de referència i considera que aquesta 

integració no es té en compte en moltes de les definicions que s’estableixen de l’AUP. Per 

tant, no és tant la localització el que distingeix aquesta agricultura de la rural, sinó el fet que 

interactua directament amb l’ecosistema urbà. Mougeot (2000) considera que l’agricultura  

serà més o menys urbana depenent del grau en què utilitzi els ecosistemes urbans (entesos 

com el sistema econòmic i ecològic urbà) i, al mateix temps, depenent de l’ús que aquests 

ecosistemes urbans facin de l’agricultura. Amb aquesta idea, aquest autor caracteritza 

l’agricultura urbana i periurbana de la següent manera, amb elements similars als descrits pel 

PNUD (apartat 4.2.1):  

L’AU és una indústria localitzada a dins (interurbà) o al límit (periurbà) d’un poble, una ciutat o una 

metròpoli que cultiva o fa créixer, processa i distribueix una diversitat de productes alimentaris i no 

alimentaris, (re)utilitza àmpliament recursos, productes i serveis humans i materials que es troben a 

dins i al voltant d’aquella àrea urbana i, al mateix temps, proveeix àmpliament de recursos, productes 

i serveis aquella àrea urbana. (Mougeot 2000)  

Mougeot també apunta que l’agricultura a dins i a prop dels nuclis urbans té unes 

característiques pròpies i un gran potencial, la qual cosa també pot servir per diferenciar-la i 

ubicar-la en l’espai: «sol ser de dimensions reduïdes, més dispersa, més adaptable a pressions 

externes, de valor afegit alt i productivitat elevada, més intensiva i integrada, amb més profit 

o més fungible, més innovadora  i amb sinèrgies amb usos del sòl, activitats i serveis no 

agrícoles considerats de natura urbana.» (Mougeot 2000).  
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4.2.2. La dimensió multifuncional i sostenible de l’AUP 

El potencial multifuncional de l’AUP 

Zasada (2012) recull en la seva tesi l’evolució del concepte d’agricultura periurbana. Durant els 

anys 60 i 70, l’espai agrari periurbà es veia sobretot com un territori molt vulnerable davant 

dels creixements urbans, sotmès a moltes pressions que en dificultaven la viabilitat. En 

aquesta línia, una de les primeres aproximacions a l’agricultura periurbana és la de l’OCDE del 

1979 que la definia com «les activitats agràries que es porten a terme en àrees periurbanes, és 

a dir, a la perifèria d’una aglomeració urbana, allà on la presència i l’extensió de la ciutat 

influeixen directament sobre les activitats econòmiques i socials» (OCDE 1979). A partir dels 

anys 80 i 90, es van començar a valorar les altres funcions que exercia l’AUP, a part de 

l’estrictament productiva. Aquestes funcions responien a les noves demandes de la societat i 

oferien oportunitats per a l’agricultura propera a àrees urbanes.  

A les àrees urbanes existeix una demanada creixent de la societat per una alimentació de 

qualitat i de proximitat. Les explotacions agràries properes tenen un incentiu per respondre 

a aquestes demandes i sovint la diversificació representa una oportunitat. D’aquesta manera, 

les explotacions treuen profit de la proximitat als consumidors urbans (Piorr i Zasada 2012). 

A partir de casos d’estudi, Piorr i Zasada ( 2012) afirmen que les regions periurbanes solen 

tenir una agricultura més multifuncional i que, fins i tot, la proximitat a les ciutats exerceix 

un efecte positiu per mantenir l’activitat agrària. Segons aquests autors, «les demandes i les 

preferències en les comunitats urbanes i periurbanes per serveis recreatius i menjar de qualitat 

fomenta l’orientació multifuncional de les explotacions (diversificació, extensificació o 

especialització)» (Piorr, A. ; Zasada 2012). Aquestes noves demandes es tradueixen en venda 

directa dels productes agraris, serveis per a la ciutadania més o menys vinculats amb les 

activitats agràries (visites, agroturisme), noves interrelacions entre ciutadans i productors 

(CSA) i noves fórmules institucionals per a la conservació de la natura (custòdia del territori). 

L’agricultura i l’horticultura urbana passen a ser activitats en què «la producció, el lleure, 

l’acció política i la creació de comunitat es fusionen en un mix profitós i acolorit. ‘Agricultura 
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de guerrilla’28, ‘agricultura en transició’ i ‘nomadic green’29 són les paraules clau d’aquest tipus 

de moviments» (Piorr, Ravetz i Tosics 2011).  

Per la seva banda, l’agricultor pot obtenir tres tipus d’avantatges de la proximitat urbana 

(Donadieu i Fleury 1997): un valor més elevat del sòl (se’n pot beneficiar si és propietari), la 

possibilitat de disposar de canals curts de venda i els serveis que ofereix la ciutat. Aquests 

autors destaquen que històricament l’agricultura periurbana ha anat vinculada al mercat local 

de productes frescos. La relació directa amb els consumidors li permetia copsar les necessitats 

dels clients ràpidament. Les demandes dels consumidors han anat variant i actualment es 

demana a la pagesia la producció de determinats béns i també de serveis, com ara productes 

locals de qualitat, paisatge de valor, activitats recreatives i pedagògiques, etc. Bona part de la 

pagesia del periurbà s’adapta a les circumstàncies del seu entorn urbà per mitjà, per exemple, 

de canvis en els cultius per satisfer la demanda urbana, d’una orientació més de mercat fent 

sovint venda directa o de circuit curt, de la transformació del producte o la introducció de 

noves tecnologies i de la reutilització de residus orgànics o d’aigües residuals (Veenhuizen i 

Danso 2007).  

Múltiples estudis mostren els valors i les funcions de l’AUP, els quals poden aportar molts 

beneficis tant socials com econòmics i ambientals als entorns urbans i afavorir, així, el 

desenvolupament urbà sostenible (Zasada 2012; Veenhuizen i Danso 2007; Donadieu 2006; 

Mougeot 2005; Ackerman, Conard i Culligan 2014; Zeeuw, Guendel i Waibel 2000). Als 

països més pobres l’AUP té una funció molt important d’alimentació dels ciutadans amb 

productes frescos i moltes vegades d’autosubsistència, mentre que, en països més rics, a les 

funcions pròpiament productives de l’AUP, s’hi afegeixen les socials. Les àrees periurbanes 

són una font de subministrament d’aliments molt important als països en desenvolupament, 

on fins i tot poden contribuir a millorar la nutrició i la salut dels ciutadans i disminuir la 

pobresa. Als països més desenvolupats, aquesta funció s’havia diluït en els últims decennis, 

però ara torna a agafar força, sobretot amb la producció d’horta.  La demanda de productes 

de qualitat, frescos i de proximitat ha propiciat la reactivació de l’agricultura propera als nuclis 

urbans. Aquesta tendència afavoreix l’autoabastament de les regions urbanes i pot 

                                                 
28 Consisteix a cultivar en zones en desús encara que no es tingui permís per fer-ho, amb la idea d’aprofitar 
aquests espais i produir aliments als entorns urbans.   
29 Organització sense ànim de lucre que recupera espais buits de la ciutat per realitzar agricultura comunitària 
(www.prinzessinnengarten.net/).  
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incrementar la seguretat alimentària, amb la millora de la quantitat d’aliments accessibles, 

però també de la qualitat d’aquests.  

A continuació, s’elabora un recull de les contribucions i beneficis que pot aportar l’AUP a 

l’economia, al medi ambient i a la societat en entorns urbans. Aquests se sintetitzen en la 

Taula 8.   

L’AUP contribueix al desenvolupament econòmic local, mitjançant la producció agrària, la 

creació de llocs de treball i d’empreses i la generació d’ingressos, sobretot per als col·lectius 

més pobres (Zeeuw i Dubbeling 2009). Per als ciutadans urbans també pot suposar una font 

de subsistència i encara més en situacions de crisi econòmica.  En trobem exemples al llarg 

de la història, en moltes ciutats com ara Berlín o l’Havana, que han aprofitat i potenciat la 

producció agrària local per poder superar moments de crisi. S’incrementa, així, la resiliència 

de les ciutats perquè tenen una font propera d’aliments. Amb la venda local i directa als 

consumidors, els productors poden obtenir majors beneficis econòmics, de manera que pot 

afavorir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries, alhora que incrementa la 

vinculació, la conscienciació i el control de la ciutadania respecte al sistema alimentari (Peters 

i Bills 2009b).     

L’agricultura pot aportar també beneficis a la gestió ambiental urbana (Ackerman, Conard i 

Culligan 2014; Zeeuw i Dubbeling 2009). D’una banda,  pot generar infraestructura verda 

per a la ciutat, millorar el paisatge i la biodiversitat, com per exemple exercint de corredor 

biològic amb les zones rurals, i contribuir al reciclatge dels residus orgànics i de les aigües 

urbanes. De l’altra, també pot millorar el microclima i la contaminació urbanes amb la 

mitigació de l’illa de calor,30 la disminució de l’efecte del vent i el soroll, així com la captura 

de CO2 i pols. Alhora, la presència d’espais agraris pot reduir l’impacte de l’escorrentia urbana 

i de l’erosió.  

La producció d’aliments de proximitat permet reduir la petjada ecològica de la ciutat, perquè 

ofereix la possibilitat de valoritzar els residus orgànics i les aigües residuals en els cultius locals 

i que els aliments recorrin menys distàncies per ser consumits, amb una reducció important 

                                                 
30 L’illa de calor urbana s’entén com l’existència d’una temperatura més elevada en una àrea urbana respecte a 
l’àrea rural que l’envolta. Per a una ciutat d’un milió de persones, la diferència pot ser d’entre 1 a 3 ºC respecte 
als seus voltants i en una nit serena i calmada pot arribar fins a 12 °C. Les ciutats petites també poden 
experimentar aquest efecte, tot i que sol ser menor a mesura que decreix la mida de la ciutat (EPA 2009). 
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de l’embalatge i la conservació en fred.31 Una producció més local també pot ajudar a reduir 

el malbaratament alimentari (Ackerman, Conard i Culligan 2014). Mougeot (2005) descriu la 

contribució de l’AUP a la qualitat ambiental urbana de la manera següent: «La producció 

d’arbres, arbustos, flors i plantes ornamentals i cultius pot fer més bonica la ciutat, refredar-

ne el clima, prevenir l’erosió i absorbir la contaminació de l’aire i les males olors.» A escala 

global, l’AUP pot ajudar a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic i a l’increment de la 

resiliència de les comunitats (Dubbeling i Zeeuw 2011).  

En la dimensió social, l’AUP facilita la inclusió social dels grups desfavorits (persones amb 

addiccions, problemes psicològics o alguna minusvalidesa, aturats, etc.), que troben en 

l’activitat agrària una teràpia per millorar i sentir-se més útils i integrats en la societat. Alhora, 

són espais que poden exercir una funció educativa i recreativa. Ben gestionats, els espais 

agraris periurbans són una zona molt valorada tant per a l’esbarjo dels ciutadans –perquè 

ofereixen paisatges de qualitat i permeten fer-hi activitat física o relaxar-se– com per a 

l’educació ambiental i agrària. La vinculació creixent de les comunitats urbanes amb 

l’agricultura es fa palesa en el nombre en augment de projectes d’agricultura comunitària, on 

un grup de persones cultiven un espai, tot i que cadascú pot tenir la seva parcel·la individual. 

Aquesta activitat regular genera interrelacions entre aquestes persones, n’afavoreix la cohesió 

i crea noves dinàmiques de socialització entre aquestes comunitats. Fins i tot, pot ajudar a 

revitalitzar i millorar un barri.  

Taula 8. Beneficis que pot aportar l’AUP al medi ambient i les comunitats urbanes 

Beneficis econòmics 

▫ Seguretat alimentària: major disponibilitat i qualitat d’aliments. 

▫ Activitat econòmica que genera ingressos. Contribueix a la diversitat econòmica.  

▫ Creació de llocs de treball.  

▫ Complement dels ingressos domèstics. 

▫ Font de subsistència per mitjà de l’autoconsum.  

▫ Venda local i directa als consumidors que pot oferir una major viabilitat econòmica de les 

explotacions.  

 

 

                                                 
31 Als Estats Units, per exemple, es calcula que la distància mitjana que han de recórrer els aliments és d’uns 
2080 km, xifra que es podria reduir a 49 km per a alguns aliments si es produeixen de manera més local (Peters 
i Bills 2009b; Ackerman, Conard i Culligan 2014). 
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Beneficis socials 

▫ Apoderament de la comunitat.  

▫ Enriquiment de la comunitat per mitjà de l’educació i les habilitats relacionades amb la 

producció d’aliments.  

▫ Teràpies curatives i d’inclusió social.  

▫ Espai lúdic i sovint amb activitats recreatives.  

▫ Vinculació, conscienciació i control de la ciutadania respecte al sistema alimentari.  

▫ Manteniment del patrimoni cultural i agrari.  

▫ Educació ambiental, agrària i alimentària.  

▫ Afavoriment de la cohesió de la comunitat i noves dinàmiques de socialització.  

▫ Revitalització i millora dels barris.  

▫ Increment de la resiliència de les comunitats.  

Beneficis ambientals 

▫ Infraestructura verda per a la ciutat.  

▫ Espai connector entre les zones urbanes i els espais naturals. 

▫ Millora del microclima urbà (reducció de l’efecte de l’illa de calor urbana i la contaminació 

de l’aire, disminució de l’efecte del vent i el soroll, captura de CO2 i pols). 

▫ Valorització de la matèria orgànica per fertilitzar els camps i els horts. 

▫ Millora dels cicles hídrics (mitigació de l’escorrentia urbana, recàrrega dels aqüífers).  

▫ Reutilització de les aigües residuals per regar els cultius. 

▫ Conservació i millora del paisatge i la biodiversitat. 

▫ Millora de la qualitat del sòl (prevenció de l’erosió).  

▫ Disminució de l’energia que es requereix per transportar els aliments. 

▫ Captura de CO2 i pols.  

▫ Reducció del malbaratament alimentari. 

▫ Reducció de la petjada ecològica de la ciutat.  

▫ Adaptació al canvi climàtic i mitigació d’aquest. 

▫ Disminució de la petjada ecològica de la ciutat.  

Qualitat de vida 

▫ Alimentació dels ciutadans amb productes frescos. 

▫ Millora de la nutrició i la salut dels ciutadans.  

▫ Millora del benestar de la ciutadania. 

▫ Millora de la qualitat de les zones periurbanes (més qualitat del paisatge, dissuasió dels 

abocaments incontrolats i els assentaments o usos suburbials).  

FONT. Elaboració pròpia a partir de diversos autors (Zeeuw i Dubbeling 2009; Dubbeling i Zeeuw 2011; Peters 

i Bills 2009a; Ackerman, Conard i Culligan 2014; Mougeot 2005; Montasell i Roda 2003; Van den Berg 2002) 
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L’AUP i la sostenibilitat del sistema agrourbà 

Paral·lelament als múltiples aspectes positius que pot aportar l’AUP en un context urbà, 

molts autors (Donadieu 2006; Veenhuizen i Danso 2007; Van den Berg 2002) també citen 

diverses problemàtiques que generen o l’afecten: problemes d’higiene i salut derivats de la 

presència del bestiar a prop de zones residencials o l’ús de productes fitosanitaris; impactes 

ambientals (contaminació de l’aigua, l’aire i el sòl) i desavantatges de la proximitat a l’espai 

urbà per desenvolupar l’activitat agrària (dificultats per moure la maquinària agrícola i fer 

aplicacions fitosanitàries, allunyament dels serveis agraris o fraccionament de la propietat 

agrícola). Per tal de fomentar la sostenibilitat i resiliència de l’AUP, cal disminuir les 

externalitats negatives que se’n puguin derivar. Molts d’aquests problemes es poden prevenir 

introduint pràctiques agroecològiques (Veenhuizen i Danso 2007).    

Cal, per tant, una protecció i gestió adequada d’aquests espais per potenciar-ne tots els valors 

i les funcions i minimitzar-ne els problemes i els riscos. L’AUP a qualsevol preu no té cabuda 

en espais urbans sostenibles i resilients. Cal fomentar un tipus d’agricultura vinculada amb el 

medi ambient i la ciutadania. Una agricultura que minimitzi l’ús de productes químics i, per 

tant, els riscos per a la salut dels ciutadans i el medi. Aquest tipus de «camps urbans no neixen 

espontàniament, sinó que són el producte de l’acció conjunta entre agricultors, els poders 

públics urbans i els habitants» (Donadieu 2006). Espais com el Parc Agrícola Sud Milà,32 el 

Parc Agrari del Baix Llobregat33 o la regió d’Aubagne34 (França) mostren com una gestió 

adequada pot afavorir aquests espais agrourbans multifuncionals. 

Molts territoris encara no valoren l’AUP com una necessitat per a la ciutat, sinó que prima la 

visió d’aquest espai com un ús del sòl precedent a la posterior urbanització. Donadieu 

reflecteix el camí que encara queda per valorar i potenciar l’AUP quan diu: «Les formes 

innovadores de l’agricultura urbana existeixen, però estan molt lluny de concretar el projecte 

utòpic d’un camp urbà sostenible, capaç de crear llocs de treball i, al mateix temps, de produir 

recursos naturals renovables, seguretat civil i alimentària, ambients de vida agradables i 

lligams socials. En la millor de les hipòtesis, són les superfícies verdes les que són preses en 

                                                 
32 Constituït al 1990 amb objectius de protecció i recuperació paisatgística i ambiental, d’espai connector, 
d’equilibri ecològic i de potenciació de l’activitat agrària i forestal dels voltants de la ciutat de Milà 
(http://parcosud.cittametropolitana.mi.it/).  
33 A les acaballes dels anys 90, es van iniciar accions per preservar i gestionar aquest espai periurbà del Baix 
Llobregat. Disposa d’un ens gestor i de plans de protecció i gestió (http://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/).  
34 El Pays d’Aubagne et de l’Étoile ha desenvolupat una carta per a l’agricultura sostenible i, a partir d’aquí, 
porta terme diverses accions en aquesta línia (http://paysdaubagne.fr/competences/agriculture-foret-
agriculture-periurbaine/la-charte-agricole).   
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consideració per part dels urbanistes per calcular-ne el percentatge per habitant» (Donadieu 

2006).  

D’ençà d’aquestes paraules de Donadieu, publicades a la fi dels 90, una part de l’agricultura 

urbana s’ha transformat en la línia descrita. La tesi se centra a cercar fins a quin punt i com 

s’està avançant cap a aquest projecte utòpic de camp urbà sostenible que descriu Donadieu. 

Aquest autor afirma que la ciutat i el camp europeus no poden continuar contraposant-se, 

sinó tot el contrari. L’agricultura hauria de ser considerada per part dels planificadors com 

un «instrument d’urbanització, capaç d’organitzar de manera sostenible el territori de la 

ciutat» (Donadieu 2006). La tendència molts cops ha estat la contrària i la urbanització s’ha 

menjat espais agrícoles i boscosos. Tot i això, existeix i es reforça en molts llocs la tendència 

oposada, amb la protecció d’espais agraris, la creació de nous espais o la seva reinvenció per 

satisfer les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, l’agricultura urbana no només respon 

a una necessitat d’alimentació de la població urbana, sinó que va més enllà i és capaç de 

millorar la qualitat de vida de la ciutat i els ciutadans. Cal una agricultura emprenedora capaç 

de donar resposta a les noves demandes de la societat i que contribueixi a millorar la 

sostenibilitat dels territoris urbans.  

La franja rural-urbana és un espai d’oportunitat per a l’agricultura (Scott i Collier 2012), però 

també per la ciutat. Tradicionalment, ha dominat la visió d’aquest espai com una zona de 

reserva per al creixement urbà i se li ha atorgat només valors econòmics en funció del que 

podia esdevenir com a espai urbanitzat. Cal ara un enfocament postproductiu i 

multifuncional en què es valori tot el potencial que tenen aquests espais també com a 

proveïdors de serveis i funcions ambientals i socials. El repte no és senzill perquè sovint 

reben pressions d’interessos diversos i que, en general, no solen anar en la via de preservar 

l’agricultura ni els valors que se’n deriven. La complexitat i la diversitat d’aquestes àrees 

requereix una governança multinivell, multisectorial i multifuncional (Piorr, Ravetz i Tosics 

2011).   

Veenhuizen & Danso ( 2007) estudien, per mitjà de la recerca en la literatura existent, els 

ingredients necessaris per avançar en la sostenibilitat de l’AUP. La primera reflexió que fan 

és que l’AUP necessita ser dinàmica perquè es troba integrada en un territori que té un gran 

dinamisme i on hi interactuen molts actors diversos que produeixen canvis constants. Per 

tant, l’AUP ha d’aprendre a adaptar-se a aquests canvis si vol sobreviure. Nugent (2001) 

descriu la sostenibilitat com «la tendència d’alguna cosa a sobreviure en el temps». Aquest 

autor, però, especifica que quan el terme sostenibilitat s’aplica a l’AUP s’associa a la idea de 



106 
 

«desenvolupament sostenible», la qual cosa significa que ha de ser viable econòmicament, 

ambientalment respectuosa, socialment justa i culturalment acceptada. La valoració en xifres 

de la sostenibilitat de l’AUP és complicada atesa la manca de dades i de metodologies d’estudi 

(Veenhuizen i Danso 2007). De tota manera, aquests autors conclouen que l’AUP és 

sostenible si «manté el seu dinamisme i flexibilitat, adaptant-se a les condicions i demandes 

urbanes canviants, intensificant la productivitat i diversificant les seves funcions per la ciutat, 

mentre millora les sinergies i redueix els conflictes, guanyant així més acceptació social i 

política» (Veenhuizen i Danso 2007).   

A partir de les reflexions recollides en aquest apartat, es considera pertinent utilitzar el 

concepte de sistema agrourbà per definir l’espai d’interrelació entre agricultura i ciutat, entre 

rural i urbà. S’utilitza com a referència la definició que fa de sistema agrourbà el projecte 

DAUME.35 Aquest el descriu com el punt de trobada entre l’agricultura (urbana i periurbana) 

i la ciutat, les quals s’interrelacionen de manera multidimensional, establint connexions en 

diversos àmbits com el social, l’ambiental, el territorial i el polític. Els vincles entre els actors, 

les activitats i els espais urbans i agraris, així com la planificació a diverses escales (des de la 

de ciutat regió fins a la d’explotacions agràries), poden ajudar a construir un sistema agrourbà 

més sostenible. La interconnexió entre elements urbans i agraris, en la qual les àrees urbanes 

integren funcions agràries (com ara els mercats de pagesos), i les àrees agràries funcions 

urbanes (com ara funcions culturals o recreatives) ajuda també a desenvolupar sistemes 

agrourbans eficients i efectius (Miccoli, Finucci i Murro 2014). En definitiva, el sistema 

agrourbà es basa en un «canvi de paradigma: en comptes de veure la ciutat i l’agricultura com 

a dinàmiques antagonistes que xoquen a les àrees periurbanes, l’enfocament sistèmic se 

centra en les diverses connexions i interaccions entre les ciutats i l’agricultura» (Valette, Perrin 

i Soulard 2012).  

 

 

 

 

                                                 
35 Pàgina web del projecte DAUME: <http://www1.montpellier.inra.fr/daume/> [Consulta: 19 
setembre 2015]   
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4.3. LA INTEGRACIÓ I LA POTENCIACIÓ D’UNA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE ALS ENTORNS URBANS  

4.3.1. L’evolució del rol de l’agricultura en la planificació urbana 

Antigament l’agricultura de subsistència estava ubicada a les zones fortificades o a les seves 

proximitats. Posteriorment, amb la revolució industrial, i encara més d’ençà de l’aparició de 

l’agroindústria i la globalització del comerç, l’agricultura ha patit un allunyament dels 

consumidors, així com una pèrdua de sòl agrari a causa dels creixements urbans. Després de 

la Segona Guerra Mundial i sobretot durant els anys 60 i 70, la relació de proximitat amb el 

menjar va passar a ser cada vegada més allunyada de les ciutats i els consumidors (Pinkerton 

i Hopkins 2009). La progressiva industrialització del sector agrari i l’augment de la 

productivitat han afavorit l’abaratiment del menjar, encara que estigui produït a milers de 

quilòmetres d’on es consumeix. Aquests canvis han suposat abandonar ràpidament «un 

sistema complex, ple d’habilitats, adaptable i adaptat al lloc», un sistema basat en passes i no 

en quilòmetres (Pinkerton i Hopkins 2009) que costarà molt de tornar a refer.   

A la zona mediterrània, les hortes han acompanyat el desenvolupament de moltes ciutats. 

Aquestes s’ubicaven als seus voltants i es dedicaven principalment al cultiu de proximitat de 

fruita i verdura. A Catalunya, en tenim bons exemples que encara perduren, com el Parc 

Agrari del Baix Llobregat, l’Horta de Lleida36 i, concretament, a l’àrea d’estudi, les Hortes de 

Salt37 i les Hortes de Santa Eugènia.38 Aquests espais testimonien la interrelació històrica 

entre ciutat i agricultura, alhora que tenen múltiples valors i funcions tant socials com 

ambientals i econòmiques.  

La importància d’interrelacionar camp i ciutat ja es va posar de manifest a les acaballes del 

segle XIX per mitjà de la idea de la ciutat jardí. Ebenezer Howard (1850-1928) i Patrick 

Geddes (1854-1932) són els que van desenvolupar d’una manera més pràctica aquesta idea 

(Masjuan 2002). Howard «es proposava resoldre, o almenys millorar, el problema de la ciutat 

                                                 
36 Espai agrari d’uns 5 km a la rodona, ubicat al voltant de la ciutat de Lleida 
(http://sostenibilitat.paeria.cat/horta)  
37 Espai d’hortes ubicat al costat del riu Ter, dins del municipi de Salt (http://viusalt.com/que-fer-salt-girona-
costa-brava/esports-natura-salt-girona-costa-brava/natura-parc-de-les-deveses-de-salt/).  
38  Espai d’hortes ubicat al costat del riu Ter, dins del municipi de Girona 
(http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_hortes). 
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victoriana portant bona part de la gent i els treballs a la nova constel·lació de ciutats 

autosuficients que es construirien al camp, lluny dels barris pobres, del fum –i, d’una cosa 

molt més important, dels elevats preus del sòl– , de la gran ciutat» (Hall 1996). Proposava la 

creació de noves ciutats envoltades de terres agrícoles, les quals eren suficients perquè la 

població de la ciutat pogués autoabastir-se d’aliments. L’esquema esquerra de la Figura 10 

dissenyada per Howard mostra els tres imants: la ciutat, el camp i la ciutat-camp. La proposta 

de Howard era casar el camp amb la ciutat i crear un imant ciutat-camp per tal de gaudir de 

tots els avantatges de cadascun i evitar els desavantatges que tenen isoladament. L’esquema 

de la dreta inclou els límits de la ciutat jardí que estaria formada per uns 32.000 habitants, els 

quals viurien en 1.000 acres, envoltada d’un cinturó verd (terrenys agraris) d’unes 5.000 acres. 

Els ciutadans sempre podrien beneficiar-se dels avantatges de viure a prop del camp:  

I aquest principi de creixement, aquest principi de preservar sempre un cinturó de camp al voltant de 

les nostres ciutats sempre es tindria en compte fins que, en el decurs del temps, hauríem de tenir un 

clúster de ciutats, per descomptat no disposat en la forma geomètrica precisa del meu diagrama, però 

agrupat de tal manera al voltant d’una ciutat central que cada habitant de tot el grup, tot i viure en una 

ciutat de petita dimensió, estaria de fet vivint i gaudint de tots els avantatges d’una ciutat gran i molt 

bonica; tindria, a més a més, tots els plaers frescos del camp –camp,  closes i bosc–, no només parcs i 

jardins ben polits –a pocs minuts caminant o en transport. (Howard 1902)  

Figura 10. Diagrames que representen la ciutat jardí ideada per E. Howard 

 

FONT. Howard (1902) 

El model de Howard era pioner no només en la integració camp-ciutat, sinó també pel fet 

de tenir en compte elements del sistema alimentari dins de la planificació. Així ho recullen 

Pothukuchi i Kaufman (2000): «Les propostes de la ciutat jardí tracten molts aspectes del 
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sistema alimentari –producció, distribució, preparació i consum col·lectiu, i reciclatge de 

residus– com a part integral de la ciutat». Fins fa poc eren molt escassos els planificadors que 

incorporaven aquests elements en la planificació urbana.     

La idea de la ciutat jardí es va anar estenent per tot el món, si bé molts cops va acabar sent 

força diferent de la idea original de Howard. Encara que les relacions ciutat-camp d’aquella 

època no eren com les actuals, el model de Howard apuntava la idea d’interrelacionar aquests 

dos mons per obtenir el millor de tots dos i crear, així, regions urbanes més saludables i 

autosuficients. A Espanya, la proposta urbanística de les noves ciutats jardí la va concretar 

Martínez Rizo, quan afirmava que seria essencial per a les noves ciutats la preservació dels 

espais lliures sense edificar que les han d’envoltar. Aquestes zones tenien el paper de reserves 

higièniques i de lleure i alhora es destinarien a conreus per a l’abastament de productes frescos 

per a la ciutat (Masjuan 2002). 

Altres urbanistes de renom posteriors, com Lewis Mumford (1895-1990), le Corbusier (1887-

1965) i Frank Lloyd Wright (1867-1959), també van tenir en compte la integració de 

l’agricultura d’una manera o d’una altra, dins dels seus models urbans. Segons Donadieu 

(2003), en altres models urbans posteriors, l’espai agrícola va desaparèixer de la representació 

urbana, com per exemple en el model de W.Christaller (teoria dels llocs centrals de 1924), 

perquè la millora dels transports i les tècniques de conservació i envasat van permetre que 

les ciutats tinguessin menys dependència alimentària i energètica local.  

Un model interessant i que d’alguna manera va ser precursor de l’actual tendència a definir 

zones i mapes d’alimentació de les ciutats és el de Von Thünen. Lohreberg (2001) assenyala 

els paral·lelismes entre aquest model i el de Howard. En aquest cas, es tracta d’un model 

formulat anteriorment al de Howard, al 1826, i des del món de l’economia. Definia quina 

havia de ser la ubicació ideal de les activitats agràries al voltant d’una ciutat, per tal d’obtenir-

ne més rendiment. Alhora també incorporava la relació entre el mercat, la producció i la 

distància, considerant que el cost del transport dels diferents béns agraris al mercat central 

determinava els usos agraris del sòl al voltant de la ciutat, de tal manera que les activitats més 

productives intentaven localitzar-se més a prop del mercat. El seu model estava definit per 

una ciutat aïllada sense interaccions amb els voltants, amb un territori uniformement pla i 

fèrtil i amb un transport basat en carros i cavalls, sense les actuals infraestructures de 

transport. Definia cercles concèntrics al voltant del mercat central on s’establia una 

distribució econòmicament òptima dels diversos tipus d’agricultura seguint l’esquema de la 

Figura 11 de l’esquerre. Al centre de la ciutat, dins de la zona 1, s’hi establien les produccions 
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d’horta i llet fresca, perquè eren productes amb un alt rendiment i una caducitat curta. A la 

zona 2, hi havia bosc que produïa llenya i fusta. S’havia d’ubicar a prop del nucli urbà perquè 

el transport d’aquests productes era car. En aquell moment, la demanda era prou elevada 

com perquè aquest sector tingués un bon rendiment. Les altres tres zones integren cultius 

que són progressivament menys intensius (en capital i treball) a mesura que ens allunyem de 

la ciutat.   

Les idees de Von Thünen han tingut molt de ressò. Sinclair ( 1967) readapta el model de Von 

Thünen (vegeu la Figura 11 de la dreta) perquè manifesta que el seu model ja no es compleix 

en molts dels països industrialitzats, considerant que la intensificació de l’agricultura ha passat 

a tenir lloc quan s’allunya de la ciutat i no pas al contrari com definia Von Thünen. Això és 

a causa de les forces que exerceix l’expansió urbana sobre aquesta i al fet que el cost de 

transport al mercat ja no és l’element principal que determina la ubicació de l’activitat agrària 

al voltant de les zones urbanes. Per contra, el model potser encara es pot aplicar als països 

on el transport està encara poc desenvolupat i no existeix la tecnologia moderna de 

refrigeració. De tota manera, amb la revifalla de l’agricultura urbana i periurbana, la producció 

d’horta detectada per Von Thünen dins de la primera anella retorna amb força a la ciutat. 

Això no passa, però, amb els productes làctics, perquè la ramaderia s’ha allunyat dels centres 

urbans per la manca d’espai i per raons de benestar i sanitat ambiental.  

Figura 11. Seqüència d’usos del sòl de Von Thünen (esquerre) i adaptació de Sinclair del 

model de Von Thünen (dreta) 

 

FONT. Traduït i adaptat de Sinclair (1967) 

 

Els moments de crisi com les guerres mundials van propiciar el creixement dels horts urbans 

com a recurs d’autosuficiència alimentària per a la població. En tenim un exemple en els 
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horts victorians que es promovien durant la Segona Guerra Mundial entre les famílies per 

produir menjar, que es van arribar a convertir alhora en una activitat patriòtica i de moda. En 

el seu moment àlgid, als Estats Units, es van arribar a produir un 40% de les verdures en 20 

milions d’horts victorians en terrenys públics i privats (Cockrall-King 2012).  

En general, però, el model de planejament urbanístic imperant durant el segle XX ha 

potenciat els creixements urbans des de l’òptica d’allò edificat, tenint poc o gens en compte 

el paper i el valor dels espais agraris. Les zones no urbanitzades s’han catalogat d’espais lliures, 

entenent que són lliures d’urbanització. L’expansió extensiva de la ciutat ha fet que el medi 

urbà, el rural i el natural passin a formar part d’una mateixa realitat, la realitat dels territoris 

urbans (Tardin 2005). En aquest procés, els espais lliures sovint han quedat fragmentats i 

desvalorats i passen a veure’s com el que «sobra»: restes de la ubicació d’infraestructures, 

espais de reserva per a la urbanització, restes sense valor de la urbanització, espais agraris 

improductius, etc. Només se n’escapen, relativament, els espais que tenen alguna designació 

concreta: parcs agraris, horts municipals, reserves naturals, etc. Tardin (2005) els defineix 

com «espais de resistència enfront la incessant expansió urbana». Aquesta autora considera 

que els espais lliures propers a la ciutat resten aïllats per les seves poques relacions amb els 

teixits urbans i les infraestructures i perquè es presenten com a fets aïllats.   

Davant d’això, cal reivindicar el paper clau i la dimensió activa dels espais lliures en el projecte 

del territori urbà i el seu potencial per a la producció d’aliments (Tardin 2005; Drescher 2001; 

Viljoen, Bohn i Howe 2005; Hough 1998). Són espais que permeten la preservació de la 

natura, la conservació dels paisatges, l’enriquiment de la vida social i que equilibren la 

transició d’usos del sòl entre espai lliure i edificat. Convé dotar-los de significat, aprofitant-

ne tots els valors i les funcions, perquè esdevinguin estructuradors del territori i una peça 

central del territori urbà. L’agricultura a la ciutat no només pot aportar aliments propers, sinó 

també funcions d’oci, d’educació ambiental, de creació de llocs de treball, d’autosubsistència 

alimentària i de manteniment de l’espai lliure a baix cost, alhora que una agricultura ben 

gestionada pot ser positiva per al paisatge i el medi ambient (Tardin 2005).  

L’urbanisme «orgànic» de la ciutat jardí, que cerca donar resposta a les necessitats dels 

ciutadans i no als interessos particulars d’uns pocs, reapareix com un model de planificació 

que pot permetre assolir una major sostenibilitat de les ciutats (Masjuan, E., 2002). Alhora, 

es detecta un retorn en augment de l’agricultura a les ciutats. «L’agricultura urbana constitueix 

ara una nova alternativa que respon a diferents necessitats i motivacions, i cada vegada té 

més un lloc en la ciutat» (Arosemena i Vallès 2012). Cockrall-King (2012) recull que 
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actualment hi ha uns 800 milions de persones al món implicades en l’agricultura urbana, les 

quals generen una producció estimada de 500 milions de dòlars de fruites i verdures.  

4.3.2. Accions i polítiques per potenciar l’AUP  

La separació històrica entre urbà i rural ha fet que l’AUP es veiés com un sector econòmic 

de menor rellevància o fins i tot irrellevant. Les polítiques urbanes li han atorgat poca 

importància i sovint s’han acabat centrant només en prohibicions (Redwood 2009). Sigui 

com sigui, l’AUP ha estat sempre una part integral del sistema urbà, tot i que amb funcions i 

polítiques diverses (Veenhuizen i Danso 2007), i cada vegada són més els municipis que 

s’adonen dels beneficis que pot aportar i decideixen potenciar-la (Mougeot 2006; Veenhuizen 

2006).  Mougeot (2005) recull com al començament del segle XXI, cada vegada més gent, 

molt diversa, s’està implicant en l’agricultura urbana, sigui per a un ús lúdic, per a autoconsum 

o per obtenir ingressos. Aquests processos fins fa poc inimaginables, estan canviant la forma 

i la manera com funciona la ciutat, i en un futur poden transformar també els conceptes 

vigents d’urbanitat i de ruralitat (Mougeot 2005).  

En la literatura, trobem diverses referències al fet que l’AUP pot contribuir a la sostenibilitat 

de la ciutat (Mougeot 2005; Deelstra i Girardet 2000; Nugent 2001). Segons Mougeot (2005) 

això requereix tenir-la en compte com un ús del sòl o bé combinar-la amb altres usos que 

són perfectament compatibles amb l’activitat agrària. L’AUP «s’ha d’entendre com una part 

permanent i dinàmica del sistema socioeconòmic i ecològic urbà, utilitzant els recursos 

urbans típics, competint per la terra i l’aigua amb les altres funcions urbanes, influenciada per 

les polítiques i els plans urbans, i contribuint al desenvolupament social i econòmic urbà» 

(Veenhuizen i Danso 2007). Per tal de protegir i revitalitzar l’AUP, cal integrar-la en el sistema 

d’usos urbans, en la planificació urbana i potenciar-la mitjançant polítiques adequades. 

Alhora, el planejament ha de ser dinàmic perquè l’AUP pugui evolucionar a mesura que la 

ciutat creix o es transforma. Cada tipologia d’agricultura tindrà un lloc diferent a la ciutat, per 

exemple, les activitats més intensives i que requereixen poc o gens de sòl es poden practicar 

dins del teixit urbà, mentre que les que necessiten més terra s’hauran d’ubicar en àrees menys 

poblades, en la zona periurbana, per exemple. Mougeot (2005) recalca que la diversitat de 

sistemes de producció de l’AUP la fa compatible amb un ventall considerable d’activitats 

urbanes i, així, es pot integrar a diverses escales, tant dins del teixit urbà (en edificis, barris, 

etc.) com en zones periurbanes.   
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Les ciutats tenen molts espais buits on s’hi pot desenvolupar agricultura (terrenys públics, 

semipúblics o públics desocupats, jardins, terrasses, etc.). Mitjançant les polítiques locals, es 

pot potenciar que aquests espais s’aprofitin per al cultiu. De fet, cada vegada hi ha més interès 

dels municipis en aquest sentit, sobretot després de la crisi que ha aturat el creixement 

urbanístic i ha deixat les administracions locals amb pocs recursos econòmics. Aquest fet, 

juntament amb una demanda ciutadana creixent, ha afavorit la proliferació d’horts urbans. 

Un estudi realitzat a Espanya el 2014 mostra l’increment dels horts urbans que van passar de 

2.492 al 2006 a 15.243 el 2014 (repartits en 216 municipis) (Ballesteros 2014). La majora 

d’aquests són horts de titularitat pública.  

A escala europea, el dictamen del CESE sobre l’agricultura periurbana (CESE 2005) defineix 

cap a on han d’anar les polítiques europees en matèria d’agricultura periurbana dins del que 

anomenen pacte ciutat-camp. Demanen el reconeixement d’aquests espais com a zones rurals 

amb dificultats limitatives espacials, la seva preservació mitjançant la planificació, l’ordenació 

i l’impuls municipal i que es garanteixi un desenvolupament dinàmic i sostenible de 

l’agricultura que s’hi realitza.   

Una política bàsica que cal aplicar per afavorir l’agricultura a les zones urbanes és la protecció 

del sòl agrari. Els creixements urbans es desenvolupen sovint a expenses dels espais agraris. 

Davant d’això, els poders públics haurien de «regular el creixement del teixit urbà amb 

‘polítiques verdes’ que poden ser cinturons, plans, cors, xarxes, trames, recorreguts o espais 

verds» (Donadieu i Fleury 1997). Segons aquests autors no es tracta de models urbans nous, 

sinó de figures que poden ajudar a protegir l’espai agrari com a part d’un urbanisme verd. 

Altres autors reivindiquen la vinculació de les figures de planejament atorgades als espais 

agraris periurbans amb la pròpia activitat agrària; així, consideren més pertinent crear parcs 

agraris o parcs rurals (Montasell i Roda 2003).  

Actualment, existeixen diversos instruments que es posen en pràctica per protegir i gestionar 

els espais agraris de les àrees urbanes. El més vinculat a l’activitat agrària –tal com sostenen 

Montasell i Roda ( 2003)– és el dels parcs agraris, que, en general, impliquen un cert grau de 

protecció i una planificació de gestió de l’agricultura. A Catalunya, el cas més rellevant, per 

la seva extensió i el temps d’existència, és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Posteriorment, 

se n’han creat d’altres, com el Parc Agrari de Gallecs i el Parc Agrari de Sabadell.  

Una altra fórmula de protecció, però, en aquest cas vinculada a una política més àmplia 

d’espais lliures, és el de les anelles verdes. A casa nostra, tenim l’exemple de l’anella verda de 
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Barcelona, que entre altres objectius perseguia protegir els espais agraris de valor enmig de 

l’entramat urbà. Actualment, però, l’anella verda no està activa com a tal, sinó que existeix 

una xarxa de parcs naturals gestionada per la Diputació de Barcelona i un programa, el 

SITXELL (Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la Província de 

Barcelona) d’anàlisi i assessorament als municipis sobre les característiques i els valors 

ecològics, paisatgístics i socioeconòmics dels espais no urbanitzats del seu territori.39  

L’AUP es pot afavorir i potenciar a nivell local per mitjà de múltiples accions en àmbits 

diversos: el planejament urbà, la producció agrària, l’educació, el màrqueting i la 

comercialització i l’oci (Veenhuizen i Danso 2007; Zeeuw, Guendel i Waibel 2000; de la Salle 

i Holland 2010). D’entrada, les polítiques locals han d’incorporar i fomentar transversalment 

l’AUP, per mitjà del planejament del teixit urbà i les infraestructures i serveis, el disseny dels 

edificis, les polítiques socials, econòmiques i ambientals i els processos de planificació 

comunitària. L’agricultura ha de passar a ser un ús més del sòl urbà regulat per mitjà del 

planejament, el qual ha d’indicar quins espais són aptes per poder-hi conrear i regular-ne l’ús 

que serà divers, si es practica en un balcó, per exemple, o en un espai periurbà. Els nous 

projectes i les rehabilitacions d’edificis poden incloure espais per a horts individuals o 

comunitaris. Cal que els pagesos tinguin garantida l’estabilitat territorial per poder conrear, 

alhora que es pot incrementar l’espai agrari disponible utilitzant espais lliures urbans en desús, 

púbics o privats, de manera permanent o temporal. Fins i tot, molts espais verds de la ciutat 

que fins ara han tingut una funció principalment paisatgística es poden convertir en 

productius, introduint-hi, per exemple, arbres fruiters.  

Les pràctiques agràries han de ser compatibles amb la preservació de la qualitat del medi i la 

salut de les persones. Això es pot afavorir mitjançant la formació i l’acompanyament dels 

pagesos perquè posin en pràctica sistemes d’agricultura ecològica o similars que prioritzin 

l’ús de fertilitzants naturals, biopesticides, sistemes de maneig sostenible del sòl, llavors de 

qualitat i sempre que sigui possible locals. El desenvolupament de regulacions i estàndards 

de qualitat, així com els controls dels productes utilitzats en els cultius i la qualitat de l’aigua 

i dels sòls són també eines importants per assegurar una agricultura beneficiosa per a la 

ciutadania i el medi. «Les polítiques han d’adoptar un paradigma postindustrial per a 

l’agricultura que doni suport a les explotacions multifuncionals en lloc de fer-ho a les 

fàbriques agràries» (UNCTAD 2013). Altres polítiques en aquesta línia poden incloure el 

                                                 
39 Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la Província de Barcelona (SIXTELL) 
(www.sitxell.eu).  



115 
 

principi de qui contamina paga, esquemes d’incentius econòmics per promoure una 

agricultura sostenible, lleis reguladores dels impactes ambientals, participació dels pagesos i 

els consumidors en el desenvolupament de les polítiques, entre d’altres.  

L’AUP ha de tenir una vinculació estreta amb la ciutadania i l’economia local. El canvi cap a 

una agricultura més sostenible requereix el suport de la societat. Aquest passa per fomentar 

el consum sostenible, que, segons la taula rodona d’Oslo, en producció i consum sostenible 

es pot definir com «l’ús de béns i serveis que responen a necessitats bàsiques i aporten una 

millor qualitat de vida, alhora que minimitzen l’ús de recursos naturals, materials tòxics i 

emissions de residus i contaminants al llarg del cicle de vida, amb l’objectiu de no posar en 

perill les necessitats de les generacions futures» (Norwegian Ministry of the Environment 

1994). L’interès dels consumidors en productes ecològics i de comerç just ha anat 

incrementant, però encara està molt lluny de ser majoritari.  

La comunitat pot implicar-se també directament en la producció d’aliments si participa en 

horts urbans (individuals o comunitaris) o col·labora amb pagesos, alhora que pot vincular-

se amb l’agricultura local mitjançant la compra directa d’aliments, les visites als camps de 

cultiu per part de les famílies, escoles o altres, la participació en esdeveniments relacionats 

amb l’alimentació local, com ara en fires o festes, etc. La senyalització i la cartografia (per 

exemple, els food maps (‘mapes d’alimentació’) dels espais cultivables de la ciutat afavoreixen 

que aquests siguin més visibles i propers. L’accés de la ciutadania als aliments produïts 

localment pot canalitzar-se per mitjà de mercats de pagès, botigues locals, cistelles, nous 

sistemes de venda directa entre productors i consumidors com les CSA o les cooperatives de 

consum. L’economia local es pot beneficiar de l’existència d’una agricultura propera i alhora 

la pot afavorir i potenciar, com seria el cas dels restaurants, els bars, les botigues, els 

productors de compost, els distribuïdors de llavors, etc. Amb tot, és necessari que les 

polítiques d’AUP integrin la diversitat d’actors implicats (pagesia, ciutadania, comerciants, 

administracions locals, etc.) i que afavoreixin el diàleg i la cerca de consens entre els diversos 

interessos i les opinions existents. La difusió d’informació sobre agricultura i alimentació i 

l’educació en aquest àmbit, sobretot des de les escoles, pot ajudar molt a entendre la 

importància i el paper beneficiós de l’agricultura local.  

Les pràctiques descrites afavoriran poder gaudir d’un sistema alimentari i agrari 

multifuncional, sostenible i resilient que millori el medi ambient urbà i alhora aporti beneficis 

socials i econòmics a la comunitat amb funcions socials, recreatives, d’autoconsum, de 
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proximitat dels aliments, de potenciació de la biodiversitat, de reutilització de la matèria 

orgànica i d’aigües residuals, de disminució del risc d’inundacions, etc.     

L’agricultura periurbana representa una oportunitat per vincular agricultura i ciutat, rural i 

urbà. En aquest sentit, Salle i Holland ( 2010) proposen diverses mesures que permeten 

integrar l’agricultura amb la ciutat als límits d’aquesta:   

‐ Combinar altres usos compatibles amb l’alimentació i l’agricultura, com ara introduir 

espais de cultiu a parcs infantils. 

‐ Utilitzar una arquitectura que faciliti el suport a l’agricultura i l’alimentació.  

‐ Incloure activitats lúdiques en espais agraris per acostar la ciutadania a l’agricultura, 

com ara les vies verdes.  

‐ Connectar els espais agraris, per exemple, per mitjà de la xarxa de camins. 

‐ Afavorir que es visualitzin més i millor les activitats vinculades a l’agricultura i 

l’alimentació.  

‐ Establir una planificació ecosistèmica: plantar marges vegetals, deixar camps en 

repòs, plantar cultius específics per a la biodiversitat, crear zones ripàries per a la 

fauna, la flora i la gestió de l’aigua de pluja.  

‐ Senyalitzar adequadament les zones agràries per donar a conèixer aquest entorn i 

aclarir les normes i regulacions que s’hi apliquen.  

L’agricultura de proximitat i la relocalització de l’alimentació 

Tal com s’apuntava en la introducció del capítol, la potenciació de l’AUP requereix anar més 

enllà del sector agrari i tenir en compte també el conjunt del sistema agroalimentari de la 

ciutat. Cada vegada són més els territoris urbans que analitzen i planifiquen la procedència 

dels aliments que consumeixen per crear un sistema alimentari de proximitat i resilient.  

Zeeuw i Drechsel ( 2015) consideren més adequat parlar de sistema agroalimentari urbà o de 

ciutat-regió, en comptes del terme més utilitzat sistema alimentari urbà, perquè aquest concepte 

integra més bé la idea de les múltiples funcions que pot aportar l’agricultura i l’alimentació 

de proximitat.  

Actualment, l’agricultura s’està integrant cada vegada més en la planificació urbana de moltes 

ciutats per mitjà d’aquest concepte més ampli de sistema alimentari o agroalimentari. Segons 

Pothukuchi i Kaufman (2000), aquests sistemes integren totes les activitats de producció, 

processament, distribució i consum d’aliments, juntament amb la gestió dels seus residus, així 
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com les institucions i el seu mecanisme de regulació. Aquests autors alertaven que els sistemes 

alimentaris estaven absents del planejament, tot i la seva importància per a la salut i  la  vitalitat 

de les comunitats. Citaven E.Howard amb la ciutat jardí com un dels pocs planificadors que 

havia integrat en gran mesura aquest concepte. Aquesta absència responia en gran part al fet 

que els temes relacionats amb l’alimentació es consideraven rurals i no urbans, sense tenir en 

compte la incidència que l’alimentació exerceix en altres aspectes de la vida urbana (salut, 

justícia social, energia, aigua, terra, transport, desenvolupament econòmic) i la presència, 

històrica i en augment, de l’agricultura urbana a les ciutats (Morgan 2009). Accions com el 

Programa de l’Organització Mundial de la Salut de ciutats saludables, la integració del 

concepte de sostenibilitat en el planejament urbà, l’interès creixent en l’autosuficiència 

alimentària i el moviment comunitari per a la seguretat alimentària mostren la implicació 

creixent dels planificadors en els sistemes alimentaris (Pothukuchi i Kaufman 2000). Aquesta 

tendència es comença a notar a l’hemisferi nord (tant a Europa com a l’Amèrica del Nord), 

on la planificació alimentària «és un dels moviments socials més importants de principis del 

segle XXI» (Morgan 2009). Un bon exemple d’això és el moviment de la transició, que, entre 

altres temes, incorpora l’alimentació com un dels elements clau per poder construir 

comunitats més sostenibles i resilients.  

Comencem a repensar les nostres ciutats tenint en compte l’alimentació i l’agricultura, noves 

iniciatives de planificació urbana com l’agrarian urbanism ho demostren. La crisi de l’energia 

ha enfortit aquest moviment, perquè cada vegada té menys sentit invertir grans quantitats 

d’energia per portar els productes des de llocs llunyans i, en canvi, en té més, produir 

localment prop del lloc on s’habita i es consumeix. Tot i això, Cockrall-King (2012) assenyala 

que els sistemes de venda de proximitat com les CSA i els mercats només representen un 1% 

del mercat de l’alimentació als països industrialitzats. Els supermercats i les grans cadenes de 

distribució encara predominen sobre el mercat, afavorits sobretot per les possibilitats d’oferir 

preus baixos al consumidor.  

Les accions i les polítiques lligades als sistemes alimentaris poden ser molt diverses: creació 

de consells alimentaris,  introducció d’aliments locals i ecològics en edificis públics (escoles, 

hospitals, etc.), desenvolupament d’estratègies urbanes en alimentació (com la de Londres 

del 2006 o la d’Amsterdam del 2007), foment dels mercats de pagès i de fires vinculades amb 

l’alimentació local, etc. Els consells alimentaris municipals són una eina essencial per poder 

elaborar una estratègia d’alimentació global i conjunta entre tots els actors en un territori 

determinat. La ciutat de Toronto va ser pionera, amb la creació ja l’any 1991 del Toronto 
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Food Policy Council. Al seu web recullen les funcions d’aquest organisme, que ha 

d’aconsellar la Ciutat de Toronto en temes relacionats amb l’alimentació. Està format per 

actors diversos dels sectors de l’alimentació, l’agricultura i la comunitat i tenen com a missió 

«desenvolupar polítiques i projectes innovadors que promoguin un sistema alimentari basat 

en la salut».40 La ciutat de Barcelona està iniciant també accions per poder desenvolupar un 

consell alimentari municipal per mitjà de l’acció conjunta entre el teixit associatiu i 

l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del projecte europeu «Food Smart Cities for 

Development».41  

L’elaboració de foodsheds, que es podria traduir com a ‘conca alimentària’, seguint el mateix 

concepte dels watershed (‘conques hidrogràfiques’), ha esdevingut una eina molt útil per 

detectar d’on vénen els aliments consumits per una àrea urbana i poder planificar que aquests 

siguin de proximitat. La lògica d’aquests recorda al model de Von Thünen descrit 

anteriorment. Walter Hedden, el 1929, en el seu llibre How Great Cities are Fed va formular el 

terme foodshed com una manera d’entendre el camí que fa el menjar des del productor fins al 

consumidor. Amb aquest concepte volia destacar, centrant-se en el cas de Nova York, la 

importància de conèixer quines són les necessitats d’alimentació de les grans ciutats, la 

procedència dels aliments i el transport necessari per subministrar el menjar a la ciutat.42 El 

concepte de foodshed va quedar en l’oblit fins que Getz el va recuperar, en un article del 1991, 

per descriure els sistemes alimentaris regionals (Brinkley 2013). Des d’aleshores, ha tingut 

una gran difusió.  

Peters i altres ( 2009) analitzen la relació entre el foodshed i la sostenibilitat. Descriuen el foodshed 

com «l’àrea geogràfica des d’on una població obté el subministrament alimentari» i posen de 

manifest la relació que estableixen molts autors entre els aliments locals i la sostenibilitat. Les 

tres dimensions de la sostenibilitat –l’ecològica, l’econòmica i la social– es poden veure 

beneficiades quan s’aposta per aliments locals. Una major proximitat dels consumidors amb 

els productors comporta un menor ús d’energia per al transport dels aliments i, 

consegüentment, una reducció dels gasos d’efecte hivernacle derivats d’aquest transport. A 

més a més, el gust i el contingut nutricional dels aliments locals solen ser millors perquè no 

han de viatjar llargues distàncies des del lloc on s’han produït. Les cadenes curtes potencien 

la relació entre consumidors i productors, la qual cosa pot millorar la viabilitat econòmica de 

                                                 
40 Toronto Food Policy Council. <http://tfpc.to/> [Consulta: 1 setembre 2016] 
41  Es pot accedir a la informació del projecte «Food Smart Cities for Development» al web 
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/project/. 
42 El web del «Foodprints and foodsheds Project» és http://foodprintsandfoodsheds.org/.   
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la pagesia local i les seves comunitats, conscienciar sobre aspectes relacionats amb el sistema 

alimentari, millorar la gestió ambiental del territori per part dels productors  i el control públic 

sobre el sistema alimentari.  

Aquestes idees suggereixen que «la localització és un component vital en la transició envers 

un sistema alimentari més sostenible i just» (Peters i Bills 2009a) . Per avançar en aquest 

model, cal, per tant, tenir en compte no només com es produeixen els aliments sinó també 

on. El concepte de foodshed pot ser molt útil per mostrar un sistema alimentari més local i 

sostenible contraposat a un de global que té molts impactes negatius, tant en l’aspecte 

econòmic com en el social i l’ambiental. Kloppenburg i altres (1996) consideren que el terme 

foodshed connecta la part cultural (food) amb la natural (shed) i mostra, així, la unió entre 

persones, natura i societat. Segons aquests autors, el futur estarà format per una multitud de 

foodsheds locals, els quals han de fomentar cinc principis que consideren bàsics. En primer 

lloc, parlen de l’economia moral que es basa a considerar els aliments des del punt de vista 

de les necessitats humanes i no només des de l’òptica d’un bé que està subjecte als mercats i 

la maximització de beneficis. Els aliments es veuen com un element central de la vida de la 

gent que permet crear relacions dins de la comunitat (persones, grups socials, institucions). 

En segon lloc, recalquen que la comunitat és al centre del disseny i el funcionament del 

foodshed. Sorgeixen múltiples iniciatives que ho mostren, com l’agricultura sostinguda per la 

comunitat (CSA) o els horts comunitaris. En tercer lloc, consideren que cal crear un sistema 

agroalimentari alternatiu amb noves relacions amb els aliments per avançar de mica en mica 

cap al foodshed. A continuació, esmenten que els aliments han de ser de proximitat, però 

aquesta proximitat dependrà de molts factors (tipus d’alimentació, tipus de sòl, tradicions 

culturals, etc.), de manera que no es poden establir uns límits clars al foodshed i tampoc no cal 

renunciar a establir intercanvis comercials externs. Els foodsheds estan vinculats a un lloc 

concret, tant en l’aspecte social com en l’econòmic, l’ètic i el físic. El darrer principi considera 

que cal inspirar-se en la natura, seguint els ritmes i els patrons dels llocs on vivim.  

Un model actual de zones d’alimentació inspirat en el de Von Thünen i la idea dels foodsheds 

és el desenvolupat per Julie Brown (vinculada amb Growing Communities).43 Aquest model 

que s’ha aplicat a la ciutat de Londres mostra la quantitat i la tipologia d’aliments que els 

ciutadans poden obtenir des de diverses zones al voltant del nucli urbà: des del centre urbà 

                                                 
43 Growing Communities és una empresa social ubicada a Hackney (Londres est) que ven cistelles d’aliments 
des de fa 20 anys. Les omplen de productes que procedeixen d’explotacions sostenibles, de producció local i 
una part la cultiven ells mateixos. Ajuden també altres comunitats exportant el seu model d’èxit per mitjà del 
programa «Start-up».  
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cap als afores. A cada zona es cultiva el que és més convenient seguint els factors i criteris 

que s’inclouen en la taula següent. Aquest model també té molt en comú amb el concepte de 

zonificació de la permacultura, però s’aplica a una escala més àmplia.   

Taula 9. Factors i principis de Growing Communities per a la delimitació de zones 

d’alimentació 

Factors (desplaçant-se des de les zones 

interiors cap a les exteriors) 

Principis. Un sistema alimentari 

sostenible i resilient ha de: 

▫ Probable increment de la mida de 

les parcel·les disponibles, l’escala de 

l’activitat, el grau de mecanització 

necessari i la intensitat de carboni de 

la distribució.  

▫ El grau de caducitat de la producció 

decreix a mesura que ens allunyem 

de la zona on es consumeix.  

▫ La pastura d’animals es pot incloure 

allà on té sentit fer-ho. Els porcs i 

les gallines es poden introduir en 

sistemes de granges mixtes on 

poden utilitzar els residus i donar 

fertilitat.  

▫ La població dels centres urbans 

probablement es redueix a mesura 

que alguns ciutadans es traslladen 

més lluny per implicar-se en 

l’agricultura que utilitza més capital 

humà.  

▫ També s’ha de tenir en compte el 

tipus de sòl, el clima, què creix més 

bé a cada lloc i la infraestructura 

disponible.  

▫ Incloure un menjar cultivat i produït 

«ecològicament».  

▫ Incloure sobretot aliments vegetals.  

▫ Incloure aliments frescos / poc 

processats. 

▫ Afavorir que els negocis operin a 

l’escala adequada (productors 

sostenibles a petita escala operen 

principalment a escala local).  

▫ Incrementar el consum d’aliments 

que siguin tant locals, estacionals i 

directes com sigui possible.  

▫ Utilitzar els recursos de manera 

ambientalment respectuosa i amb 

un impacte baix de carboni.  

▫ Comercialitzar de manera justa.  

▫ Ser transparent i promoure 

confiança per mitjà de la cadena 

d’alimentació.  

▫ Promoure coneixement.  

▫ Promoure comunitat.  

▫ Esforçar-se per ser econòmicament 

viable i independent. 

▫ Ser fidel als principis en tot el que es 

fa.  

FONT. Traduït del web de Growing Communities (http://www.growingcommunities.org/) 
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El model de la figura següent serveix de referència per al moviment Growing Communities, 

per tal de fixar quin percentatge de menjar ha de procedir de cadascuna de les zones, amb 

l’objectiu de crear un sistema alimentari més sostenible i resilient. El barri de Hackney per si 

sol no podria produir tot l’aliment que necessiten els seus ciutadans, però sí un 2,5% segons 

el model ideal de relocalització del menjar plantejat per Growing Communities. L’entorn 

urbà podria produir un 5%, mentre que l’espai periurbà proper, un 17,5%. Un 35% dels 

aliments provindrien de l’entorn rural (dins d’unes 100 milles, que equival a uns 161 km); la 

resta vindria d’altres indrets de la Gran Bretanya (un 20%), d’Europa (un 15%) i, una petita 

part, d’altres punts del món (5%). La figura i la taula que s’inclouen a continuació descriuen 

quins tipus d’aliments procedirien de cadascuna d’aquestes zones. També s’hi pot veure el 

progrés que està fent l’associació Growing Communities per assolir els objectius marcats en 

el model; actualment, la producció del periurbà i el domèstic urbà és encara baixa, però sí 

que assoleixen els objectius fixats en el comerç urbà i l’entorn rural proper. Dins d’aquest 

model, a mesura que ens desplacem des dels cercles interiors als exteriors, s’observa que 

decreixen els aliments peribles, les parcel·les són més grans i incrementa la mecanització i la 

intensitat de carboni en el transport i la distribució.   

El blog Transition Culture44 (‘cultura en transició’) destaca el model de Brown perquè, de la 

mateixa manera que el concepte de foodshed, ajuda a progressar cap a la relocalització dels 

sistemes alimentaris i la transició de les comunitats cap a la sostenibilitat i la resiliència. 

Alhora, considera que ofereix un camp d’acció molt clar als diversos actors implicats en el 

sistema agroalimentari: els actors de l’agricultura urbana es poden centrar a aconseguir el 

2,5% fixat pel model de Brown de manera més efectiva, les organitzacions agràries i els 

organismes vinculats amb l’agricultura a una escala més àmplia poden establir un objectiu de 

producció ecològica a escala de país i fomentar les relacions dins del sistema agroalimentari 

i el sistema de planificació s’hauria de centrar a definir quins terrenys s’han de preservar per 

a l’activitat agrària. D’aquesta manera, tothom té un rol i un objectiu específic en aquest 

procés.  

 

 

                                                 
44 Extret del blog inicial del moviment Transition Culture.  
<http://transitionculture.org/2009/03/09/foodzoning-the-foodshed/> [Consulta: 7 juliol 2016]  
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Figura 12. Zones d’alimentació definides per Growing Communities 

 

FONT. Traduït del web de Growing Communities (http://www.growingcommunities.org/) 

 

4.3.3. Propostes actuals d’integració de l’agricultura a la ciutat  

La revisió de la literatura que relaciona agricultura i planificació urbana ofereix una diversitat 

interessant d’idees i propostes. A continuació, es recullen de forma sintètica algunes 

aportacions i seguidament s’aprofundeix en dos models, el de la permaciutat i el de 

l’urbanisme agrari.  

Donadieu proposa una ciutat-camp que ha de permetre avançar cap a la sostenibilitat de les 

regions urbanes. Diu que no es tracta d’una novetat perquè urbanistes com E.Howard (1850-

1928) ja havien imaginat ciutats amb una agricultura de proximitat (vegeu capítol 4.3.1.).  Es 

pregunta si la creació d’aquest model de camps urbans és una utopia i l’anomena Agropolia. 

«Abandonar el concepte de ciutat que exclou l’agricultura pel dels camps urbans suposa 

acceptar unir de manera sostenible urbanitats, agricultures i jardineria» (Donadieu 2012). 

Aquests camps urbans són un recurs per obtenir aliments de proximitat i incrementar, així, 

l’autosuficiència alimentària de les ciutats, però també responen a una necessitat de natura i 

paisatge dels ciutadans. El model va més enllà de la ciutat i inclou la regió urbana, que, fent 

referència a la definició establerta per Richard T.T. Forman (2008), es pot definir com el 
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territori de la ciutat metropolitana on es juxtaposen centres urbans densos i espais no 

construïts forestals, agrícoles, enjardinats i naturals.  

Donadieu descriu la idea d’Agropolia de la manera següent: 

 

Agropolia no és una illa, sinó més aviat un arxipèlag d’espais urbans construïts entre els camps, els 

parcs, els boscos i els estanys. S’hi accedeix lliurement per vies fèrries i autopistes, per ports i aeroports. 

Més enllà d’Agropolia, s’estén d’una banda l’oceà i de l’altra una barrera de muntanyes aforestades 

tallades per valls rurals i poc habitades. A dalt de les crestes, de la mateixa manera que en els profunds 

fons marins, les pales de milers de molins eòlics blancs giren incansablement. (Donadieu 2012).  

Les comunitats urbanes d’Agropolia reserven espais per a l’agricultura, la ramaderia i la 

piscifactoria per tal de proveir-se de productes frescos per alimentar-se.  Alhora, els espais 

agraris i boscosos propers ofereixen serveis col·lectius i individuals als ciutadans (millora del 

microclima, preservació d’espais que no es poden construir com zones d’inundació, espais 

lúdics i de relax, turisme agrari i forestal i biodiversificació). Són camps urbans glocals i 

territorialitzats. Globals, perquè «responen localment a les exigències col·lectives del 

desenvolupament sostenible», i locals, perquè «disposen d’una governança territorial 

autònoma». Hi coexisteixen dos tipus d’agricultura que, a vegades, poden ser practicades per 

un mateix pagès. Una de tipus multifuncional, orientada al mercat proper urbà, i l’altra més 

especialitzada i destinada a l’exportació.  

Per avançar envers Agropolia, Donadieu (2012) considera que cal una transició cap a 

l’agriurbanisme que retorni el lloc de l’agricultura dins de les regions urbanes, i per això cal 

la implicació dels professionals (urbanistes, paisatgistes, agricultors urbans, ecòlegs urbans, 

arquitectes, etc.). Es fa necessari establir un contracte social entre la ciutat i els agricultors, 

aquest contracte converteix l’espai agrícola en una infraestructura urbana (Donadieu 2003). 

Agropolia pot esdevenir realitat i, de fet, ja existeixen diverses iniciatives que avancen en 

aquesta direcció. 

En La città sostenibile (Alberti, Solera i Tsetsi 1994), es defineix el concepte de ciutat 

autosuficient (self-reliant): es refereix a una ciutat «fundada sobre ella mateixa», integrada en la 

biosfera, amb una gestió urbana basada en la comunitat local. Es tracta d’una ciutat que mira 

de reduir el malbaratament d’energia i de matèria, reconeix i valoritza els recursos locals i els 

utilitza de manera integrada i regenerativa de forma que es produeixin nous subproductes i 

no residus. Aquesta ciutat és resilient i difícilment és vulnerable davant d’efectes externs que 

la puguin afectar negativament. Té més capacitat per trobar solucions davant dels problemes. 
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Aquests autors entenen els conceptes de vulnerabilitat i resiliència com «el grau en què un 

sistema pot ser malmès per un esdeveniment extern i el grau de capacitat del sistema en 

qüestió per refer-se del dany infligit».  

L’autosuficiència persegueix els objectius següents (Alberti, Solera i Tsetsi 1994):  

‐ Eficiència econòmica amb una utilització més racional dels recursos per part de la 

societat i amb la reducció de les externalitat negatives de tipus ambiental i social.  

‐ Equitat social on tothom tingui accés als béns i serveis necessaris per a una vida digna. 

‐ Una distribució espacial equilibrada dels assentaments, amb un nova configuració 

urbanorural, on les ciutats conservarien els recursos i el camp s’industrialitzaria sense 

desruralitzar-se (amb activitats agroindustrials que segueixen cicles tancats d’energia 

i estalvi de recursos).  

Dins d’aquest model, les àrees de transició entre ciutat i camp assumirien un nou rol. Es 

revaloritzaria el contracte social amb la terra, es preservaria  l’espai agrari, alhora que aquests 

espais servirien per frenar l’expansió urbana i aportarien funcions ambientals com la millora 

del microclima o la reutilització de residus. En aquest sentit, la permacultura, com a 

agricultura permanent, pren rellevància en aquest model, amb la idea de crear sistemes 

periurbans i urbans on l’aportació externa de matèria i energia estaria formada només per 

residus urbans. El cultiu de la terra en permacultura s’aniria intensificant des de les zones 

més edificades de la ciutat cap a la perifèria, mentre que la intervenció de l’home aniria en 

decreixement.  

Guallart (2012) també contribueix al desenvolupament del concepte de ciutat autosuficient fent 

ús del potencial que ofereix la societat de la informació. Considera que cal un canvi de 

paradigma que doni un valor afegit a les ciutats. Afirma que «si l’urbanisme iniciat al segle 

XIX afegia valor a un territori agrícola per transformar-lo en urbà, la regeneració de la ciutat 

iniciada al segle XXI afegeix valor a un sòl urbà per transformar-lo en autosuficient». Les 

ciutats no poden continuar sent consumidores de recursos i generadores de residus, cal que 

també es converteixin en productores d’energia, de béns i d’aliments en el nucli urbà o en les 

seves proximitats de manera ecològica.  

La creació de Continous Productive Urban Landscapes (CPUL), és a dir, ‘paisatges urbans 

productius continus’, concep també la ciutat com un espai productiu en termes ambientals 

(reducció de CO2, millora de la qualitat de l’aire, biodiversitat, mitigació del soroll), 

econòmics (nou pensament estratègic socioeconòmic, canvis en l’ocupació local, fluxos de 
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diners) i sociològics (activitats culturals, educatives i de lleure, hàbits de compra, 

conscienciació sobre el menjar) (Viljoen, Bohn i Howe 2005). La producció d’aliments a la 

ciutat i el consum local són aspectes clau d’aquest model que promou la utilització dels espais 

lliures per cultivar menjar, tant a la zona interurbana com a la periurbana. S’aposta per una 

agricultura ecològica i local que afavoreixi el consum de productes de temporada. «Els CPUL 

són espais urbans que combinen agricultura i altres elements paisatgístics dins d’una 

estratègia d’espais oberts continus» (Viljoen, Bohn i Howe 2005). Existeixen ja diversos tipus 

d’agricultura urbana i periurbana, com ara explotacions urbanes, horts comercials, horts 

comunitaris, etc., que tenen el potencial d’integrar-se en aquests paisatges continus que 

connecten urbà i rural.  

La Permaciutat 

El concepte de permacultura, primer aplicat a l’agricultura –descrit en el capítol anterior–, ben 

aviat es va ampliar fixant les bases per al disseny d’hàbitats humans i per a la creació de 

comunitats més sostenibles. Així, es va passar de la idea d’una agricultura permanent o 

sostenible al concepte més global de cultura permanent o sostenible. Una definició més 

precisa en aquest sentit és: «Paisatges dissenyats conscientment que imiten els patrons i les 

relacions que es troben en la natura, al mateix temps que produeixen una abundància 

d’aliments, fibres i energia per abastir les necessitats locals» (Holmgren 2007). La 

permacultura s’inspira en la natura i cerca implantar els principis ecològics de la sostenibilitat 

en els disseny d’assentaments i sistemes socials. La gent, els edificis i les maneres com 

s’organitzen són elements centrals de la permacultura. Integra no només els aspectes 

ambientals de la sostenibilitat, sinó també els socials, els culturals i els econòmics. «La 

permacultura no és només el paisatgisme, les habilitats de l’horticultura biològica, l’agricultura 

sostenible, la construcció d’edificis energèticament eficients o el desenvolupament d’eco-

aldees, sinó que també es pot utilitzar per dissenyar, establir, gestionar i millorar tot això i els 

altres esforços que realitzen individus, famílies i comunitats cap a un futur sostenible» 

(Holmgren 2007). 

David Holmgren va redefinir els principis de la permacultura l’any 2004 amb el llibre 

Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability (Holmgren 2007):  

1) Observar i interactuar. 

2) Recollir i emmagatzemar energia. 
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3) Obtenir producció. 

4) Implementar autoregulació i acceptar feedback. 

5) Utilitzar i valorar recursos i serveis renovables. 

6) Produir zero residus. 

7) Dissenyar detalls a partir de patrons. 

8) Integrar en comptes de segregar. 

9) Utilitzar solucions petites i lentes. 

10) Utilitzar i valorar la diversitat. 

11) Utilitzar marges i valorar el que és marginal. 

12) Utilitzar i respondre creativament al canvi. 

 

Un dels dotze principis de la permacultura definits per Holmgren se centra en la producció 

d’aliments a la ciutat. Es tracta «d’obtenir una producció a la ciutat» (Holmgren 2007). Tots 

els sistemes s’han de dissenyar per obtenir una producció que permeti l’autosuficiència, 

mitjançant la utilització i la captura d’energia de manera efectiva. Per avançar en la transició 

del creixement cap al decreixement, és clau tenir una àmplia creativitat i flexibilitat per trobar 

noves maneres d’obtenir una producció. Alhora, cal promoure paisatges urbans productius 

que generin aliments, en lloc de tenir paisatges merament ornamentals.     

A continuació, es mostra la flor del sistema de disseny de la permacultura, en què s’inclouen 

els temes clau en els quals cal incidir per avançar envers una cultura sostenible. La flor integra 

elements de la terra i la natura que són la base on es treballen els principis de la permacultura, 

però també altres àmbits com els recursos i l’organització humana. Inclou tant l’àmbit 

personal i local com el col·lectiu i global.  
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Figura 13. Flor del sistema de disseny de la permacultura segons Holmgren 

 

FONT. Holmgren, 2007 

Els principis de la permacultura es poden aplicar en el disseny de les ciutats, tal com es 

planteja en el llibre Permacity (‘Permaciutat’) en què se cerca generar un model de sostenibilitat 

a partir de la permacultura.  

Kennedy i Battken (Rosemann i Bel 2007) consideren que la permaciutat ha de tenir arbres 

fruiters, horts, petits hivernacles, plantes a les façanes i espai suficient per poder cobrir en 

gran mesura les necessitats de fruita fresca i verdura dels ciutadans. També s’han d’aprofitar 

els productes comestibles i medicinals que produeixen els espais naturals, corredors naturals, 

rius, basses, etc.  Aquests autors defineixen la permaciutat com «una ecociutat dissenyada amb 

el màxim nombre possible de cicles permanents que utilitzarà menys recursos naturals 

(energia, aigua, menjar, etc.) i produirà menys residus (calor, contaminació de l’aire, 

contaminació de l’aigua, aigües residuals, etc.) que una ciutat convencional». Consideren que 

el terme permaciutat és similar al d’ecociutat i ciutat sostenible. Les ciutats poden esdevenir més 

sostenibles si porten a terme accions concretes com, per exemple, fomentar el transport 

públic, reduir l’ús d’energia fòssil, crear corredors verds, etc. Les accions per fomentar la 
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resiliència alimentària formen part també d’aquest camí cap a la sostenibilitat, mitjançant la 

plantació d’arbres fruiters i la reserva i preservació d’espais per a l’agricultura, tant dins de 

l’entramat urbà (en balcons, terrats, façanes, places, etc.) com als voltants de la ciutat. Segons 

aquests autors, molts dels experiments més exitosos de permaciutat són processos de baix a 

dalt. La permaciutat es defineix com una ciutat de proximitat, de vianants i amb un bon 

transport públic, una ciutat d’energia decreixent amb horts que produeixen menjar, una ciutat 

que comparteixi valors culturals, socials i econòmics (Rosemann i Bel 2007).  

Des dels anys 70, existeixen experiments a Europa en aquesta direcció, majoritàriament es 

tracta d’iniciatives que van de baix a dalt. La permaciutat, però, és encara un projecte utòpic:  

«la utopia de la permaciutat sembla que encara està lluny de la realitat de les ciutats del nostre 

temps. Tot i això, les ciutats també representen la millor i potser la única esperança de superar 

les amenaces de la societat moderna» (Rosemann i Bel 2007).  

L’urbanisme agrari 

Una de les aportacions més completes de com s’ha d’integrar l’agricultura i l’alimentació en 

el planejament i, en general, a les àrees urbanes és la de l’urbanisme agrari (UA). Altres 

moviments com el del nou urbanisme45 o el moviment d’agricultura i aliments locals han 

generat moltes idees i iniciatives en aquest sentit, però no de manera tan global, amb la 

incorporació de tot el sistema alimentari urbà i regional (de la Salle i Holland 2010).  

D’entrada, convé diferenciar l’Agricultural Urbanism de l’Agrarian Urbanism. El primer, 

encapçalat per un dels promotors del nou urbanisme, Andres Dunay, se centra principalment 

en un «mètode disseny que incorpora i intensifica l’activitat agrària al llarg del Transsecte, 

promovent una varietat de beneficis econòmics, ambientals i socials associats, des del centre 

d’un barri fins als seu límit rural».46 El segon, formulat principalment per Salle i Holland ( 

2010), es descriu en aquest apartat perquè planteja una proposta innovadora i holística 

d’integració i gestió sostenible de l’agricultura i l’alimentació a les ciutats.  

Salle i Holland ( 2010) defineixen l’urbanisme agrari com «un marc de planejament, política, i 

disseny en emergència per integrar un ampli ventall de sistemes alimentaris i d’agricultura en 

una comunitat, en un lloc concret, un barri o a tota una ciutat». L’UA és una manera de 

                                                 
45 Moviment de disseny urbà sorgit als Estats Units als anys 80 que promou la creació i la restauració de 
comunitats diverses, compactes, vibrants, amb usos mixtes i on sigui possible desplaçar-se a peu. Informació 
sobre aquest moviment al web http://www.newurbanism.org/, consultat el 15 de juliol 2016. 
46 <http://www.dpz.com/Initiatives/AgrarianUrbanism> [Consulta: 15 juliol 2016] 
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construir un lloc al voltant del menjar i retornar l’agricultura i els aliments a les nostres 

comunitats i les nostres vides. La idea és planificar i dissenyar per optimitzar el funcionament  

dels sistemes d’alimentació i agricultura, amb una perspectiva comunitària, en tots els 

aspectes del planejament i el disseny de la comunitat. Fomenta un sistema alimentari 

sostenible incidint en tots els seus elements per integrar-los dins del planejament: l’agricultura 

i la gestió, el processament, el transport i emmagatzematge, la distribució, la venda al detall i 

el màrqueting, el menjar i la celebració relacionada amb l’alimentació, la recuperació dels 

residus i, finalment, l’educació com a part transversal de tots els elements descrits. Tots 

aquests elements s’han d’incorporar en qualsevol procés de planificació del sistema 

d’agricultura i alimentació. Per exemple, dins del nucli urbà la producció es porta a terme per 

mitjà d’horts comunitaris, horts en balcons, arbres fruiters als carrers, etc. A les cases, als 

restaurants, als cafès, etc. es processa la producció. La distribució es fa amb venda directa o 

a l’engròs i amb diversos mitjans de transport. Els mercats de pagès, les botigues locals, entre 

d’altres, venen els aliments, perquè posteriorment la ciutadania pugui gaudir menjant i 

celebrant l’alimentació en espais de la ciutat i mitjançant diversos esdeveniments, com ara 

festivals. L’agricultura permet recuperar els residus amb programes de compostatge, 

recol·lecció d’aigua de pluja, etc. L’educació en agricultura i alimentació integra tots els 

elements descrits, així com els actors implicats, incloent-hi, per exemple, escoles, hortolans, 

venedors, xefs i restaurants.  

Els aspectes esmentats s’han de planificar seguint els principis de l’urbanisme agrari i amb la 

idea de crear un sistema agrari sostenible i resilient, tal com es mostra en la Taula 10. La Carta 

per l’urbanisme agrari recull les característiques que ha de tenir qualsevol projecte d’AU. 

Aquesta inclou aspectes referents al tipus de desenvolupament urbà, les característiques i la 

gestió de l’agricultura i el sistema alimentari, la relació amb la ciutadania i els estàndards que 

s’han de complir en l’àmbit social, ambiental i econòmic per a la comunitat.  

Taula 10. Principis de l’urbanisme agrari i característiques d’un sistema agrari sostenible i 

resilient amb què es basa 

Principis de l’urbanisme agrari Característiques d’un sistema agrari 

sostenible i resilient 

Àmbit global 

▫ Utilitzar una perspectiva integrada 

agricultura-alimentació que integri tots els 

processos i aspectes.  

▫ Segur i resilient davant del canvi, i 

accessible a tots els membres de la societat. 
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▫ Crear una experiència local rica en 

alimentació i agricultura (per exemple, fent 

visible l’alimentació).    

Àmbit econòmic 

▫ Construir l’economia del menjar i 

l'agricultura. 

▫ Econòmicament profitós per a pagesos, 

comunitats i regions. 

▫ Altament productiu en zones urbanes i 

rurals. 

 

▫ Equilibrat en importacions d’aliments i 

capacitats locals. 

▫ Recolzat per moltes escales de 

transformació, emmagatzematge, 

distribució i venda d’aliments. 

Àmbit social 

▫ Incrementar l’accés al menjar. ▫ Educatiu per sensibilitzar en alimentació i 

agricultura. 

▫ Educar sobre l’alimentació. ▫ Ètic, assegurant qualitat de vida per als 

animals i sous dignes per als productors i 

transformadors. 

▫ Fomentar partenariats i organitzacions que 

gestionin amb èxit els sistemes alimentaris 

urbans. 

▫ Celebrat amb esdeveniments comunitaris, 

mercats, restaurants, etc. 

Àmbit mediambiental 

▫ Donar suport a sistemes alimentaris 

sostenibles. 

▫ Beneficiós o benigne ambientalment. 

▫ Proveir aliment i hàbitat per a altres 

espècies. 

▫ Biodivers en agroecosistemes i també en la 

selecció de cultius. 

▫ Fomentar que els aliments i l’agricultura 

contribueixin a lluitar contra el canvi 

climàtic. 

▫ Adaptat al clima, amb varietats regionals. 

▫ Construir infraestructures sostenibles 

relacionades amb els aliments i l’agricultura, 

que millorin la gestió de l’aigua, l’energia, i 

els residus. 

▫ Eficient en energia, aigua i residus. 

FONT. Adaptat a partir de de la Salle i Holland (2010)  
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Salle i Holland (2010) descriuen el model d’agricultura urbana com un sistema molt intensiu, 

d’alt valor, orgànic, segur i amb empreses d’alimentació de valor afegit. La planificació 

d’aquest ha d’incorporar accions en diversos camps, relacionats amb el sòl, els agricultors i 

les pràctiques agràries. Un aspecte bàsic és la preservació del sòl agrari, sobretot el de més 

qualitat, davant dels processos urbanitzadors. El suport als productors agraris és vital per 

mantenir una activitat agrària viva, perquè hi hagi continuïtat i s’eviti la pèrdua de la pagesia 

a causa de les pressions urbanes, l’envelliment, la manca de viabilitat de les explotacions, etc. 

Per tal d’aprofitar tots els beneficis que pot aportar l’agricultura als entorns urbans, cal 

fomentar una activitat agrària segura i ecològica que segueixi els principis de l’agroecologia, 

amb explotacions de dimensió reduïda o a escala humana, amb un enfocament eminentment 

local, urbà o regional. 

L’agricultura convencional és poc compatible amb les ciutats perquè requereix espais grans 

per cultivar i emmagatzemar, utilitza maquinària difícil de moure en un entorn urbà i 

productes químics que poden ser perillosos. Cal un nou model d’agricultura alternatiu que 

sigui compatible amb l’entorn urbà i que alhora es pugui beneficiar d’aquesta proximitat a la 

ciutat. Es tracta d’una agricultura a escala petita o mitjana, que treballa en parcel·les petites. 

És un nou model d’agricultura per a les franges rururbanes, un model necessari que ofereix 

una alternativa a l’agricultura industrial i pot funcionar a molts llocs per fomentar les noves 

oportunitats que aporta l’agricultura sostenible en franges rururbanes. Salle i Holland (2010) 

l’anomenen agricultura artesana, la qual inclou pràctiques agràries de baixa toxicitat –seguint 

els principis de l’agroecologia– i productes d’alt valor, elaboració i transformació a la pròpia 

granja. L’educació per a una agricultura artesana integra pràctiques ecològiques, capacitat 

d’emprenedoria i vinculació amb la ciutadania. En l’aspecte ambiental, aquest tipus 

d’agricultura aprofita i valoritza recursos com l’energia, l’aigua i els residus (per exemple, la 

reutilització d’aigües residuals o d’escorriment, l’aprofitament de la calor generada als 

hivernacles o amb biocombustibles per generar energia per a edificis, el compostatge de 

residus orgànics per utilitzar-los com a fertilitzants, la reutilització de l’aigua d’ús residencial 

o comercial per regar els camps, etc.), alhora que fomenta la biodiversitat i els espais 

connectors. En l’aspecte social, crea una interrelació i interacció positiva amb la comunitat i 

ofereix activitats lúdiques i, en l’econòmic, l’agricultura es diversifica i compagina, així, 

activitats paral·leles com el processament d’aliments, la venda, la restauració, les visites a 

explotacions, l’agroturisme i les activitats educatives. La col·laboració entre pagesos, com ara 

en la utilització de maquinària i serveis, pot ajudar a disminuir els costos de l’explotació.   
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L’UA reivindica el retorn –amb un enfocament sostenible– de l’alimentació i l’agricultura 

dins de les comunitats urbanes, com a elements bàsics per assolir la sostenibilitat i una bona 

qualitat de vida en qualsevol comunitat. Se cerca donar resposta als problemes del sistema 

alimentari i agrari que s’han fet visibles a partir del segle XXI, vinculats a una indústria 

agroalimentària molt intensiva, que utilitza agroquímics i que està allunyada i desvinculada 

del consumidor.  L’urbanisme agrari lliga aspectes i actors del món dels sistemes agraris i del 

planejament i el disseny, alhora que integra elements des del camp fins a la forquilla. L'AU 

va més enllà dels moviments d’alimentació i agricultura locals i cerca recuperar la connexió 

entre urbà i rural.  

4.4. CONTRIBUCIÓ DE L’AGRICULTURA A LA SOSTENIBILITAT 

URBANA  

La creació de ciutats o entorns urbans més sostenibles ha anat prenent força d’ençà dels anys 

90. El concepte de sostenibilitat ha anat evolucionant des de la seva creació l’any 1987 amb 

l'Informe Brundtland, el qual va desenvolupar la definició més universal d’aquest terme: «El 

desenvolupament sostenible és un desenvolupament que satisfà les necessitats del present 

sense comprometre l’habilitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies 

necessitats» (Brundtland Commission 1987). L’ús del concepte es va generalitzar amb la 

Cimera de la Terra47 celebrada a Rio el 1992. Un dels acords de Rio va ser la creació de 

l’Agenda 21 com un instrument d’acció local per avançar cap a la sostenibilitat. A escala local 

i urbana, les agendes 21 han tingut un ampli desenvolupament i han ajudat a implementar 

polítiques i accions per millorar en l’àmbit ambiental, econòmic i social. Amb la creació de la 

Carta d’Aalborg48 les ciutats europees van fer un pas més per avançar conjuntament cap a la 

sostenibilitat de les ciutats. Actualment, més 2.700 ciutats han subscrit la Carta 

comprometent-se a actuar per a la millora de la sostenibilitat local.  

Així, de mica en mica, s’ha anat configurant i estenent un procés de transició ambiental (Alió 

i Azevedo 2015) per afrontar i solucionar els problemes ambientals creixents que poden 

manifestar-se tant a escala local, per exemple, amb la sobreexplotació i la contaminació dels 

recursos naturals, com en una escala més global, com és el cas del canvi climàtic i el forat de 

la capa d’ozó. Al mateix temps, s’ha difós el concepte de transició sostenible, el qual s’empra al 

                                                 
47 Informació sobre la Cimera de la Terra disponible a: http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html. 
48 Disponible a: http://www.sustainablecities.eu/fileadmin/content/JOIN/Aalborg_Charter_english_1_.pdf. 
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llarg de la tesi, perquè integra més clarament el procés de canvi cap a millores no només en 

l’àmbit ambiental, sinó també en el social i l’econòmic. 

Consegüentment, la present investigació 

utilitza com a referència la noció àmplia de 

sostenibilitat que integra elements 

ambientals, socials i econòmics i que es 

resumeix en la Figura 14. Aquest 

enfocament ha de permetre «satisfer les 

necessitats humanes bàsiques per al 

benestar material; mantenir la integritat 

ecològica dels sistemes naturals, i proveir 

d’equitat, justícia social i possibilitats per 

escollir l’estil de vida» (Sadler i Jacobs 

1994). 

 

Figura 14. Perspectiva sistèmica del 

desenvolupament sostenible segons 

Sadler 

 
FONT. Sadler i Jacobs (1994) 

L’aplicació de la sostenibilitat a les ciutats ha donat peu també a una àmplia i variada 

bibliografia. D’entre aquesta destaca l’aportació d’Alberti (1996), perquè integra les diverses 

dimensions en les quals cal incidir per avançar en la sostenibilitat urbana, tal com mostra la 

Figura 15: patrons urbans, fluxos urbans i qualitat urbana. Dins dels patrons urbans, Alberti 

(1996) inclou les característiques de la comunitat, l’estructura de la ciutat i les funcions que 

s’hi desenvolupen. Dins dels fluxos urbans, integra la part més ecosistèmica de la ciutat amb 

la utilització de recursos naturals, però també la informació i les infraestructures i la 

tecnologia. Finalment, dins de la qualitat urbana fa referència a la qualitat ambiental, la salut, 

l’eficiència, l’equitat, la diversitat, l’accessibilitat i l’aprenentatge. Aquesta aproximació a la 

sostenibilitat es pot sintetitzar en les paraules de Wu (2010): «La sostenibilitat urbana 

requereix minimitzar el consum d’espai i recursos, optimitzar la forma urbana per facilitar els 

fluxos urbans, protegir l’ecosistema i la salut humana, assegurar un accés igualitari als recursos 

i serveis, i mantenir la diversitat i la integritat cultural i social.» 
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Figura 15. Les dimensions de la sostenibilitat urbana segons Alberti 

 

FONT. Traducció a partir d’Alberti (1996) 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, l’AUP pot contribuir en gran mesura a la sostenibilitat 

dels espais urbans, sobretot quan aquesta es porta a terme minimitzant els impactes negatius 

i maximitzant els beneficis socials, econòmics i ambientals. Prenent com a punt de partida 

els elements de la sostenibilitat urbana detectats per Alberti (1996), així com els beneficis de 

l’AUP inclosos en l’apartat 4.2, l’agricultura genera efectes positius tant en els patrons urbans 

com en els fluxos urbans i en la qualitat urbana (vegeu Taula 11). 

Respecte als patrons urbans, l’AUP suposa una activitat econòmica que aporta ingressos 

locals, diversificació econòmica i llocs de treball. Els horts urbans i l’agricultura de proximitat 

incrementen també les possibilitats d’autoconsum i d’autosuficiència, amb un accés més 

directe al menjar. La presència d’hortolans i pagesos contribueix a la diversitat d’actors que 

participen de la vida urbana. Aquests tenen un paper molt important en la preservació i gestió 

del patrimoni rural i agrari (masies, barraques, parets de pedra seca, xarxa de reg, etc.). En 

l’àmbit territorial, l’espai agrari enriqueix la infraestructura verda de la ciutat, alhora que actua 

d’espai estructurador del territori i connector entre el nucli urbà i l’entorn natural. 

Una agricultura sostenible –en la línia descrita en el capítol 3– fa un ús i gestió responsable 

dels recursos naturals, la qual cosa pot ser fins i tot beneficiosa per als fluxos naturals. En 

aquest sentit, l’AUP pot valoritzar la matèria orgànica utilitzant-la per fertilitzar els camps i 

les aigües residuals per al reg. El funcionament dels cicles hidrològics pot millorar perquè els 



135 
 

sòls agraris permeten la infiltració de l’aigua i redueixen l’escorrentia superficial, que pot tenir 

efectes negatius per a l’espai urbanitzat. Una bona gestió dels sòls n’afavoreix la qualitat, 

reduint-ne, per exemple, l’erosió. La ciutadania valora també els espais agraris perquè aporten 

més qualitat al paisatge, amb presència d’espais oberts i paisatges bonics. La biodiversitat pot 

incrementar perquè es beneficia també dels conreus, que exerceixen d’hàbitat i d’aliment. 

L’AUP també és una oportunitat per conservar i promocionar la biodiversitat cultivada 

(varietats locals). Paral·lelament, amb la producció i la venda local es poden reduir les 

distàncies dels fluxos de transport. Globalment, l’efecte positiu d’una agricultura sostenible 

sobre els fluxos urbans ajuda a transformar el sistema urbà lineal, que utilitza recursos i genera 

residus, en un de circular, el qual valoritza i reutilitza els residus per tornar a generar recursos.  

En general, amb l’AUP la ciutadania pot gaudir d’una major qualitat ambiental i qualitat de 

vida. El microclima urbà passa a ser més agradable i net, amb una reducció de l’efecte illa de 

calor i de la contaminació. Els camps exerceixen de captadors de CO2, la qual cosa pot fer 

disminuir la petjada ecològica de la ciutat i contribuir a la mitigació del canvi climàtic. 

L’agricultura de proximitat és una oportunitat també per reduir el malbaratament alimentari, 

per mitjà dels vincles directes entre productors i consumidors i l’acció de la ciutadania en la 

producció, alhora que afavoreix una major adaptació local davant del canvi climàtic. 

L’activitat agrària activa frena bona part de la proliferació de mals usos a les zones 

periurbanes, que passen a tenir un paisatge més net i endreçat. La societat treu profit 

d’aquestes millores ambientals, però també de l’augment de la qualitat de vida, per mitjà d’una 

major seguretat alimentària, del benestar que proporcionen els paisatges agraris i l’alimentació 

fresca i de proximitat o de la utilització de l’espai agrari per a dur a terme activitats lúdiques. 

L’agricultura social i cívica pot ajudar les persones amb teràpies curatives i d’inclusió social. 

L’AUP ofereix també l’oportunitat d’apoderar i cohesionar la ciutadania en relació amb 

l’alimentació, mitjançant la participació i l’educació en les diverses fases de l’alimentació. Tot 

plegat pot fer que les comunitats urbanes siguin més vitals, agradables i resilients. 
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Taula 11. Contribució de l’AUP a la sostenibilitat urbana 

Patrons urbans  Fluxos urbans Qualitat urbana 

SOCIOECONÒMICS 

▫ Rendiments 

econòmics. 

▫ Diversitat 

econòmica.  

▫ Llocs de treball. 

▫ Autoconsum- 

autosuficiència. 

▫ Diversitat 

d’actors. 

▫ Patrimoni rural. 

TERRITORIALS 

▫ Infraestructura 

verda. 

▫ Espais connectors 

i estructuradors. 

AMBIENTALS 

▫ Valorització de 

la matèria 

orgànica.  

▫ Millora dels 

cicles hídrics. 

▫ Reutilització de 

les aigües 

residuals.  

▫ Millora de la 

qualitat del sòl.  

▫ Millora del 

paisatge i de la 

biodiversitat. 

▫ Disminució de 

l’energia pel 

transport 

d’aliments. 

▫ Sistema urbà 

circular. 

 

AMBIENTALS 

▫ Millora del microclima urbà.  

▫ Captura de CO2 i pols.  

▫ Reducció del malbaratament 

alimentari. 

▫ Reducció de la petjada ecològica.  

▫ Adaptació i mitigació al canvi 

climàtic. 

▫ Millora de la qualitat de les zones 

periurbanes 

SOCIAL 

▫ Seguretat alimentària. 

▫ Millora del benestar de la 

ciutadania. 

▫ Augment de la resiliència. 

▫ Revitalització i millora de barris.  

▫ Apoderament de la comunitat.  

▫ Vinculació amb l’alimentació.  

▫ Educació ambiental, agrària i 

alimentària.  

▫ Cohesió social.   

▫ Alimentació eficient i equitable. 

▫ Millora de la nutrició i la salut 

dels ciutadans.  

▫ Teràpies curatives i d’inclusió 

social.  

▫ Recreació ciutadana. 

FONT. Elaboració pròpia 
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4.5. LA RECONNEXIÓ DE LA CIUTAT D’ALMERE AMB 

L’AGRICULTURA 

El municipi d’Almere, ubicat a la part central dels Països Baixos, dins de l’àrea metropolitana 

d’Amsterdam, destaca per les seves polítiques i accions d’integració i promoció de 

l’agricultura urbana. Almere va ser construïda a mitjan anys 70, seguint la idea de la ciutat 

jardí de Howard, com una ciutat polinuclear envoltada de conreus, boscos i aigua. Aquesta 

ciutat de recent creació té uns 200.000 habitants i es troba en creixement continu. La Visió 

Estratègica Almere 2.0, elaborada el 2009, orienta la gestió del creixement integrant la 

sostenibilitat en l’àmbit ecològic, social i econòmic (Municipality of Almere 2011). Una de 

les propostes d’Almere 2.0 se centra en el desenvolupament d’una nova zona de la ciutat, 

Oosterwold, on l’agricultura pren un paper rellevant en el planejament urbà. Aquest projecte 

vol superar la separació existent en molts punts d’Holanda entre la ciutat i el camp que sovint 

tenen límits molt marcats i estan separats per carreteres, tal com mostra la imatge de sota 

(Visser et al. 2009). 

Tradicionalment, l’agricultura sempre 

havia format part de la ciutat i aquest paper 

s’ha volgut reforçar amb polítiques i 

accions locals. «Almere és probablement 

única pel fet que és una ciutat dissenyada 

per enginyers agrònoms. El disseny de 

ciutat jardí polinuclear ofereix excel·lents 

oportunitats per a l’agricultura urbana» 

(Dekking 2015).    

Figura 16. Il·lustració de les barreres 

existents entre camps i ciutat a Holanda 

Font: Google maps (Visser et al. 2009)

Al principi del 2015, el municipi d’Almere tenia ja 125 iniciatives d’agricultura urbana, 

nombre que havia augmentat espectacularment sobretot a partir del 2010: horts veïnals, horts 

escolars, apicultura, ramats d’ovelles, agricultors urbans i col·lectius vinculats amb 

l’alimentació. Es tracta sobretot d’iniciatives de petita i mitjana escala, inserides moltes 

d’aquestes dins de la ciutat. La majoria tenen objectius socials i lúdics, però unes 40,  els tenen 

comercials. Aquestes accions desenvolupen moltes funcions positives, principalment en 

aspectes vinculats a la recreació, la producció d’aliments, la gestió d’espai públic, la cohesió 

social i l’educació. Unes quantes contribueixen també a la creació de cadenes curtes, la 
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biodiversitat, la salut i l’assistència social, i unes poques a l’energia i el reciclatge. Les 

iniciatives existents solen desenvolupar diverses d’aquestes funcions.  

El municipi té cinc xarxes de suport a l’agricultura urbana, com per exemple 

l’Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (‘Centre de Desenvolupament de l’Agricultura 

Urbana’). Aquest centre, juntament amb altres organismes, dóna suport i posa en contacte 

les iniciatives vinculades amb l’agricultura a la zona. Algunes de les accions desenvolupades 

per aquest centre són: la reorientació dels hivernacles de l’àrea de Buitenvaart per fer-los més 

multifuncionals i acostar-los a la ciutadania,49 el desenvolupament d’una zona que combina 

la protecció d’un espai arqueològic amb l’agricultura urbana (horts per als ciutadans) i 

l’educació,50 el grup de recerca Buurtmoestuinen51 en horts urbans i el treball en xarxa entre 

els productors d’aliments locals de la ciutat.52 El municipi també té projectes d’agricultura 

urbana a les escoles, un web per promoure els aliments locals de la província de Flevoland,53 

una xarxa de productors d’aliments artesans ecològics, Almeerse Weeld54 (‘Almere Riquesa’), 

i granges urbanes com Stadsboerderij Almere,55 que va ser una de les pioneres a Holanda i 

actualment és una granja biodinàmica que ofereix molts serveis a la ciutadania. També 

existeix agricultura comercial a més gran escala, com la producció de tulipes que dóna un 

valor afegit al paisatge o la granja John’s Farm,56 on els ciutadans poden prendre part a 

l’agricultura ecològica. Les diverses iniciatives polítiques i xarxes de suport en agricultura 

urbana ajuden al desenvolupament dels projectes i les accions descrites.57 Les accions van 

més enllà de la producció i inclouen també altres elements com el processament, la 

distribució, la venda i el consum.  

Almere es planteja passar de ser una ciutat jardí a una ciutat verda. Aquest és l’objectiu que 

mou la celebració de Floriade prevista per a l’any 2022 a la ciutat. Es vol que el verd estigui 

present en tots els racons de la ciutat i que molts espais públics es converteixin en productors 

d’aliments. La Floriade preveu el desenvolupament al centre de la ciutat –al costat del llac–  

                                                 
49 El web de la iniciativa és www.buitenvaart.com.  
50 El web del projecte és http://www.vindplaatszenit.nl/. 
51 La pàgina de Facebook del grup és https://www.facebook.com/Kenniskring-Buurtmoestuinen-Almere-
212589535609775/.  
52 Més informació al web http://www.stadlandrelaties.nl/en_us/en/urban-agriculture/agromere/. 
53 El web és http://www.lokaalvoedselflevoland.nl/.  
54 El web de la xarxa és www.almeerseweelde.nl.  
55 El web de la granja és http://stadsboerderijalmere.nl/.  
56 El web de la granja és http://www.johnsfarm.nl/. 
57 La major part de la informació s’ha obtingut per mitjà del web: http://www.ruaf.org/projects/grow-city-
urban-agriculture-sustainable-regional-food-provisioning-netherlands. Data de la consulta: 22 de juliol de 
2016. 
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d’una zona de 60 ha formada per centenars d’horts que funcionarà com un ecosistema 

circular produint la seva energia i purificant els seus residus.  

Almere Oosterworld és un projecte innovador de la ciutat, que planteja, des del 2005,  

planificar una nova zona de la ciutat amb la introducció de l’agricultura com un element 

essencial de l’entramat urbà, connectant, així, la ciutat amb el camp. Almere 2.0 preveu un 

creixement en aquesta zona de 15.000-18.000 habitatges, que ha d’estar finalitzat per a l’any 

2030. La proposta per a aquesta àrea planteja destinar un 50% del territori a agricultura, un 

30% a ús residencial i un 20% per a infraestructures, dics i espai verd (Jansma, Veen i Dekking 

2013). Dins d’aquesta zona, Visser et al. (2009) han dissenyat un nou districte anomenat 

Agromere, que s’estendria en 250 ha, amb 70 ha de zona residencial (per a 5.000 habitants) i 

180 ha d’espai dedicades a l’agricultura urbana. Unes 50 explotacions agràries –la majoria de 

dimensions grans i dedicades al sector lacti– operen en aquesta àrea produint principalment 

per al mercat exterior. Aquestes explotacions, fins ara, han estat molt desvinculades de la 

comunitat local. Agromere defineix com s’insereix l’agricultura en aquest barri nou, per 

reconnectar-la amb la comunitat. La participació dels diversos actors (pagesos, 

administracions, organitzacions ambientals, representants de les PIME i empreses de 

planejament urbà) mitjançant processos participatius ha estat una peça important del projecte 

i ha permès aportar coherència entre les iniciatives d’agricultura existents i les noves. Els 

actors implicats es van posar d’acord amb els principis per elaborar el nou disseny: cicles de 

nutrients tancats tant del sistema agrari com de l’urbà, producció local d’energia, consum 

local d’un 50% dels productes alimentaris produïts, introducció d’agricultura dins de l’espai 

públic que haurà de proveir serveis públics, integració dels habitatges i de l’agricultura (per 

això, es considera que l’agricultura ecològica és la més idònia), desenvolupament de sistemes 

agraris ecològics i viabilitat econòmica de les explotacions, entre altres (Jansma i Visser 2011). 

Amb aquest plantejament, la pagesia pot beneficiar-se econòmicament d’ingressos superiors 

amb la venda directa i d’ingressos extra que obté de les activitats complementàries. Agromere 

preveu 4 explotacions: horta amb fruiters, pollastres i cereals; hivernacles amb serveis per a 

la comunitat; àrea de cultiu amb bestiar boví, i explotació lletera amb serveis a la comunitat. 

Tot plegat, és una mostra de la compatibilitat i els beneficis mutus d’urbanització i agricultura, 

alhora que pot suposar estalvis en la gestió dels espais verds urbans. Ara només falta que 

Agromere es converteixi en una realitat, cosa que en principi està prevista per a l’any 2030. 

Mentrestant, les diverses xarxes i iniciatives existents al municipi continuen promovent el 

paper essencial de l’agricultura urbana en la millora del medi i la comunitat d’Almere.  
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Bona part dels actors d’Almere tenen interès en el desenvolupament de l’agricultura urbana, 

si bé presenten interessos diversos. Els habitants obtenen beneficis recreatius i d’assistència 

social, un medi més verd i productes frescos de proximitat. El sector agrari pot tenir més 

oportunitats de continuïtat i de viabilitat econòmica. Pels polítics i organitzacions civils, és 

una manera d’avançar en la sostenibilitat. Sigui com sigui, molts actors d’Almere han entès 

els beneficis que l’agricultura els pot aportar i actuen decididament per preservar-la i 

potenciar-la.  

4.6. CONCLUSIONS 

L’AUP retorna amb força i bona part d’ella s’implica directament amb les comunitats locals. 

Les diverses aportacions, des del món de la planificació, d’integració de l’agricultura a la ciutat 

mostren clarament aquesta tendència. Moltes d’aquestes qualifiquen l’agricultura com un 

element essencial dels entorn urbans i reivindiquen la seva contribució a la sostenibilitat 

urbana. En la permacultura, per exemple, l’obtenció d’una producció agrària a la ciutat és un 

dels principis bàsics per al disseny d’assentaments i sistemes socials sostenibles; mentre que 

l’urbanisme agrari reivindica també el paper de l’agricultura en les comunitats urbanes, però 

amb una aproximació més àmplia, per mitjà del sistema agroalimentari. Paral·lelament a la 

reivindicació i retorn de l’agricultura a la ciutat, es dóna una relocalització de l’alimentació, 

que s’expressa en conceptes com food miles, km0, foodshed o models de distribució de la 

procedència dels aliments al voltant de la ciutat com el de Growing Communities.  

Cada vegada són més les ciutats i els territoris que posen en valor l’agricultura dins d’un 

sistema agroalimentari local. Casos com el del municipi holandès d’Almere mostren com les 

comunitats i les polítiques poden promoure l’agricultura urbana i donar-hi suport, de manera 

que s’aconsegueixin múltiples beneficis per a la societat, el medi i l’economia local i es creïn 

entorns urbans més resilients i sostenibles.  

Els múltiples beneficis que pot aportar l’AUP als territoris i  comunitats urbans es potencien 

quan es porta a terme una agricultura que té cura del medi ambient i de les persones. Aquesta 

permet millorar en els diversos aspectes vinculats amb la sostenibilitat urbana: els patrons, 

els fluxos i la qualitat urbana. En paraules de Fraser: «Planificant i dissenyant conscientment 

els sistemes d’infraestructures urbans i agraris en un sol sistema, els pobles, les ciutats i les 

regions esdevindran més resilients en el temps i estaran més ben integrades amb els sistemes 

naturals que envolten els assentaments urbans» (Fraser 2010).     
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CAPÍTOL 5. LES CIUTATS EN TRANSICIÓ I LA SEVA APOSTA 

PER UN SISTEMA ALIMENTARI SOSTENIBLE I RESILIENT 

 

 

«I believe that Transition is an idea whose time has come and that it is no accident 

that milions of citizens all over the world have been inspired by the idea of taking 

direct action at a personal and community level to prepare for the future»  

‘Crec que la Transició és una idea a la qual li ha arribat el moment i que no és per accident 

que milions de ciutadans arreu de tot el món hagin estat inspirats per la idea d’actuar 

directament en l’àmbit personal i de comunitat, per preparar-se per al futur’                       

Patrick Holden (Pinkerton i Hopkins 2009) 

 

5.1. INTRODUCCIÓ 

En un món cada vegada més urbanitzat, el destí de la humanitat es decidirà a les ciutats del 

segle XXI. Aquestes hauran d’assumir el repte de convertir-se en sistemes autoreguladors i 

sostenibles, tant internament com amb les relacions exteriors. El planeta no pot continuar 

suportant una creixent població urbana que viu de recursos extrets de territoris cada vegada 

més llunyans i que genera una gran quantitat de residus que malmeten els sistemes naturals. 

Cal crear ciutats sostenibles en tots els àmbits, l’ambiental, el social i l’econòmic. «No hi pot 

haver un món sostenible sense ciutats sostenibles» (Deelstra i Girardet 2000). 

El debat i la recerca de la sostenibilitat a les ciutats del nostre món tenen ja molts anys de 

bagatge. El present capítol, però, es vol centrar en una iniciativa innovadora i en creixement, 

que parteix de la societat civil i es difon arreu. Es tracta del moviment de la transició. L’interès 

d’aquest moviment en la investigació que es planteja rau en el fet que l’agricultura hi pren un 

protagonisme especial, tant en els seus principis bàsics (basats en la permacultura) com en 

les accions que planteja dins de les comunitats, per fer-les més sostenibles i resilients. El 

moviment de la transició s’ha anat estenent per tot el món i, actualment, té ja nombrosos 

exemples exitosos –alguns d’aquests recollits en l’estudi de casos dins d’aquest capítol– que 
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integren l’agricultura i l’alimentació com un element fonamental per assolir una major 

resiliència i sostenibilitat.  

5.2. EL MOVIMENT DE LA TRANSICIÓ 

La recerca de més sostenibilitat ambiental a les nostres ciutats s’ha anat imposant de mica en 

mica, tot i que amb diversos plantejaments i matisos. Actualment, un dels moviments que 

està prenent força arreu del món, sobretot als països anglosaxons on va néixer, és el model 

de la transició. L’any 2006 es va encetar la primera iniciativa de transició a la ciutat de Totnes, 

al Regne Unit, i des d’aleshores ha anat creixent fins a tenir, l’any 2013, 117 iniciatives en més 

de 43 països arreu del món.58 El model de la transició segueix els pilars del concepte de 

desenvolupament sostenible definit l’any 1987 per l’Informe Brundtland (Brundtland Commission 

1987).   

Es tracta d’una iniciativa que vol oferir solucions a l’actual crisi ambiental que suposa el peak 

oil (el pic que s’està assolint en la producció de petroli), i el canvi climàtic. «El punt inicial de 

la Transició és que el futur amb menys petroli, i produint menys emissions de carboni, pot 

ser preferible a l’avui. El seu objectiu és actuar com un catalitzador, un pols, una invitació; 

per incitar el canvi envers una comunitat més localitzada i resilient» (Hopkins 2011). La 

cultura de la transició comporta un moviment tant social com ambiental, el qual s’organitza 

per mitjà de la idea del descens energètic –utilitzar menys energia en el dia a dia– i emprar 

cada vegada més energies renovables, en comptes de dependre d’energies fòssils (Neal 2013). 

En l’aspecte social, aquest moviment proposa incrementar la resiliència de les comunitats, 

alhora que es basa en la governança, amb la cerca de consens entre diversa gent, grups i 

interessos, respecte a temes concrets i compartits. Allò local i la comunitat són al centre del 

discurs de la transició i, segons Neal (2013), això és el que ha fet tan popular aquest 

moviment. Les iniciatives de transició són un enfocament emergent i evolutiu per assolir la 

sostenibilitat en l’àmbit d’una comunitat. Es basen en quatre premisses clares (Hopkins 

2008):  

‐ Que la vida amb un consum energètic radicalment menor és inevitable i que és millor 

planificar-ho que no pas que ens agafi per sorpresa.  

‐ Que els nostres assentaments i comunitats actualment manquen de la resiliència per 

permetre suportar els severs xocs energètics que acompanyaran el pic del petroli.  

                                                 
58 Extret del web de Transition Network: www.transitionnetwork.org.  



143 
 

‐ Que hem d’actuar col·lectivament i hem d’actuar ara.  

‐ Que, deixant anar el geni col·lectiu d’aquells que són al nostre voltant per dissenyar 

creativament i proactivament el nostre decreixement energètic, podem construir 

maneres de viure que estan més connectades, que són més enriquidores i que 

reconeixen els límits biològics del nostre planeta.   

El moviment de la transició es diferencia dels enfocaments ambientals més convencionals en 

diversos punts expressats en la Taula 12. Destaca la importància que es dóna a la construcció 

de resiliència, així com la idea que els individus juntament amb la comunitat poden fer molt, 

amb el canvi d’hàbits i noves pràctiques, per avançar envers una societat més sostenible.  

Taula 12. Diferències entre el plantejament de la transició i altres enfocaments ambientals 

Ecologisme convencional Moviment de transició 

▫ Comportament individual 

▫ Centrat en un sol aspecte 

▫ Eines: lobbying, fer campanyes i 

protestar 

▫ Desenvolupament sostenible 

▫ Por, culpa i xoc com a motors per 

a l’acció 

▫ Vol canviar polítiques nacionals i 

internacionals mitjançant lobbying 

▫ L’home del carrer com a problema 

▫ Campanyes generals 

▫ Implicació en l’àmbit individual 

▫ Normatiu - respostes i reaccions 

dels advocats 

▫ Petjada de carboni 

▫ Creença que el creixement 

econòmic encara és possible, tot i 

ser creixement verd 

▫ Comportament de grup 

▫ Holístic 

▫ Eines: participació pública, 

ecopsicologia, art, cultura i educació 

creativa 

▫ Resiliència / relocalització 

▫ Esperança, optimisme i proactivitat 

com a motors per a l’acció 

▫ Vol canviar les polítiques nacionals i 

internacionals fent-les elegibles 

▫ L’home del carrer com la solució 

▫ Intervencions amb un objectiu concret 

▫ Implicació en diversos àmbits  

▫ Actua com a catalitzador - no hi ha 

respostes fixades 

▫ Petjada de carboni més indicadors de 

resiliència 

▫ Dissenya per a la renaixença 

econòmica, tot i ser local 

FONT. Hopkins (2008) 

L’experiència i la implicació de moltes comunitats i persones en el moviment de la transició 

ha generat uns principis i, fins i tot, una metodologia que ajuden a iniciar i desenvolupar un 

procés de transició. Aquests es recullen en la taula següent. 
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Taula 13. Principis i passos del model de transició 

Principis Passos 

1. Visió positiva: crear una visió clara i 

pràctica d’una comunitat per ajudar-la 

a reduir o abandonar la seva 

dependència en combustibles fòssils.  

2. Ajudar la gent a accedir a bona 

informació i a creure-hi per prendre 

bones decisions. 

3. Inclusió i obertura: tenir en compte 

totes les persones i grups.  

4. Permetre compartir i treballar en 

xarxa. 

5. Construir resiliència. 

6. Transició interna i externa.  

7. Subsidiarietat: autoorganització i presa 

de decisió al nivell apropiat.  

1. Crear un comitè directiu i dissenyar la 

seva desaparició des d’un inici. 

2. Incrementar la conscienciació. 

3. Establir els fonaments. 

4. Organitzar una gran presentació 

inicial. 

5. Crear grups de treball. 

6. Utilitzar la tecnologia d’espai obert per 

a les reunions. 

7. Desenvolupar pràctiques i 

manifestacions visibles del projecte. 

8. Facilitar la «gran requalificació» 

(adquirir habilitats). 

9. Construir un pont amb el govern 

local. 

10. Honorar la gent gran. 

11. Deixar que vagi on vulgui anar. 

12. Crear un pla d’acció per al 

decreixement energètic. 

FONT. Hopkins (2011) 

 

Un dels principis bàsics del moviment de la transició és el de resiliència. Existeix molt de 

debat al voltant d’aquest terme que es pot aplicar a molts àmbits, en el de la societat, dels 

ecosistemes, de les comunitats i dels individus. Segons Hopkins (2011), la resiliència d’una 

comunitat encara està poc explorada. Aquest autor cita Neil Adger, un dels principals 

pensadors de la resiliència, per la definició que elabora del concepte de resiliència de les 

comunitats considerant que és «l’habilitat de grups o comunitats de resistir els xocs externs i 

l’estrès com a resultat dels canvis socials, polítics i ambientals sense trastorns considerables» 

(Adger 2000). Aquesta comunitat estaria dotada d’una base de recursos resilient i accessible, 

alhora que disposaria de diverses maneres de guanyar-se bé la vida i tindria institucions 

receptives. Una comunitat resilient ha d’estar oberta per rebre suport i recursos d’altres 

zones, però també ha de ser prou autosuficient per proveir-la de les necessitats essencials 

quan calgui. El grau de resiliència d’una comunitat es pot determinar a partir de tres factors 
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(Hopkins 2011). El primer és el grau de capacitat de la comunitat per poder prendre 

decisions, per la qual cosa cal democràcia local i implicació. El segon és la capacitat per 

aprendre i adaptar-se que requereix de noves habilitats i flexibilitat en l’educació. El tercer es 

basa en la necessitat de planificar la comunitat com un projecte comú. Aquest aspecte és 

central en la transició.  

Hopkins (2011) recalca que la resiliència requereix adaptació, la qual cosa implica ensenyar 

habilitats variades als joves, prendre més decisions a escala local, que la comunitat tingui i 

gestioni més recursos propis i que pugui accedir a la terra propera. Aquesta adaptació ha 

d’anar més enllà de les pràctiques i els models existents, per cercar noves maneres de pensar 

i de fer que permetin avançar cap a una comunitat més sostenible i resilient. S’ha de veure 

com una oportunitat per aconseguir una comunitat més feliç i menys vulnerable al risc i la 

incertesa. D’altra banda, cal preguntar-se davant de què hem de construir resiliència. La 

transició se centra principalment en els impactes, actuals i futurs, derivats del canvi climàtic 

i del pic del petroli.   

Juntament amb la idea de la resiliència, la transició promou també la de localització. No es tracta 

de crear comunitats aïllades on tot es faci localment, sinó de fomentar que cada comunitat 

pugui satisfer com més necessitats millor a partir dels seus entorns propers. Es reivindiquen 

alhora moltes pràctiques i coneixements utilitzats en el passat que poden servir per millorar 

la comunitat en la línia descrita. 

Hopkins (Hopkins 2008) i Scotti (Alió, Jori i (eds.) 2011) esmenten que el concepte de 

resiliència és més útil que el de sostenibilitat perquè la sostenibilitat es basa en un sistema 

immutable –amb la idea d’utilitzar menys entrades i generar menys sortides–, en canvi la 

resiliència és un enfocament dinàmic, segons el qual el sistema ha de poder resistir els canvis 

i retornar al seu estat original. Hopkins creu, fins i tot, que aquests xocs són una oportunitat 

per canviar.59 Alió (Alió 2013) i Scotti (Alió, Jori i (eds.) 2011) recalquen l’aportació que fa 

Hopkins i el moviment de la transició a la difusió i caracterització del concepte de resiliència 

de la societat, i també a la generació de propostes concretes perquè les comunitats locals 

puguin encaminar-s’hi. El moviment de transició se sosté en la permacultura com a sistema 

holístic que ajuda a avançar envers una major resiliència local.   

                                                 
59 Extret del documental Why Resilience Beats Sustainability [enregistrament de vídeo]. Disponible en línia a: 
<http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/why-resilience-beats-sustainability-rob-hopkins-on-
transition-in-the-city-video.html> [Consulta: 1 agost 2016] 
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La permacultura –definida en el capítol anterior– es va originar als anys 70 sota el concepte 

d’agricultura permanent, allunyant-se dels sistemes agraris més intensius que es basen en cultius 

anuals i monocultius. En el llibre de la transició (Hopkins 2008), s’utilitza la definició següent: 

«La permacultura és el disseny i manteniment conscient de sistemes d’agricultura productius 

que tenen la diversitat, estabilitat i resiliència d’ecosistemes naturals. És l’harmonització 

integrada del paisatge amb la gent proveint el seu menjar, energia, refugi i altres necessitats 

materials i no materials de manera sostenible». La permacultura, com a sistema de disseny 

d’assentaments humans sostenibles, és la base per dissenyar i establir els fonaments ètics de 

les accions de la transició, amb un concepte holístic que inclou tots els elements necessaris 

per crear assentaments que superin el pic del petroli (Hopkins 2008).  

La connexió entre la cultura de la transició, la ruralitat i l’agricultura aporta una nova ruralitat 

i una nova agricultura a la ciutat. Segons Neal (2013), allò rural torna a prendre força en els 

contextos urbans, tot i que considera que no es tracta d’un fenomen nou i cita antecedents 

com els horts comunitaris presents als mapes del segle XVIII a Nova York. Aquesta autora 

parla del moviment d’agricultura urbana que promou la incorporació de la ruralitat dins de 

l’espai urbà. Un bon exemple és el cas de Detroit que està emergint com a ciutat agrícola 

postindustrial. L’autora també considera que, a la Gran Bretanya, la ruralització dels espais i 

les pràctiques urbanes ha vingut propiciada sobretot per les preocupacions i les polítiques 

ambientals. Aquesta ruralització es tradueix en petites coses com ara: els mercats agraris, 

l’augment de la disponibilitat de productes locals, de temporada i ecològics, horts 

comunitaris, etc. Aquesta ruralització comporta el reconeixement de les interrelacions entre 

societat i natura. Allò rural pren força «formant i influenciant l’urbanisme i produint noves 

formes socioespacials híbrides que difuminen el que és rural i el que és urbà» (Neal 2013; 

Woods 2009). Neal afirma que la cultura de la transició inclou particularment aquestes 

connexions entre rural-urbà i entre societat-natura.  

5.3. LA REVALORITZACIÓ CIUTADANA DE L’AGRICULTURA 

L’allunyament entre ciutadans i agricultura que es va accelerar amb el procés progressiu 

d’industrialització de l’agricultura encara es manté avui dia dins de la societat de l’economia 

del coneixement i dels serveis. Tot i això, la societat es troba en evolució i això també incideix 

en com la ciutadania percep l’agricultura. Els reptes socioambientals actuals, com ara el canvi 

climàtic i la qualitat ambiental, preocupen cada vegada més als ciutadans, els quals comencen 

a reivindicar, entre altres aspectes, aliments de qualitat i propers.  
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L’AUP, per la seva proximitat als nuclis urbans, està en contacte directe amb la ciutadania i, 

per tant, en major mesura ha de respondre a aquestes demandes socials, tenint en compte 

que hi ha de conviure i que la societat urbana representa bona part del seu mercat.   

El sondeig de l’Eurobaròmetre del 2016 sobre els europeus, l’agricultura i la PAC (TNS 

political & social 2016) reflecteix aquests canvis a escala europea. Gairebé tots els enquestats 

(94%) consideren  que l’agricultura és una activitat important per al futur i més de la meitat 

(62%) creuen que la PAC beneficia tots els ciutadans de la UE. L’evolució de la PAC cap a 

polítiques més verdes que inclouen pràctiques ambientalment més respectuoses és valorada 

positivament pels ciutadans (87%). De l’estudi es desprèn que els europeus demanen a 

l’agricultura que proveeixi sobretot aliments de qualitat, segurs i saludables, alhora que també 

reivindiquen que els agricultors tinguin més presència en la cadena alimentària.  

L’interès creixent pels aliments de qualitat ha anat associat també a una major valoració dels 

aliments locals, produïts en entorns propers. Fins i tot, grans cadenes de supermercat han 

introduït aliments de proximitat en la seva oferta. Conceptes com food miles (‘milles del 

menjar’) i km0 han passat a representar aquesta idea de proximitat del menjar. L’informe 

«Food, Fuel and Freeways», elaborat el 2001, sobre la producció, el transport i la distribució 

de menjar als Estats Units parlava de les milles que havia de recórrer el menjar –1.500 de 

mitjana pels productes frescos des del punt de producció fins al consumidor–, així com dels 

costos ambientals i per a la comunitat que això comporta (Pirog et al. 2001). L’informe 

descriu les food miles com «la distància que viatja el menjar des d’on es produeix fins on 

finalment és comprat pel consumidor o un altre usuari final». Aquest concepte s’ha 

generalitzat i actualment serveix per identificar la proximitat dels aliments.  

En una línia similar, es va crear el 1989 el moviment Slow Food, que liderat per Carlo Petrini 

–periodista en alimentació– i amb el suport de gastrònoms de 15 països van crear el seu propi 

manifest. El seu objectiu principal és «prevenir la desaparició de les cultures i les tradicions 

de l’alimentació local, contraatacar el creixement de la vida ràpida i combatre la pèrdua 

d’interès de les persones en el menjar que mengen, en la seva procedència i en com les 

decisions personals en l’alimentació poden afectar el món que ens envolta». Actualment, 

aquest moviment inclou milions de persones i s’ha estès per 160 països. Els principis d’aquest 

moviment es basen en un menjar bo, net i just. A partir d’aquí, desenvolupen accions diverses 

centrades en: la preservació de la biodiversitat del menjar, la promoció de productes 

artesanals de qualitat, l’educació sobre l’alimentació, la celebració d’esdeveniments 

internacionals, entre d’altres. Un projecte emblemàtic relacionat amb la producció d’aliments 
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que promou aquest moviment és la creació de 10.000 horts en escoles i comunitats de 

l’Àfrica, per assegurar la proximitat a un menjar fresc i saludable. El moviment Slow Food 

també certifica restaurants km0, els quals, entre altres requisits, han d’incloure un 40% 

d’ingredients d’origen local. El 2016, a Catalunya, hi havia 65 restaurants qualificats amb el 

distintiu km0.60  

Un altre concepte interessant vinculat a l’alimentació de proximitat és el de locavore. L’any 

2007 el New Oxford American Dictionary va proclamar locavore la paraula de l’any. Sota aquest 

concepte, s’hi inclouen aquells que compren el seu menjar en mercats de pagès 

preferiblement abans que als supermercats, per raons ambientals i de qualitat alimentària.  

L’interès creixent dels ciutadans per obtenir aliments de proximitat queda recollit en aquest 

terme. Els seus inicis van tenir lloc a San Francisco amb l’acció d’un grup, locavores, format 

per gent conscienciada en la seva alimentació. L’any 2005 van llençar un repte per a la gent 

de la zona de la badia de San Francisco i de tot el món, segons el qual havien de consumir 

durant el mes d’agost aliments produïts en un radi de 100 km. Aquest grup estableix unes 

directrius per menjar bé, en què es prioritzen els aliments produïts localment, en cas que no 

n’hi hagin que siguin ecològics; si tampoc n’hi ha, que siguin d’explotacions agràries familiars; 

si això no és possible, que es triïn negocis locals, i, si aquesta opció tampoc no pot ser, que 

es triï el terroir, és a dir, productes destacats de territoris que ajuden a mantenir els agricultors 

d’aquella zona (és el cas, per exemple, del formatge parmesà). En el web de locavores,61 

s’exposen 12 raons per menjar productes de proximitat. Consideren que són productes 

frescos perquè normalment s’han collit 24 hores abans que els compri el consumidor, això 

en millora el gust i les qualitats nutritives. Alhora, destaquen els productes ecològics per la 

seva puresa, perquè en la producció ecològica s’eviten els productes químics i es fomenta la 

conservació de la fertilitat del sòl.  

Una manera d’incentivar el consum d’aliments locals és donar a conèixer els productes que 

es produeixen a prop nostre mitjançant, per exemple, la creació de local food wheels (‘rodes 

d’aliments locals’). Tal com s’ha apuntat anteriorment, comprar aliments locals i ecològics 

contribueix a l’economia local i al medi ambient perquè es gasta menys energia en la seva 

distribució (els productes han de recórrer distàncies més petites) i perquè s’utilitzen 

pràctiques agràries que protegeixen els recursos del sòl, l’aire i l’aigua i que promouen la 

diversitat. El cost dels aliments produïts de manera convencional no reflecteix els impactes 

                                                 
60 Per a més informació, vegeu: www.km0slowfood.com.  
61 Web amb información sobre el concepte de locavores i les rodes d’aliments locals: 
http://www.locavores.com/. 
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que aquestes pràctiques productives tenen en el medi i en la salut. Comprar aliments de 

proximitat afavoreix també l’autosuficiència alimentària.  

Les esmentades transformacions i iniciatives vinculades amb l’alimentació posen de manifest 

que l’agricultura s’ha de reposicionar per adaptar-se a les necessitats canviants de la societat 

(European Commision, 1996; Depoele, 1996). L’era en què les ciutats esperaven del camp 

que els proveís només d’aliments barats s’ha acabat. Actualment, hi ha noves necessitats i 

expectatives que estan prenent força, com ara la producció de qualitat, noves cadenes curtes 

que uneixen els productors i els consumidors, producció ecològica, integració d’activitats 

assistencials a les explotacions, implicació en noves formes de producció energètica, 

agroturisme, etc. (Marsden et al., 1993; Ploeg van der et al., 2002). Amb tot, Majkovic, Borec 

et al. (2005) recalquen que la multifuncionalitat de l’agricultura no és un fenomen nou, perquè 

aquesta activitat sempre ha generat diverses funcions. Segons aquests autors, el que ha canviat 

és la percepció de la gent, així com les expectatives i les prioritats que tenen. 

Aquests canvis cap a una agricultura més multifuncional i connectada amb la societat donen 

lloc a noves i estretes interrelacions entre pagesia i comunitats urbanes, la qual cosa té 

incidència en ambdós mons, l’agrari i el de la comunitat, alhora que crea un sistema agrourbà 

on la ciutat es pot beneficiar de l’agricultura local i a la inversa. El moviment de la transició 

fomenta aquesta interrelació entre agricultura i comunitat, mitjançant trobades, debats, 

accions i projectes múltiples que ajuden pas a pas a configurar un sistema agrourbà més 

sostenible i resilient.  

5.4. L’AGRICULTURA DINS DEL MOVIMENT DE LA TRANSICIÓ 

La cultura de la transició recolza un model d’agricultura oposat al de l’agricultura industrial, 

alhora que s’inspira en les comunitats rurals passades perquè eren més resilients, de petita 

escala, interdependents i estaven més vinculades al territori local (Neal 2013).  

La dependència elevada de l’agricultura respecte a les energies fòssils, tant en la producció 

com en el processament i la distribució dels aliments, la fa molt vulnerable al pic del petroli. 

Tal com descriu Hough, aquesta dependència ha anat en augment: «durant el darrer segle, 

l’agricultura ha passat de ser una activitat de treball intensiu, baixa en energia, de petita escala 

i d’activitats mixtes, a una àmplia indústria energèticament intensiva i que requereix cada 

vegada menys treball» (Hough 1998). Aquest canvi, tot i produir aliments barats, comporta 

costos elevats per al medi ambient i per a la societat.  
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El moviment de la transició considera que l’alimentació i l’agricultura han de passar a ser 

«positius en carboni» i això implica, entre altres aspectes, que cal apostar per la producció 

ecològica i més local (Pinkerton i Hopkins 2009). Segons aquests autors, una visió del que 

seria un sistema d’alimentació i d’agricultura que superi el pic del petroli ha de ser 

multifuncional, local i respectuós amb el medi ambient, tal com es recull en la taula següent.  

Taula 14. Sistema d’alimentació i d’agricultura postpic 

Característiques d’un sistema d’alimentació i d’agricultura que superi               

el pic del petroli 

▫ Més orientació a mercats locals. 

▫ Menys emissions de gasos d’efecte hivernacle. Fixació de carboni amb més espècies 

perennes i arbòries, així com amb una bona gestió del sòl i de la matèria orgànica. 

▫ Més resiliència. 

▫ Menor ús d’aigua. 

▫ Lliure de l’ús de fertilitzants artificials i pesticides químics. 

▫ Generació de més que aliments (com per exemple materials per a la construcció, 

medicines, energia, etc.). 

▫ Ocupació de més persones. 

▫ Suport d’una xarxa complexa de minoristes i transformadors locals. 

▫ Paisatge rural divers, amb una major diversitat d’usos del sòl, més coberta arbòria i 

menys ramaderia.  

▫ Més divers en espècies, ecosistemes i persones. 

▫ Prioritat a la generació de sòl.  

▫ Augment dels aliments produïts en jardins, horts i altres sistemes de producció més 

urbans.  

▫ Absència d’organismes modificats genèticament. 

▫ Diferents enfocaments en la producció agrària, com per exemple l’agricultura 

ecològica, la biodinàmica, la permacultura o l’agrosilvicultura.   

 

FONT. Pinkerton i Hopkins (2009) 

Pinkerton & Hopkins (2009) posen com a bon exemple de sistema d’alimentació de futur el 

model desenvolupat per Julie Brown de Growing Communities (descrit en el capítol 

anterior).62 Aquests autors consideren que cal transformar l’actual sistema de pagesos que 

alimenten consumidors passius en un que tingui cada vegada més productors-consumidors, 

                                                 
62 Vegeu la Figura 12 
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de manera que aquests produeixin el seu propi menjar o es vinculin directament amb 

productors agraris. 

El moviment de la transició aposta sobretot pels aliments locals. Aquests són difícils de 

descriure i, de fet, cada comunitat pot decidir què s’entén per local. De tota manera, es 

considera que «els aliments locals són els que procedeixen d’una distància entre zero i fins a 

150 milles, i poden procedir de la mateixa comunitat, poble, ciutat, comarca o fins i tot regió» 

(Pinkerton i Hopkins 2009).   

Dins de la gran varietat de moviments de transició, trobem un gran nombre d’accions 

vinculades amb l’agricultura. De fet, molts d’aquests moviments inicien les seves accions amb 

temes relacionats amb l’alimentació perquè és un element comú a tothom (Hopkins 2011).  

En molts casos, es tracta d’una agricultura més de tipus lúdic o d’autoabastament, tot i que 

existeixen també i van en augment les iniciatives vinculades a l’agricultura comercial. 

Existeixen moltes iniciatives impulsades per grups de transició o similars que acosten 

l’agricultura a la ciutadania per mitjà de la producció i el consum d’aliments, l’educació en 

agricultura i alimentació, així com la celebració relacionada amb el menjar.  

Hi ha un degoteig constant de projectes per produir localment, per mitjà de la creació d’horts 

particulars o comunitaris. Pel que fa als horts particulars, apareixen iniciatives en l’àmbit de 

la comunitat per promoure els horts a casa i compartir coneixements entre la gent que 

practica l’horticultura. És el cas, per exemple, dels recorreguts per horts particulars, de les 

pàgines web d’horts i de la formació i les activitats per promoure i crear nous horts seguint 

els  principis de la permacultura, com permablitz.63 Existeixen també iniciatives per compartir 

horts, en les quals particulars que tenen un jardí o un hort en desús arriben a acords amb 

altres persones que no en tenen perquè aquests hi puguin conrear. Els propietaris poden 

cobrar un lloguer per a l’ús del terreny, rebre una part de la collita o simplement gaudir del 

fet que les seves terres es treballin per obtenir aliments.  

Respecte als horts comunitaris, aquests poden ser des de petits espais cultivats, com per 

exemple una rotonda o una placeta, fins a granges de dimensions reduïdes amb finalitats 

educatives, d’integració social i/o productives. Sovint, es creen a partir de la voluntat d’un 

grup de persones que s’ajunten i es posen d’acord per crear i gestionar horts comunitaris.  

Aquests horts s’instal·len en espais disponibles que són privats o públics, per mitjà d’un 

                                                 
63 Permablitz va nèixer a Austràlia com un moviment comunitari per crear espais cultivables, compartir 
habilitats seguint les idees de la permacultura i la sostenibilitat, així com construir comunitat 
(www.permablitz.net). 
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lloguer, adquirint les terres o, en alguns casos, ocupant directament l’espai. Aquesta darrera 

modalitat s’anomena horts de guerrilla i es tracta d’ocupar espais buits de la ciutat –en general, 

de titularitat pública i que molts cops estan abandonats i en mal estat–, per convertir-los en 

llocs que produeixin aliments. Aquest moviment va en augment en molts pobles i ciutats, 

atès l’increment de conscienciació de la importància de produir aliments locals i d’aprofitar 

els espais lliures enmig de l’entramat urbà per cultivar.  

Una altra tipologia d’horts són els públics, on s’habiliten diverses parcel·les que són propietat 

del govern local o d’organitzacions privades i cadascuna és llogada i cultivada per una 

persona, per famílies o per grups. En els darrers anys, hi ha hagut un increment espectacular 

del nombre d’horts urbans i molts ajuntaments s’han sumat a crear zones dins del municipi 

destinades a aquest ús. La crisi econòmica dels darrers anys ha propiciat segurament aquest 

fenomen, ja que no es disposava de diners per poder construir serveis públics més costosos 

als espais buits. Això, juntament amb una major conscienciació de la importància de produir 

aliments localment, ha fet incrementar la presència de l’agricultura urbana en molts 

municipis.  

La producció d’aliment en entorns urbans també es pot obtenir amb la presència d’arbres 

fruiters a les zones públiques i privades. Alguns pobles i ciutats han tingut tradicionalment 

zones dedicades al cultiu de fruiters, però aquestes sovint s’han anat perdent a favor d’usos 

urbans. Sorgeixen ara iniciatives que reivindiquen recuperar o introduir arbres fruiters als 

entorns urbans, tant en espais dedicats a aquest ús com en zones on existeixen arbres 

ornamentals que es poden substituir o poden coexistir amb arbres que produeixen aliments 

perquè la població se’n pugui autoabastir.  

En l’àmbit del consum, una part de la ciutadania decideix comprar localment mitjançant, per 

exemple, els mercats de pagès i les cooperatives o els grups de consum. Ja s’ha indicat 

anteriorment que amb els mercats de pagès els productors poden vendre directament la seva 

producció i obtenir, així, un benefici econòmic més gran que no pas per mitjà d’intermediaris, 

com supermercats o botigues. Més recentment, s’estan creant mercats específics, on hi 

prenen part productors que practiquen l’agricultura ecològica. A Catalunya, hi ha una llarga 

tradició de mercats i és relativament fàcil poder trobar-ne algun de proper amb presència de 

productors locals. Respecte a les cooperatives o els grups de consum, aquests estan formats 

per grups de persones que s’ajunten per poder comprar conjuntament una sèrie de productes, 

poder oferir així més bons preus i tenir accés a productes concrets que interessen als 

membres de la cooperativa. Poden variar en la mida, en el funcionament i en l’organització. 
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Avui dia, existeixen a Catalunya força grups i cooperatives de consum que s’han especialitzat 

en productes com més locals millor i de producció ecològica. Alguns prioritzen ecològic per 

sobre de local i viceversa. «Comprar menjar de manera cooperativa pot jugar un paper clau 

per ajudar a reduir l’ús de combustible i la dependència del petroli en el sistema d’alimentació; 

per tant, les cooperatives són una eina molt útil per a les Ciutats en Transició» (Pinkerton i 

Hopkins 2009).   

El model de l’agricultura sostinguda per la comunitat (CSA) estreny encara més la interrelació 

entre productor i consumidors. Tal com s’apuntava en el capítol 3, les primeres CSA van 

aparèixer als anys 60, principalment al Japó, a Alemanya i a Suïssa davant de la creixent 

industrialització i desconnexió del camp i com a moviment per reconnectar la ciutadania amb 

els pagesos i els aliments. De mica en mica, aquest concepte s’ha anat estenent per molts 

països i són ja nombroses les comunitats i els pagesos implicats. En les CSA, la comunitat 

estableix un acord amb una o diverses explotacions agràries de manera que assegura al 

productor la compra de producció, s’hi pot implicar a l’hora de conrear i, fins i tot, pot 

assumir part dels riscos de la producció. Aquesta pràctica genera múltiples beneficis, tant per 

als pagesos que tenen un mercat més segur com per als ciutadans que poden accedir a 

productes pròxims i de qualitat, alhora que es poden implicar en la producció. També pot 

ser positiu pel medi ambient perquè sovint es fomenten pràctiques d’agricultura ecològica o 

similars, una producció diversa i es redueixen les distàncies que han de recórrer els aliments 

des del productor fins al consumidor.  

Altres activitats de tipus més lúdic o educatiu ajuden també a conformar un sistema 

alimentari de proximitat. És el cas, per exemple, de la formació relacionada amb el cultiu 

d’aliments i la cuina d’aliments locals. Així, l’escola és un lloc ideal per ensenyar i educar en 

una nova cultura del menjar, que aposti per aliments sans, locals i amb menys impacte 

ambiental. Existeixen moltes possibilitats per treballar l’alimentació a l’escola. Un dels 

projectes que més s’ha estès en els darrers anys és el dels horts escolars. Són ja moltes les 

escoles que disposen d’espais per conrear i educar els alumnes sobre l’agricultura i el que 

mengem. Els esdeveniments relacionats amb el menjar local, com per exemple fires i festivals, 

són també una oportunitat per donar a conèixer els productes locals i implicar la comunitat 

en l’alimentació.   

Una manera de mostrar i connectar la diversitat d’iniciatives relacionades amb l’agricultura i 

l’alimentació és amb els directoris d’aliments locals que inclouen llocs (productors, 

cooperatives, mercats, botigues, restaurants, cafès, etc.) on és possible trobar productes que 
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es produeixen localment, per tal d’ajudar la gent a conèixer-los i aconseguir-los. A vegades, 

però, pot costar definir què és producte local i establir quins venedors s’inclouen en la llista 

i quins no. També es poden elaborar mapes que indiquin els punts on es produeix menjar a 

escala local, des d’horts fins a granges, així com els serveis i productes que ofereixen. Aquests 

mapes poden servir també per veure quants projectes i espais productius més caldrien per 

assolir la resiliència alimentària d’una comunitat (Pinkerton i Hopkins 2009).  

Totes aquestes iniciatives mostren que cada vegada hi ha més ciutadans que s’interessen i 

s’impliquen en l’agricultura en contextos urbans, sobretot per tres tipus de raons: de 

desenvolupament de la comunitat, de seguretat alimentària i de seguretat econòmica 

(Ackerman, Conard i Culligan 2014).  

5.5. CASOS RELLEVANTS DE TRANSICIÓ VINCULATS AMB 

L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ 

5.5.1. El cinturó aliment-terra de Liège 

El moviment de transició a Liège es va iniciar el novembre de 2011 i té ja diversos grups de 

treball: el grup portador (que fa el rol de coordinador entre grups i de comunicació), el grup 

hàbitat col·lectiu (per assegurar un habitatge assequible), el grup alimentació en transició (per  

a la relocalització d’una producció alimentària ecològica a escala de la comunitat local), el 

grup dels increïbles comestibles (per oferir fruites i verdures gratuïtament), el grup mobilitat 

(per una mobilitat més sostenible) i el grup moneda complementària (per crear una moneda 

local anomenada Valeureux).64  

Liège és una de les ciutats pilot d’Increïbles Comestibles (Incroyables Comestibles), 65  que 

s’impulsa des d’un dels grups del moviment de transició. Aquesta iniciativa es porta a terme 

en diverses ciutats pilot, amb l’objectiu d’arribar l’any 2018 a l’autosuficiència alimentària. 

S’inspiren i segueixen el model aplicat per la ciutat anglesa de Todmorden amb el programa 

«Incredible edible». Tothom està convidat a participar de la iniciativa, cultivant en espais 

propis o públics, aportant idees o coneixements per poder difondre l’agricultura per la ciutat 

i fer accessible l’alimentació de fruita i verdura a tothom.  

                                                 
64 Informació del web del moviment de transició de Liège: http://www.liegeentransition.be/. 
65 Informació del web d’Incroyables Comestibles : http://lesincroyablescomestibles.fr/. 
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Figura 17. Cartell de difusió d’Incroyables Comestibles a Liège que convida a participar-hi 

 

FONT. Pàgina de Facebook d’Incroyables Comestibles Liège, https://www.facebook.com/Incroyables-

Comestibles-Li%C3%A8ge-355546624549568/ 

 

Una altra iniciativa rellevant del moviment de transició de Liège és el cinturó aliment-terra 

de Liège (Ceinture aliment-terre Liégeoise), que s’impulsa des del 2012. En el seu web, apunten 

diverses motivacions que van portar al desenvolupament d’aquest projecte: avançar cap a la 

relocalització i la descarbonització dels sistemes alimentaris, redinamitzar l’economia de la 

zona, crear ocupació, aprofitar l’existència de moltes accions que anaven en la línia d’un nou 

sistema alimentari i promoure una alimentació sana i de qualitat, de circuit curt i d’economia 

social amb la generació de preus justos per als productors i per als consumidors.  

A la zona de Liège, ja s’estaven desenvolupant accions que apostaven per un nou sistema 

alimentari més local i sostenible, com ara accions de producció i comercialització alternativa, 

de formació i d’acompanyament a la instal·lació, de consumidors organitzats per donar 

suport a l’agricultura local, d’alimentació de cuina col·lectiva en circuits curts, de botigues de 

productes locals o una granja-pilot agroecològica, entre d’altres. El projecte del cinturó 

aliment-terra vol posar en comú totes aquestes iniciatives per poder avançar decididament 
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cap a un nou sistema alimentari per a la regió. Els actors implicats en aquesta iniciativa són 

diversos, des de la ciutadania fins al món cultural i econòmic.    

La creació del cinturó aliment-terra segueix un seguit de principis federatius i intencions.66 

D’entrada, es dóna suport al desenvolupament de models d’agricultura, de ramaderia i de 

transformació alimentària menys dependents dels recursos no renovables i més respectuosos 

amb els ecosistemes i la salut humana. Això ha de permetre l’accés de tothom a una 

alimentació de qualitat, produïda sota condicions ecològicament i socialment decents, així 

com reforçar la sobirania alimentària de les poblacions. Aquesta sobirania significa 

reapropiar-se col·lectivament de la cadena alimentària i recuperar el marge econòmic que es 

queda la gran distribució, per tal de donar un veritable poder econòmic als productors i els 

consumidors seguint els principis d’una economia social i de circuit curt. D’aquesta manera, 

es pot facilitar el retrobament entre actors professionals de la cadena alimentària i els 

consumidors, així com el reconeixement dels seus interessos recíprocs. Es té en compte la 

qualitat alimentària en totes les seves dimensions (organolèptiques, gustatives, sanitàries, 

ecològiques i socials) i també que cal pagar-ne un preu adequat i just.  

Tot plegat, ha d’afavorir la redinamització de l’economia liégeoise i la creació de nombrosos 

llocs de treball en projectes que prioritzen el treball per davant del capital, en matèria de 

producció, de distribució i de transformació alimentària –aquest darrer generador d’un fort 

valor afegit està especialment subdesenvolupat a Valònia. La creació del cinturó cerca, en 

general, crear una aliança ciutat-camp al món: el camp alimenta la ciutat, la ciutat dóna suport 

a l’agricultura local, principalment pagesa i/o agroecològica, mitjançant les decisions de 

consum, d’estalvi i d’inversió. Això es vehicula per mitjà de la construcció d’una xarxa 

d’actors i de sinèrgies amb una coordinació descentralitzada. Des del projecte, es vol integrar 

tots els que comparteixen els principis i els objectius descrits.  

L’establiment de la cooperativa els Compagnons de la Terra (‘Companys de la Terra’) el gener 

del 2015, a la regió de Liège, cerca dinamitzar aquest moviment per desenvolupar el sistema 

alimentari de demà. La cooperativa ha desenvolupat un model de producció innovador per 

a la Valònia, inclós en l’informe «Les Compagnons de la Terre réinventer l’agriculture en 

                                                 
66 Informació del web de la iniciativa «Ceinture aliment-terre Liégeoise». <http://www.catl.be/> [Consulta: 8 
març 2015] 
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Wallonie» (‘’Els Companys de la Terra, reinventar l’agricultura a Valònia), ha creat zones 

d’assaig que s’estan cultivant, un pla de negoci i estatuts. Els objectius que es marquen són:67  

‐ Dinamitzar l’agricultura local i sostenible mitjançant els circuits curts, les 

relacions entre agricultors existents i nous, així com el desenvolupament d’una 

agricultura viable econòmicament i respectuosa ambientalment.  

‐ Donar la possibilitat a la ciutadania de reapropiar-se de la producció de la seva 

alimentació, de manera col·lectiva i participativa.  

‐ Donar suport al moviment de recamperolització que permet a la ciutadania 

desenvolupar la sobirania alimentària i facilita la transició cap a una societat més 

sostenible.   

Liège també disposa de grups de compres alimentaris, mitjançant els quals els ciutadans 

s’associen amb un o més productors locals per comprar-li directament i regularment aliments. 

A la regió de Liège, hi ha uns 18 grups de compres comunitaris (Groupe d’Achat Commun 

- GAC) i una Associació de Manteniment de l’Agricultura Pagesa (Association de Mantien à 

l’Agriculture Paysanne - AMAP, CSA en anglès). Els pagesos també s’associen per establir 

canals directes de compra amb els consumidors. N’és un exempe Point Ferme, cooperativa 

amb finalitats socials que agrupa una desena d’agricultors de la zona de Liège. Concentren 

els productes elaborats pels pagesos i els distribueixen en punts on una agrupació de 

consumidors, com a mínim cinc, recull els productes.  

Totes aquestes iniciatives que emergeixen principalment de la societat civil i del món agrari 

mostren la voluntat d’aquest territori per avançar decididament cap a un sistema alimentari 

de proximitat i que integri l’agricultura en el paisatge i en la vida diària de la gent de Liège.  

 

                                                 
67  Document de presentació de Compagnons de la Terre.  <http://www.catl.be/wp-
content/uploads/2015/02/document-de-pr%C3%A9sentation.pdf> [Consulta: 18 gener 2016] 
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5.5.2. Bristol en transició cap a la sostenibilitat alimentària 

Bristol a Anglaterra té una llarga tradició de movilitzacions ciutadanes relacionades amb 

temes ambientals (Henfrey 2015). La seva reputació com a ciutat verda i resilient va ser 

reconeguda el 2015 quan li van atorgar la qualificació de Capital Verda Europea. També 

participa del Programa de ciutats resilients Rockefeller. Alhora, va ser la primera ciutat que 

va iniciar el moviment de transició l’any 2007. Actualment, existeixen moltes iniciatives 

diverses vinculades a aquest moviment, algunes d’aquestes pioneres, com la creació d’una 

moneda local (Bristol Pound), l’elaboració d’un informe sobre com superar el pic del petroli 

(Peak Oil Report) i d’un pla de resiliència alimentària (Food Resilience Plan).68    

La iniciativa de transició la lidera un grup de voluntaris que dóna suport i fomenta projectes 

de resiliència a la ciutat, amb l’objectiu de passar d’un sistema enrgèticament dependent a 

una ciutat localment resilient, sostenible, productiva i vibrant.    

A Bristol, cada vegada hi ha més iniciatives vincualdes amb l’alimentació i altres aspectes de 

la transició, algunes d’aquestes sorgeixen directament del grup de transició i d’altres no. Però 

aquest col·lectiu considera que la transició a Bristol va més enllà del grup que hi està implicat 

i inclou aquest moviment més ampli format per una múltitud diversa d’iniciatives, persones 

i col·lectius (Henfrey 2015).    

Les accions desenvolupades pel moviment de transició o que han rebut el seu suport són 

molt diverses.69 N’hi ha que fomenten la producció local, com la distribució d’arbres fruiters 

en jardins particulars. Tres dels projectes comunitaris més emblemàtics de producció  local 

d’aliments són: Sims Hill Shared Harvest, empresa social que produeix als voltants de  la 

ciutat i que funciona com una CSA; Bristol Community Farm, una explotació comunitària 

constituïda com a empresa social de propietat comunitària en què participen més de 500 

persones, i Feed Bristol, que és també un projecte d’agricultura comunitària, d’educació i 

demostració portat per l’Avon Wildlife Trust. Alguns treballen terres cedides gratuïtament 

per l’Ajuntament. Es fomenten canals directes de venda mitjançant les CSA i la recuperació 

de mercats de pagès. Altres accions se centren en la difusió i la celebració dels aliments locals, 

com la setmana de celebració del menjar local ecològic lliure d’embalatges de plàstic (Berries 

                                                 
68 Font: https://transitionnetwork.org. 

69 La pàgina web del moviment de transició de Bristol detalla moltes accions locals de transició en el seu 
cronograma. Font: http://transitionbristol.net/. 
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and Beans seasonal food week) o el festivals d’alimentació. També es fan accions de formació 

i difusió com tallers, xerrades, jornades de portes obertes als horts comunitaris i particulars 

amb l’Associació del Sòl i les CSA. L’elaboració d’estratègies i informes com l’Estratègia 

Alimentària de Bristol (Bristol Food Strategy) i l’informe Qui alimenta Bristol (Who feeds 

Bristol?) ajuden a analitzar i promure l’alimentació local i sostenible. El 2011 es va crear el 

Bristol Food Policy Council, a partir de la iniciativa de l’Ajuntament i amb suport de fons 

europeus, per treballar l’alimentació local amb tots els actors implicats i amb l’objectiu 

principal que «els residents i visitants de Bristol tinguessin accés a Bon Menjar».70 Bristol 

disposa també d’una xarxa (Bristol Food Network C.I.C.) que connecta projectes que tenen 

com a objectiu aconseguir una ciutat sostenible en el menjar i difon tot el que es fa mitjançant 

una revista sobre alimentació local. Recentment, l’Informe Bristol Good Food Action Plan 

2015-2018 ha elaborat un recull de les iniciatives que ajuden a la ciutat a canviar el model 

d’alimentació treballant tots els elements necessaris per fomentar un sistema alimentari 

sostenible i resilient, tal com mostra la Figura 18. Les persones, les empreses i les institucions 

poden adherir-se a la carta Good Food Charter per comprometre’s a aplicar els objectius que 

es plantegen en el Good Food Action Plan.  

Figura 18. Procés de planificació del sistema alimentari de Bristol 

 

FONT. URBACT NETWORK. Bristol’s sustainable food journey Local Action Plan 2015 Summary. 

Disponible a: http://bristolfoodpolicycouncil.org/   

                                                 
70 Informació del web del Bristol Food Policy Council a: http://bristolfoodpolicycouncil.org/. 



160 
 

 

Tot i la força del moviment de transició a 

Bristol, Henfrey (2015) assenyala que 

encara queda molt de camí per recórrer i 

que la ciutat continua sent altament 

dependent dels combustibles fòssils –tal 

com demostren, per exemple, les 

congestions de trànsit que sovintegen a la 

ciutat– i d’un model de consum poc 

localitzat, on encara pesa molt més la 

compra de menjar en grans supermercats 

que en petits establiments o directament 

dels productors. Altres punts febles que 

citen són l’excessiva fragmentació i divisó 

dels grups que fan iniciatives relacionades 

amb la transició i el fet que les polítiques 

no sempre preserven l’espai agrari 

existent. A tall d’exemple, la imatge del 

costat mostra un moviment ciutadà que 

vol aturar un projecte d’infraestructures de 

l’Ajuntament que comportaria perdre una 

part important d’espais agrícoles 

periurbans.  

Figura 19. Moviment ciutadà a Bristol per 

a protegir espais agraris urbans 

 

FONT. Elaboració pròpia 

  

El cas de Bristol posa en relleu com diverses iniciatives impulsades per diferents actors, 

moltes de baix a dalt i algunes de dalt a baix, van configurant de mica en mica un panorama 

molt ric d’accions per assolir un sistema alimentari més sostenible i resilient. El repte és 

aconseguir unir esforços i continuar fent xarxa, per tal d’impulsar les accions que teixeixen 

aquest model, alhora que cal canviar les dinàmiques i projectes que el frenen o el malmeten. 

5.6. CONCLUSIONS 

La informació incorporada en aquest capítol evidencia l’extensió d’un moviment ciutadà que 

planteja un sistema de vida que minimitzi els impactes sobre el medi i maximitzi les relacions 

amb la comunitat i la natura. Dins d’aquest plantejament s’ha vist que l’alimentació local és 

un aspecte clau, per aconseguir una major resiliència i també per generar vincles entre les 

persones. Els moviments de transició s’impliquen en el cultiu; la protecció i la promoció de 

l’AUP; el consum local i sovint també ecològic; la celebració i la formació relacionada amb 
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el menjar, així com amb la minimització i el reciclatge de residus. Són molts els camps d’acció 

referents a l’alimentació i l’agricultura, amb els quals treballen les ciutats i pobles en transició. 

En aquest capítol se n’han volgut il·lustrar alguns. Així per exemple, els casos de Bristol i 

Liège ofereixen una visió de com es desenvolupen aquests moviments en espais concrets i 

amb la implicació d’una gran varietat d’actors.  

Tal com diu Hopkins a la transició li ha arribat el moment, i així ho demotra la ràpida difusió 

d’iniciatives de transició arreu del planeta. El repte no és senzill, ja que suposa començar a 

pensar i fer les coses de manera diferent i comunitàriament, però és engrescador perquè 

ofereix l’oportunitat de reconnectar-nos amb els llocs on vivim i amb l’alimentació local.   
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RESULTATS DEL MARC TEÒRIC I LA RECERCA DE CASOS DE 

REFERÈNCIA 

Aquesta part de la tesi posa de manifest les múltiples iniciatives de canvi que sorgeixen arreu, 

tant en l’agricultura com en les comunitats urbanes. D’una banda, apareixen sistemes de 

producció alternatius que recuperen el vincle entre agricultura, natura i societat. De l’altra, es 

mobilitzen col·lectius que posen en valor l’agricultura i s’impliquen directament en la 

producció d’aliments. Aquests dos elements de canvi es troben a la ciutat per crear el que 

Zeeuw i Drechsel (2015) anomenen sistema agroalimentari de la ciutat-regió. La Figura 20 

representa aquesta fusió entre agricultura i societat als entorns urbans, la qual configura un 

sistema agroalimentari que, seguint l’ideari del moviment en transició, pot enriquir la ciutat-

regió. Aquest territori es pot beneficiar d’una producció alimentària local, més ecològica i de 

qualitat, amb la implicació de la ciutadania en les diverses fases del sistema agroalimentari i 

amb la creació d’un sistema de cicle més tancat on es redueix el transport i l’emmagatzematge 

d’aliments i es recuperen els residus generats.   

L’agricultura retorna amb força de la mà de la pagesia urbana i periurbana i  impulsada per 

un nombre creixent de moviments socials, amb l’objectiu de contribuir positivament a la 

ciutat, tant en l’àmbit ambiental com econòmic i social. Aquest procés requereix la implicació 

de tots els actors i polítiques transversals que integrin i potenciïn l’agricultura als entorns 

urbans. Aquesta part de la tesi ha volgut integrar un ventall de models i casos que van en la 

línia descrita i que ajuden, de mica en mica, a fer la transició cap a un sistema urbà 

agroalimentari més sostenible i resilient.   
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Figura 20  Caracterització del sistema agroalimentari de la ciutat-regió en transició 

 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de diversos autors (de la Salle i Holland 2010; Zeeuw i Drechsel 2015) 
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3ª PART - ESTUDI DE CAS: RECERCA DE DINÀMIQUES 

DE TRANSICIÓ A L’AGROURBÀ DE GIRONA 
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INTRODUCCIÓ 

Les reflexions teòriques i els casos recollits en la segona part de la tesi obren un ampli camp 

de possibilitats perquè les ciutats puguin aprofitar tots els avantatges de l’agricultura i crear 

comunitats i territoris més sostenibles. Aquesta part de la tesi se centra precisament a 

analitzar un entorn agrourbà concret, el de la regió urbana de Girona (RUG), per poder 

entreveure quins elements dels recollits en l’apartat anterior s’hi poden observar.  

En aquest capítol i el proper s’aprofundeix en l’estudi de l’activitat agrària i en la seva relació 

amb la ciutadania propera, amb l’objectiu de detectar si existeixen elements de transició 

envers una major sostenibilitat ambiental de l’agricultura i un apropament al consumidor que 

pugui contribuir a la sostenibilitat urbana. Es prenen com a referència el moviment 

d’iniciatives de transició i les experiències recollides d’agricultura en transició. Finalment, 

també es fa una reflexió sobre l’espai agrourbà, considerant la integració de l’agricultura al 

planejament urbà i com aquesta contribueix a la sostenibilitat territorial.  

La recerca portada a terme a la regió urbana de Girona té com a punt central d’anàlisi 

l’activitat agrària, amb la recerca principalment d’explotacions que tinguin característiques de 

transició. S’ha optat per aquest enfocament perquè la presència i la tipologia de l’activitat 

agrària defineixen en gran mesura com serà el sistema agroalimentari. Aquesta anàlisi s’ha 

complementat amb una recerca, menys exhaustiva però, sobre comportaments ciutadans i 

de l’Administració, respecte a l’agricultura i l’alimentació.   

A continuació es defineix la metodologia específica utilitzada per portar a terme l’estudi de 

cas, amb una descripció detallada de la metodologia emprada per analitzar les explotacions 

agràries de l’àrea d’estudi.  
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CAPÍTOL 6 METODOLOGIA PER A L’ESTUDI DE CAS 

Dins de la metodologia (apartat 2.3.) s’avançaven els motius per escollir la regió urbana de 

Girona i la metodologia utilitzada per l’estudi de cas. En aquest apartat s’entra en detall a 

definir les característiques de l’àrea d’estudi i la metodologia utilitzada per a l’estudi de cas.   

6.1. L’ÀREA D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi se centra en els municipis que reben una influència destacada de la ciutat de 

Girona, municipis que es poden considerar urbans o periurbans. L’àrea metropolitana encara 

no ha estat definida com a tal formalment, tot i els beneficis que això podria aportar en la 

planificació i gestió de molts aspectes com la mobilitat, els serveis, les infraestructures, etc. 

L’espai agrari també es podria veure àmpliament beneficiat de la creació d’aquesta figura, 

tenint en compte que es requereixen de polítiques i estratègies supramunicipals per poder 

establir una bona protecció i una adequada gestió d’aquest espai.  

Un intent de definir l’àrea urbana de Girona i, fins i tot, anar més enllà apuntant a una àrea 

metropolitana de Girona és el de Castañer i Vicente (1998). Basant-se sobretot en els fluxos 

generats per la mobilitat laboral obligada defineixen tres corones de municipis vinculats amb 

la ciutat de Girona.  

El 2015 es va crear la taula de concertació territorial per a la promoció econòmica de l’Àrea 

Urbana de Girona (AUG) que integra 14 municipis, amb l’objectiu de promocionar 

conjuntament l’economia d’aquest territori. La tesi inclou tots aquests 14 municipis, però 

també vol anar més enllà integrant-ne d’altres que també tenen una relació directa amb 

Girona i on el sector agrari hi té un rol important. Per això, se supera l’àmbit de l’AUG, i es 

parla de regió urbana de Girona (RUG).  

Per definir la RUG, s’ha utilitzat com a referència el Pla territorial de la comarques gironines 

aprovat el 14 de setembre del 2010 i el Pla director del sistema urbà de Girona aprovat l’1 de 

setembre del mateix any. S’inclouen en la investigació els tres àmbits funcionals del Gironès 

definits pel Pla territorial: l’àmbit del sistema urbà de Girona, l’àmbit de Flaçà i l’àmbit de 

Cassà-Llagostera. Aquests àmbits integren tots els municipis de la taula de concertació 

territorial per la promoció econòmica de l’AUG, però també d’altres inclosos per Castañer i 

Vicente (1998)  dins de l’AUG, així com els municipis de l’àmbit de Cassà de la Selva. 
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Castañer i Vicente (1998) apuntaven ja les relacions de mobilitat creixents entre la ciutat de 

Girona i diversos nuclis urbans propers, entre aquests, Cassà de la Selva.  

És interessant treballar amb aquest àmbit territorial ampli que va més enllà del sistema urbà 

de Girona, per tal de poder detectar una major diversitat d’elements de transició de 

l’agricultura de la zona de Girona. L’àmbit territorial escollit permet obtenir més diversitat 

d’activitats i paisatges agraris perquè, seguint la classificació elaborada pel Catàleg del paisatge 

de les comarques gironines (Nogué i Sala 2010), inclou municipis de diverses unitats 

paisatgístiques: Pla de Girona, Gavarres, Plana de la Selva, Rocacorba i Terraprims.  

S’ha partit del concepte de ciutat-regió entès com un «camp d’interacció centrat en la “zona 

de la ciutat” (Woods 2009) però que s’estén cap als districtes rurals adjacents». L’estudi en 

aquest àmbit territorial permet copsar les interrelacions entre urbà i rural, de tal manera que 

«els aspectes competitius i complementaris de les relacions urbanorurals esdevenen més 

transparents» (Woods 2009).  L’anàlisi a escala de ciutat-regió ha de permetre observar les 

connexions de l’espai agrari de les àrees periurbanes amb els nuclis urbans propers. La relació 

de la ciutat amb aquest espai és una de les peces clau a l’hora de dissenyar comunitats més 

sostenibles en la línia del moviment de transició.  

Alhora, també és interessant treballar amb aquest àmbit territorial ampli perquè es poden 

detectar elements diversos de transició segons si ens allunyem més del medi urbà o el rural o 

ens hi apropem. Seguint els criteris esmentats, la investigació integra els municipis següents 

(vegeu el plànol a l’Annex 3.1.):  

‐ Àmbit del sistema urbà de Girona: Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri, Celrà, Fornells 

de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant 

Martí de Llémena, Sarrià de Ter i Vilablareix dins de la comarca del Gironès. 

Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar dins de la comarca de la Selva.  

‐ Àmbit de Flaçà: Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, 

Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens.  

‐ Àmbit de Cassà-Llagostera: Cassà de la Selva, Llagostera, Campllong, Sant Andreu 

Salou.  
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6.2. ASPECTES A ANALITZAR, MÈTODES I FONTS  

Seguint la classificació que fa Yin ( 2003) dels casos d’estudi, l’enfocament utilitzat és el d’un 

cas d’estudi integrat, el qual està format per més d’una unitat d’estudi. Existeix una unitat 

principal d’investigació, el sector agrari de la RUG, però també s’aprofundeix en altres unitats 

d’anàlisi per tal de poder copsar com s’integra l’agricultura en la societat i el medi ambient 

dins de la RUG. Aquestes altres unitats són: polítiques i accions locals relacionades amb 

l’agricultura i grups socials vinculats amb l’agricultura.  A continuació, es mostra què integra 

i com s’estudien els diversos àmbits d’anàlisi i com s’estudien. 

Taula 15. Actors i mètodes inclosos en la recerca 

Àmbit 

d’estudi 

Enfocament Actors Mètodes 

Sector agrari ▫ Anàlisi a escala 

regional i 

municipal 

▫ Anàlisi a escala 

d’explotació 

agrària 

▫ Pagesia 

▫ Cooperatives agràries 

▫ Associacions de 

productors agraris 

▫ Empreses 

agroalimentàries 

▫ Entrevistes 

▫ Observació directa 

▫ Anàlisi de fonts 

estadístiques 

▫ Recerca 

documental 

Polítiques i 

accions locals 

relacionades 

amb 

l’agricultura 

▫ Anàlisi a escala 

municipal i 

regional 

▫ Administracions locals i 

regionals 

▫ Administració catalana 

▫ Recerca 

documental 

▫ Entrevistes o 

consultes 

▫ Observació directa 

Grups socials 

vinculats amb 

l’agricultura 

▫ Anàlisi a escala 

municipal 

▫ ONG i fundacions 

vinculades amb 

l’alimentació 

▫ Cooperatives de 

consumidors 

▫ Altres col·lectius 

relacionats amb 

l’agricultura 

▫ Recerca 

documental 

▫ Entrevistes o 

consultes 

▫ Observació directa 

FONT. Elaboració pròpia 

La recerca s’ha fet a dues escales diferents. D’una banda, a escala territorial de tot l’àmbit, 

amb l’anàlisi de dades i informació en l’esfera municipal i comarcal. I de l’altra,  a una escala 

de més de detall, analitzant directament les explotacions agràries.  
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La investigació s’ha portat a terme per mitjà de diverses fonts d’anàlisi:   

‐ Principalment, les entrevistes a explotacions agràries, així com les entrevistes i 

consultes a actors rellevants de l’àmbit d’estudi.  

‐ Les fonts estadístiques elaborades sobretot per organismes públics: Unió Europea, 

Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Consell Comarcal del Gironès i de la 

Selva i ajuntaments de l’àrea d’estudi. Especialment, s’ha utilitzat el cens agrari de 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), informació facilitada pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de 

Catalunya i dades de planejament del Departament de Territori i Sostenibilitat.   

‐ Mètodes d’observació: treball de camp i reportatge fotogràfic.  

‐ Fonts bibliogràfiques: llibres, revistes, butlletins, estudis, plans, projectes, estratègies, 

pàgines web i blogs.  

‐ Fonts cartogràfiques per entendre el territori i les característiques de l’espai agrari, 

així com per ubicar les explotacions agràries estudiades.  

6.3. METODOLOGIA PER L’ELABORACIÓ D’ENTREVISTES  

La major part del treball de recerca a la RUG s’ha centrat en l’estudi d’explotacions agràries, 

per detectar a quines interessava entrevistar i procedir a realitzar les entrevistes. Aquest treball 

s’ha elaborat a partir de tres fases que es descriuen a continuació.  

6.3.1. Fase exploratòria 

La informació obtinguda amb el marc teòric i els casos de referència ha permès definir els 

aspectes que es volien investigar en l’àrea d’estudi, els actors implicats i quins d’aquests –

sobretot explotacions agràries– interessava entrevistar.  

Existeixen diversos tipus de mostreig no probabilístic: el mostreig de conveniència, el 

mostreig de quota, el mostreig intencional i el mostreig de bola de neu. Per realitzar les 

entrevistes a actors s’ha utilitzat un mostreig no probabilístic intencional, en què «els elements 

se seleccionen per la relació que tenen amb l’objecte d’investigació (riquesa i precisió 

informativa); per tant, es tracta d’aproximar-se a l’univers dels entrevistats potencials» 

(Penalva i Mateo 2006). L’investigador tria els casos que més li interessen, els més rics en 

informació i que s’adeqüen més a les qüestions i objectius de la recerca (Saunders, Lewis i 

Thornhill 2009). Això implica un coneixement més gran de la població, una inferència lògica 
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de la mostra i menys nombre de casos inclosos en la investigació. Aquest tipus de mostreig 

intencional es considera adequat per a estudis a petita escala i en profunditat (Ritchie i Lewis 

2003). La mostra s’ha complementat amb la utilització de la tècnica de la bola de neu, en què 

els entrevistats aporten informació sobre nous possibles actors per entrevistar. En general, 

la mostra s’ha dissenyat de manera que fos heterogènia, dins dels casos que interessava 

analitzar. Així, per exemple, s’han inclòs explotacions de diversa tipologia productiva i de 

diferents municipis, i experts en camps variats.   

S’han dut a terme entrevistes, amb preguntes obertes, a 31 explotacions que podien ser 

interessants per a la recerca que es planteja a l'àrea de Girona, així com entrevistes o consultes 

concretes a 19 altres actors del sector agrari i de planificació o processos urbans sostenibles. 

Taula 16. Nombre d’entrevistes i consultes fetes per a l’estudi de cas a la RUG 

Tipus d’actors  Entrevistes i consultes 

Entrevistes a explotacions agràries 31 

Explotacions fora de l’àmbit d’estudi 4 

Associacions de productors 1 

Tècnics /experts 7 

ONG’s i fundacions 4 

Cooperatives /grups de consum  3 

FONT. Elaboració pròpia 

La fase d’entrevistes a explotacions agràries ha estat la més exploratòria, de major intensitat 

i central en la investigació, perquè l’objectiu principal era detectar si existeix una transició en 

la manera de fer agricultura per part dels actors que la practiquen. Els criteris principals per 

escollir les explotacions a entrevistar han estat els següents:  

‐ Producció amb criteris de sostenibilitat (per exemple, producció agrària 

ecològica, producció agrària integrada,  producció convencional però intentant 

aplicar criteris agroecològics). 

‐ Venda de proximitat, directa a l’explotació i/o de circuit curt.  

‐ Difusió per Internet.  

 A partir d’aquí, les explotacions entrevistades s’han trobat per mitjà de les fonts següents:  

‐ Llistat del CCPAE i de la producció agrària integrada (PAI).  

‐ Llistat d’explotacions amb el segell de venda de proximitat del DARPA.  
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‐ Llistat d’explotacions de la guia Compra a pagès.  

‐ Explotacions amb pàgina web pròpia, blog, pàgina de Facebook o presència en 

pàgines d’associacions de productors.  

‐ Explotacions que participen en fires, mercats i jornades tècniques sobre el sector.  

Això ha permès elaborar una llista de 90 explotacions interessants per entrevistar (vegeu 

l’Annex 1.3.). Alhora, aquesta s’ha complementat amb la tècnica de bola de neu, de manera 

que cada entrevistat aportava altres possibles agents per entrevistar, que en alguns casos eren 

rellevants per a la investigació i en d’altres no, i per tant es descartaven. De la llista 

d’explotacions elaborada n’hi ha algunes que finalment s’ha considerat que no eren 

interessants perquè eren força convencionals i presentaven pocs elements de 

multifuncionalitat o transició. En altres casos, s’han descartat perquè no produïen a la zona 

d’estudi, tot i estar-hi registrades.  

La selecció de la resta d’actors que podien aportar informació interessant per la recerca s’ha 

basat en els criteris següents: 

‐ Que aportessin informació sobre processos de transició de la societat gironina 

cap a la sostenibilitat.  

‐ Que tinguessin coneixements valuosos sobre el sector agrari de l’àrea d’estudi i 

poguessin donar la seva opinió sobre la transició d’aquesta cap a una major 

multifuncionalitat i sostenibilitat, i/o aportar explotacions interessants per 

entrevistar. 

‐ Que estiguessin implicats en polítiques i accions que fomentin l’avenç cap a la 

transició de l’agricultura de la zona d’estudi.  

Aquests altres actors consultats s’han identificat mitjançant els coneixements de la zona i dels 

actors per part de la investigadora mateixa. També ha estat útil la recerca per Internet i la 

tècnica de la bola de neu, de manera que tant explotacions agràries com experts han suggerit 

altres actors per entrevistar. Les fires, els mercats i els congressos o conferències també han 

estat una font per trobar persones interessants per realitzar la recerca.  

La selecció de la mostra d’explotacions i d’altres actors ha estat més aviat flexible, seguint 

l’enfocament de la investigació qualitativa on la mostra és producte del procés d’anàlisi. Això 

és així perquè s’ha introduït un caràcter inductiu a la investigació «en el sentit que en el 

desenvolupament teòric de la investigació, noves categories i conceptes, incorporats en fases 
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mitjanes i avançades de la investigació poden incorporar noves hipòtesis i, amb aquestes, 

nous casos per a fer la comprovació» (Penalva i Mateo 2006).  

A més a més, s’ha aplicat el concepte de saturació de la informació, segons el qual es considera 

que quan casos successius no incorporen res de nou i la informació comença a ser redundant 

convé aturar el treball de camp (Penalva i Mateo 2006). La tècnica de la bola de neu ha servit 

també per veure quan s’assolia la saturació de la mostra, perquè quan els entrevistats citaven 

explotacions o experts que ja s’havien entrevistat era indicador que els casos més interessants 

o representatius per a l’estudi ja s’havien integrat en la recerca.  

6.3.2. Fase de recollida d’informació 

L’elaboració d’un protocol per realitzar l’estudi de cas facilita la recollida d’informació, alhora 

que n’incrementa la fiabilitat (Yin 2003). Amb aquest objectiu s’ha elaborat un protocol per 

al desenvolupament de l’estudi de cas a la RUG, el qual s’inclou en l’annex.  

Per realitzar les entrevistes a explotacions agràries, s’han definit un conjunt de preguntes 

obertes, que s’adjunten en l’annex, amb l’objectiu de crear un diàleg obert i pautat per 

l’entrevistador. Això ha permès que la conversa fos més fluida i els entrevistats assenyalessin 

aquells aspectes que consideraven més rellevants i alhora es poguessin afegir més elements a 

l’entrevista. Es tracta d’un mètode flexible, on l’investigador pot incorporar o treure 

preguntes de l’esquema basant-se en els resultats de cada entrevista. L’investigador pot també 

variar l’ordre de les preguntes depenent de com es desenvolupi la conversa.  Malgrat tot, 

aquesta tècnica pot haver portat en alguns casos a perdre informació, sobretot en aquelles 

entrevistes on l’entrevistat no era tan propens a parlar i a explicar informació. En aquests 

casos, la solució ha estat complementar la informació amb altres fonts –principalment, amb 

la recerca per Internet d’articles o entrevistes sobre l’explotació– o contactar de nou amb 

l’entrevistat per complementar la informació que faltava.  

La llista de preguntes s’ha desenvolupat en funció de la informació que es considerava 

rellevant obtenir, per donar resposta a les qüestions i els objectius de la recerca. L’experiència 

de la investigadora en la realització d’estudis ambientals, agraris i de desenvolupament rural 

ha facilitat molt poder desenvolupar les preguntes i portar a terme les entrevistes de manera 

adequada. Les preguntes estan estructurades en diverses temàtiques incloent els aspectes 

següents: informació bàsica de l’entrevistat i l’explotació (nom, titular/s, localització, tipus 

de producció, superfície, etc.), característiques sobre la multifuncionalitat, pràctiques 
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ambientals i tipologia d’explotació, presència de certificacions, tipus de comercialització, 

relació amb Girona, visió de l’agricultura de la zona i de la pròpia explotació, i coneixement 

d’explotacions properes multifuncionals i/o que apostin per una major sostenibilitat 

ambiental.  

Les entrevistes i consultes a altres actors no han seguit un patró comú, perquè s’han adaptat 

segons el tipus d’actor i la informació que podia aportar. Als experts en el sector agrari, se’ls 

hi ha preguntat, entre altres aspectes, com veien el futur de l’agricultura de la zona i si creien 

que hi havia un canvi cap a una major relació amb el medi ambient i la ciutadania. En alguns 

casos, s’ha optat per fer consultes més senzilles i més curtes, perquè només interessava 

conèixer detalls molt concrets que no requerien d’entrevistes amb més profunditat.  

Les entrevistes s’han realitzat per telèfon en molts casos i presencialment en les explotacions 

que tenien un caràcter més multifuncional i diferencial i per tant, on era més interessant poder 

fer una observació directa que complementés la pròpia entrevista. Pel que fa a les 

explotacions, més d’un terç (12) han estat presencials i la resta s’han fet per telèfon. En molts 

casos, ja s’havia observat l’explotació amb el treball de camp realitzat. Respecte a les 

entrevistes o consultes a altres actors, 10 han estat presencials i 8 telefòniques, i en diversos 

casos l’entrevistat ha tramès, posteriorment a l’entrevista, informació complementària via 

correu electrònic. La durada ha estat d’uns 20 minuts quan les persones contactades 

mostraven menys interès per donar informació o quan els elements d’anàlisi eren pocs, i de 

fins a 2 hores en les entrevistes presencials que incloïen observació directa. Totes les persones 

consultades i entrevistades s’han mostrat disposades i molt obertes a participar, la qual cosa 

s’ha agraït molt per part de la investigadora. En tots els casos s’ha presentat inicialment la 

investigadora i la recerca que es portava a terme, s’ha procedit a realitzar les preguntes i, 

finalment, s’ha ofert la possibilitat d’enviar els resultats de l’estudi per correu electrònic un 

cop s’hagi finalitzat.  

Les entrevistes han estat transcrites a mà directament mentre es realitzaven. Posteriorment 

un cop finalitzades, s’hi han afegit comentaris o apreciacions personals de la investigadora 

sobre l’entrevistat i la seva activitat agrària. S’ha optat per no utilitzar sistemes de gravació de 

les converses per tal de crear un clima de major confiança amb l’entrevistat i perquè el 

plantejament de l’entrevista, de caire obert i sense necessitat d’obtenir dades molt concretes, 

ho feia possible. Les entrevistes i consultes s’han bolcat en document Word seguint una 

estructura tipus per a totes aquestes. 
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Durant el procés de recollida de la informació, s’ha establert una contínua interacció entre 

els aspectes teòrics que s’estudien i la dades recollides, tal com suggereix Yin (2003).       

Per complementar la informació obtinguda amb les entrevistes i obtenir una visió del sector 

agrari a escala municipal, s’han cercat dades procedents de fonts estadístiques diverses, 

principalment de departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya (sobretot del 

Cens agrari de l’Idescat i dades del DARPA), informació municipal per mitjà dels webs dels 

ajuntaments i documents d’organismes públics i d’administracions regionals.  

Les dades obtingudes i treballades són principalment:  

‐ Dades sobre producció i característiques de les explotacions agràries 

‐ Dades sobre producció ecològica i integrada.  

‐ Activitats multifuncionals de les explotacions.  

‐ Ajuts agroambientals.  

6.3.3 Fase d’anàlisi de resultats  

La informació recollida amb les entrevistes a les explotacions agràries s’ha codificat amb 

Excel, amb l’objectiu de simplificar la informació i poder-ne extreure resultats i conclusions. 

Amb la fase de codificació (vegeu l’apartat 2.3.2) «s’agrupa informació obtinguda en 

categories que concentren les idees, els conceptes o els temes similars descoberts per 

l’investigador, o les passes o fases dins d’un procés» (Fernández 2006). La majoria de les 

preguntes són de caire qualitatiu i només algunes relacionades amb la producció de 

l’explotació són quantitatives. S’han creat llistes de categories per a les preguntes més obertes 

i que requerien una classificació i síntesi més acurada, per poder-ne extreure resultats.  

La taula següent mostra com ha quedat recollida en la base de dades, la informació 

aconseguida amb les entrevistes a les explotacions agràries.  
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Taula 17. Estructura de la informació de la base dades d’entrevistes a explotacions agràries 

Tipus d’informació 

▫ Número d’entrevista. 

▫ Municipi. 

▫ Presència a Internet: web pròpia i/o blog, Facebook, presència en webs d’associacions, 

article/reportatge en línia. 

▫ Tipus de producció: cereals i/o lleguminoses, farratges, horta, flor i planta ornamental, 

conreus industrials, fruita dolça, fruita seca, vinya, olivera, altres cultius, bovins de llet, 

bovins de carn, ovins, cabrum, porcins, aviram, equins, conilles mares, ruscs, llúpol.    

▫ Superfície: nombre d’hectàrees.  

▫ Nombre de caps de bestiar. 

▫ Explotació familiar: sí/no.  

▫ Multifuncionalitat: sí/no . 

▫ Elements de transició: biodiversitat i hàbitats; patrimoni i pràctiques pageses; patrimoni 

arquitectònic; millora del paisatge i accés al camp; oportunitats recreatives; màrqueting 

d’aliments locals; agroturisme o turisme rural; PAE, biodinàmic o altres sistemes de 

producció més sostenibles; energies renovables; venda directa; altres serveis a la 

ciutadania; transformació de productes; funció social; agroambientals, contracte global 

d’explotació; millora de l’aigua; millora del sòl; seguretat i qualitat alimentària; benestar 

animal; diversificació productiva; mitigació del canvi climàtic. 

▫ Certificacions/Segells: certificació PAE, certificació PAI, certificació de qualitat, segell 

venda de proximitat, marca pròpia.  

▫ Comerç de proximitat: sí/no.   

▫ Canals de venda: venda directa a l'explotació, venda amb cistelles, associació de 

consumidors, mercat, fires, restauració/escoles, botigues locals, supermercats, 

cooperativa/agrupació de productors, empresa, mercat internacional, intercanvis amb 

pagesos, distribuïdors, venda per Internet. 

▫ Influència de Girona: pregunta molt oberta en què s’ha resumit el que ha contestat 

cadascú.  

▫ Transició de l'agricultura: pregunta molt oberta en què s’ha resumit el que ha contestat 

cadascú. 

▫ Expectatives de futur: pregunta molt oberta on s’ha resumit el que ha contestat cadascú. 

▫ Orientació: agricultura pagesa, agricultura empresarial, agricultura capitalista, indefinit. 

▫ Tendència: recamperolització, desactivació, industrialització, indefinida. 

▫ Innovacions: pregunta molt oberta en què s’ha resumit el que ha contestat cadascú. 

▫ Citen explotacions interessants per a la recerca: sí/no. 

FONT. Elaboració pròpia 
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Les categories obtingudes amb la codificació s’han integrat entre aquestes i amb els 

fonaments teòrics de la investigació, per extreure’n resultats. Tots els conceptes i temes 

individuals que s’han anat recopilant amb les entrevistes i amb el procés de codificació s’han 

interrelacionat per poder crear una explicació integrada. Tal com planteja Fernández ( 2006) 

per treballar les dades s’han desenvolupat dues fases: «Primer, el material s’analitza, s’examina 

i es compara dins de cada categoria. Després, el material es compara entre les diverses 

categories, i es busquen els vincles que hi puguin haver entre elles».  

Les dades contingudes en la base de dades, creada a partir de les explotacions agràries 

entrevistades, s’ha analitzat per elaborar gràfics i extreure’n resultats que permetin avançar 

en l’objecte d’estudi. Els resultats obtinguts s’inclouen en el capítol 7.  

6.4. METODOLOGIA PER A LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA  

Paral·lelament als resultats aconseguits amb les entrevistes, també s’han utilitzat tècniques 

quantitatives d’anàlisi estadístic per treballar variables que ens donen informació agregada 

sobre les característiques de l’agricultura i del sistema alimentari a la zona d’estudi.  

Consegüentment, l’anàlisi empíric segueix una metodologia de triangulació integrant 

principalment mètodes qualitatius i, en menor mesura, quantitatius per a l’anàlisi de variables 

concretes. «Recopilar informació des de diverses perspectives enriqueix el procés 

d’investigació, dotant als resultats obtinguts d’una major rellevància i fiabilitat» (Ruiz 2005).  

En aquest cas, també s’ha seguit una fase exploratòria on s’han investigat quins elements 

podien aportar la informació que interessava recollir. A partir d’aquí, la recollida d’informació 

s’ha fet amb fonts estadístiques i documentals diverses, les quals s’han complementat amb la 

informació recollida amb les entrevistes i consultes als actors (explicades en l’apartat 

anterior). La taula següent engloba les temàtiques d’estudi i les fonts que s’han emprat per 

poder-hi aprofundir. En darrer terme, s’han analitzat els resultats, observant els punts de 

contacte entre les diverses variables i posant-ho en relació també amb la informació recollida 

amb les entrevistes a explotacions agràries i a altres actors.   
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Taula 18. Fonts d’anàlisi complementàries a les entrevistes fetes 

Temàtica Fonts utilitzades 

Espai agrari: paisatge, 

planejament 

▫ Catàleg de paisatge de les comarques gironines 

▫ Planejament territorial i urbanístic  

Caracterització de 

l’activitat agrària 

▫ Cens agrari de l’Idescat.  

▫ Dades del DARPA. 

Elements de 

multifuncionalitat i de 

transició de 

l’agricultura 

▫ Informació del DARPA, del Departament 

d’Empresa i Coneixement i del Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme 

▫ Dades de la Xarxa de Custòdia del Territori 

Vinculació de la 

ciutadania amb 

l’agricultura 

▫ Recerca a Internet sobre iniciatives ciutadanes en 

agricultura (grups i cooperatives de consum, 

fundacions, horts urbans).  

FONT. Elaboració pròpia 
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CAPÍTOL 7. EL SECTOR AGRARI DE LA RUG: 
CARACTERITZACIÓ I ANÀLISI DE DINÀMIQUES DE 

TRANSICIÓ  

Aquest capítol aprofundeix en les característiques del sector agrari de la regió urbana de 

Girona, a partir de dades quantitatives, d’una banda, i qualitatives, de l’altra. En primer lloc, 

s’elabora una definició de l’objectiu principal d’estudi, per tot seguit passar a caracteritzar el 

sector agrari de la RUG. Amb aquesta caracterització es vol obtenir una visió global de 

l’evolució i l’estat actual de l’agricultura a la zona. Seguidament, es fa una anàlisi dels elements 

de sostenibilitat i multifuncionalitat de l’agricultura de la RUG. Fins aquí les fonts emprades 

són principalment estadístiques i documentals. Finalment, s’entra a investigar a una escala 

més de detall, concretament la de les explotacions agràries, per identificar quins processos de 

transició experimenten. Tal com s’ha descrit en el capítol 6 de metodologia, el treball 

d’investigació de les explotacions s’ha dut a terme amb la recerca per mitjà d’Internet, de 

fonts estadístiques i de treball de camp (observació i entrevistes).     

7.1. OBJECTIU D’ESTUDI 

La investigació a la RUG analitza principalment el sector agrari, per observar si s’hi detecten 

canvis cap a una agricultura més sostenible que sigui més propera a la ciutadania i més 

respectuosa amb el medi ambient. Aquest ha estat l’objectiu de les entrevistes fetes a 

explotacions agràries de la zona d’estudi que podien tenir elements de transició, així com a 

tècnics experts en el sector o vinculats amb l’agricultura de la zona.  Aquesta informació ve 

complementada en el capítol següent, amb la recerca del rol de la societat en el canvi cap a 

un sistema alimentari més sostenible i resilient en la línia del que promouen els moviments 

de transició descrits en el capítol 5.   

Interessa detectar l’existència de canvis envers una nova agricultura, més connectada amb la 

ciutadania i el medi ambient, que superi el pic del petroli, seguint l’orientació que plantegen 

diversos autors (Pinkerton i Hopkins 2009; UNCTAD 2013). Serien característiques 

principals d’aquesta nova agricultura els elements següents:   

‐ l’orientació local tant de productors com consumidors,  

‐ el menor impacte sobre el canvi climàtic en la producció i transport, 
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‐ la major resiliència, 

‐ l’alliberació de l’ús de fertilitzants artificials i pesticides químics, 

‐ la generació de més que aliments, 

‐ la creació d’ocupació, 

‐ el foment d’un paisatge rural més divers i de la biodiversitat,  

‐ l’ús sostenible dels recursos naturals (sòl, aigua), 

‐ la producció de més menjar a la ciutat, 

‐ l’absència d’organismes modificats genèticament, 

‐ els sistemes de producció agrària més sostenibles (per exemple, l’agricultura 

ecològica), 

‐ la utilització d’energies renovables i 

‐ el suport a l’agricultura de petita escala, l’horticultura i les cooperatives agràries.  

Un aspecte important és la cerca d’explotacions que estan evolucionant cap a la 

recamperolització (repeasantisation). Mentre que la industrialització mostra una distanciació 

progressiva de l’agricultura envers la natura i l’ús del capital natural, la recamperolització 

representa un retorn a utilitzar el capital natural, en el qual l’agricultura està cada vegada més 

reorientada a la natura (Van der Ploeg 2009). Aquesta transició sovint permet assolir més 

autonomia en la comercialització dels productes agraris. També canvia la relació amb els 

consumidors, ja que es fomenta la transformació a l’explotació, la venda directa, i la 

participació en noves xarxes que tornen a unir la ciutat amb el camp. Amb la 

recamperolització, la sostenibilitat de l’agricultura sovint incrementa (Marsden 2003).  

7.2. CARACTERITZACIÓ DE L’AGRICULTURA A LA RUG 

7.2.1. L’àmbit territorial 

El Catàleg del paisatge de les comarques gironines (Nogué i Sala 2010) constata que Girona 

ha anat configurant amb els anys, una gran unitat morfològica i funcional, amb una àrea 

urbana central formada pel continu urbanitzat de Girona, Salt, Sant Julià de Ramis, Sarrià de 

Ter i Vilablareix, els principals eixos viaris i ferroviaris i l’Aeroport de Girona - Costa Brava 

i el CIM de la Selva. Els municipis més pròxims a Girona (Girona, Salt, Sant Julià de Ramis, 

Sarrià de Ter i Vilablareix) han acabat creant un continu urbà. Això ha fet que sorgissin 

paisatges periurbans amb característiques de transició entre l’ambient urbà i el rural, els quals 
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han de fer front a pressions urbanístiques importants. La investigació però inclou municipis 

que van més enllà d’aquest continu urbà, i que hi estan íntimament relacionats, ja sigui per 

relacions laborals, comercials o d’oci. Es parteix de la idea que la ciutat regió és l’àrea 

d’interacció activa entre la ciutat i els seus voltants, on es dóna un decreixement del 

percentatge de fluxos i moviments a mesura que ens allunyem cap als afores de la ciutat 

(Forman 2008).  Així, i prenent com a referència el Pla territorial de la comarques gironines, 

s’inclouen en la investigació els tres àmbits funcionals del Gironès que comprenen en total 

29 municipis dins de tres àmbits: l’àmbit del sistema urbà de Girona, l’àmbit de Flaçà i l’àmbit 

de Cassà - Llagostera. 

Aquest territori que s’estén al voltant de la ciutat de Girona i que s’hi relaciona és 

marcadament agroforestal, però alhora té elements urbans que són més acusats a mesura que 

ens acostem a la ciutat de Girona. Així, i prenent com a referència la definició, esmentada al 

capítol 4, que realitza el projecte DAUME, el territori d’estudi es pot definir com un sistema 

agrourbà, en què l’agricultura (urbana i periurbana) i la ciutat s’interrelacionen de manera 

multidimensional, tenint en compte tant la dimensió econòmica, social, ambiental, territorial 

i política, entre d’altres. La recerca planejada a la RUG cerca trobar aquestes interrelacions 

mitjançant sobretot de les accions que es desenvolupen des del sector agrari, però també des 

de l’àmbit social i polític.  

7.2.2. Els paisatges agraris 

Els 29 municipis inclosos dins de l’àmbit territorial d’estudi s’ubiquen al voltant de la ciutat 

de Girona i estan estretament relacionats amb aquesta, tot i que amb diversos graus i 

característiques segons el municipi. Els municipis que formen part del sistema urbà de Girona 

són els que tenen una relació més directa amb la ciutat, però també s’han tingut en compte 

els municipis dels àmbits de Flaçà i de Cassà - Llagostera (definits pel Pla territorial de la 

comarques gironines), perquè mantenen uns lligams rellevants amb la ciutat de Girona. 

Aquest espai que s’identifica en la present recerca, com a regió urbana de Girona, inclou una 

significativa diversitat d’activitats i paisatges agraris, tenint en compte que engloba municipis 

de diverses unitats paisatgístiques (Nogué i Sala 2010): pla de Girona, Gavarres, plana de la 

Selva, Rocacorba i Terraprims.  
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La Taula 19 mostra la classificació en unitats del paisatge dels diversos municipis de la 

investigació i especifica les característiques principals d’aquestes unitats en relació amb el 

paisatge agrari.  

Taula 19. Unitats del paisatge i característiques del paisatge agrari 

Unitat del 

paisatge 

Municipis  Característiques del paisatge agrari  

Pla de Girona Aiguaviva, Bescanó, 

Campllong, Fornells de la 

Selva, Girona, Llambilles, 

Quart, Riudellots de la 

Selva, Salt, Sant Gregori, 

Sant Julià de Ramis, Sarrià, 

Vilablareix i Vilobí 

d’Onyar 

Plana de l’extrem septentrional de la depressió 

Prelitoral. Paisatge rural amb mosaic agroforestal 

de conreus herbacis i clapes de bosc mixt de pins, 

alzines, suros i roures, i articulat al voltant d’un 

conjunt de masies que estructura el territori. 

Proliferació de paisatges periurbans a la perifèria de 

l’àrea urbana de Girona.  

Valors destacats: espais d’interès natural de les 

Gavarres i les ribes del Ter, els valors estètics del 

mosaic agroforestal i el seu contrast cromàtic i 

valor social del continu que formen el parc de la 

Devesa i les Hortes de Salt i Santa Eugènia.  

Plana de la 

Selva 

Aiguaviva, Bescanó, 

Campllong, Cassà de la 

Selva, Llagostera, 

Llambilles, Riudellots de la 

Selva, Sant Andreu Salou, 

Sant Gregori, Vilablareix i 

Vilobí d’Onyar 

Plana suaument ondulada. Hi predomina un 

paisatge agroforestal amb conreus de cereals, 

farratges i blat de moro, clapes de bosc d’alzines, 

suros i pins. 

Valors destacats: mosaic agroforestal amb masies 

i nuclis rurals i valors productius del paisatge 

agroforestal i ramader.   

Les Gavarres Bordils, Cassà de la Selva, 

Celrà, Flaçà, Girona, Julià, 

Llagostera, Llambilles, 

Madremanya, Quart, Sant 

Julià de Ramis i Sant Martí 

Vell 

Baixa muntanya mediterrània amb predomini del 

paisatge forestal (suredes, alzinars i pinedes). Les 

principals àrees agrícoles se situen al nord i l’est del 

massís. Masos de gran valor arquitectònic i 

patrimonial, però la majoria desvinculats de 

l’activitat agrícola i forestal.  
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Valors destacats: espai protegit pel Pla d’espais 

d’interès natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000. 

Mosaics agroforestals del sector oriental en la 

transició entre el massís i la plana de l’Empordanet.  

Rocacorba Bescanó, Canet d’Adri, 

Sant Gregori, Sant Julià de 

Ramis, Sant Martí de 

Llémena i Sarrià de Ter 

La vall del Llémena i els plans de Canet d’Adri 

mantenen un paisatge rural, amb espais agrícoles,  

poc alterat i organitzat a l’entorn de masies, veïnats 

i petits nuclis de població.  

Valors destacats: Els espais agrícoles de Canet 

d’Adri i de la vall del Llémena.  

Terraprims Bordils, Celrà, Cervià de 

Ter, Flaçà, Sant Joan de 

Mollet, Sant Jordi 

Desvalls, Sant Julià de 

Ramis i Viladasens 

Territori que manté un marcat caràcter rural 

malgrat la proximitat a les àrees de Girona-

Banyoles i de la Costa Brava.  

Paisatge amb un predomini molt gran dels mosaics 

agroforestals de camps de cereals i pinedes de pi 

blanc amb alzines.  

El Ter ha modelat una ampla plana fluvial entre 

Medinyà i Jafre dominada pels conreus de regadiu i 

les plantacions de pollancres i plàtans. 

Valors destacats: Els mosaics agroforestals que 

caracteritzen el paisatge dels Terraprims. Valor 

productiu dels paisatges agraris que integren 

l’agricultura i la ramaderia estabulada en granges. 

Valor estètic dels paisatges agroforestals amb un 

conjunt de formes, textures i colors que canvien al 

llarg de les estacions. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de Nogué i Sala ( 2010) 

 

El Catàleg de paisatge de les comarques gironines defineix i cataloga l’àrea urbana de Girona 

com un paisatge d’atenció especial tenint en compte les fortes dinàmiques de transformació 

d’aquesta zona (sobretot al voltant de l’eix d’infraestructures viàries nord-sud, i del pol 

industrial i de serveis de l’Aeroport de Girona - Costa Brava). S’inclouen dins d’aquesta àrea, 
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gairebé la totalitat de la unitat de paisatge del pla de Girona, i part de les unitats veïnes de 

l’estany de Banyoles, les Gavarres, la plana de la Selva, Rocacorba i els Terramprims. 

Comprèn els municipis de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Sant 

Gregori, Bescanó, Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart i Riudellots de la Selva, 

així com parts dels municipis de Vilobí d’Onyar, Campllong, Llambilles i Palol de Revardit. 

«Si bé l’àmbit funcional de Girona s’estén més enllà de l’àrea delimitada, l’espai delimitat 

constitueix una àrea morfològicament unitària» (Nogué i Sala 2010). 

D’entre els paisatges agraris de la zona d’estudi, el Catàleg de paisatge destaca els valors social 

i estètic de les hortes i en subratlla la importància creixent. Les descriu com a «estructures 

parcel·làries de conreus hortícoles associades normalment a l’àmbit periurbà, tot i que també 

n’hi ha d’urbanes que contribueixen a la formació d’una imatge de qualitat adaptada a la 

identitat local i poden aportar beneficis socials de diversa índole». En els darrers anys cada 

vegada més municipis han fomentat la creació i regulació d’horts, sobretot amb una finalitat 

lúdica i social. En el territori d’estudi destaquen les Hortes de Santa Eugènia i de Salt per la 

seva presència històrica i la vitalitat que encara tenen actualment. El catàleg cita les Hortes 

de Salt, Girona, Bescanó i Llagostera (Nogué i Sala 2010). 

7.2.3. L’activitat agrària 

L’activitat agrària té una forta presència en el paisatge agrari de la RUG, tal com es recull en 

l’apartat anterior. Com a sector econòmic queda més desdibuixat a causa d’un major pes 

d’altres activitats, sobretot dels serveis. El 2009 l’agricultura representava només un 1,2% del 

PIB de la comarca del Gironès, percentatge una mica inferior al del conjunt de Catalunya 

(Oliver 2010). L’any 2013 aquesta aportació del sector agrari al PIB comarcal del Gironès era 

encara inferior, amb un 0,56% (Oliver 2014).  

Gómez (2012) caracteritza molt bé els canvis succeïts en la pagesia del municipi d’Aiguaviva, 

però moltes de les característiques i dinàmiques que descriu es poden extrapolar a altres 

municipis dels voltants. Gómez explica el pas d’un territori i d’una economia rural molt 

vinculada al sector agrari fins als anys 50-80 a un territori que encara continua arrelat al camp, 

però «més en l’imaginari, en l’experiència i en la memòria social col·lectiva que no pas en 

l’activitat socioeconòmica dels seus habitants» (Gómez 2012). El creixement urbanístic dels 

anys 80 va suposar un canvi important en les pautes socioeconòmiques i territorials, tot i que 

la pèrdua de treballadors al camp ja es va notar a partir dels anys 50, quan van passar a 
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treballar en altres sectors de l’economia propera. La modernització de les activitats agràries 

va ser un factor decisiu en l’abandonament del camp, sobretot per part d’aquells pagesos que 

veien complicat i costós modernitzar i ampliar les explotacions. Alhora, els canvis socials, 

amb una major mobilitat dels joves, van suposar un trencament de la família tradicional 

pagesa i van dificultar la continuïtat generacional de les explotacions.  

Aquesta davallada de les explotacions agràries s’ha notat a tot el territori d’estudi. Així, 

seguint la tendència general de Catalunya, la RUG ha perdut un nombre d’explotacions 

considerable durant els darrers anys. En el període de deu anys, entre el 1999 i el 2009, van 

plegar 255 explotacions, quantitat que representava un 22% del total (percentatge gairebé 

igual al de Catalunya pel mateix període). Totes elles eren explotacions amb terres i ramaderia, 

sobretot amb boví i porcí. Gairebé tots els municipis van perdre alguna explotació. Municipis 

com Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena, Llagostera i Quart van patir una davallada 

important.  

L’any 2009, la zona d’estudi tenia 894 explotacions. Els municipis amb un nombre més elevat 

d’explotacions (entre 66 i 96) i superfície agrària útil (SAU), entre unes 1.200 i 2.000 ha., són 

Llagostera, Cassà de la Selva, Vilobí d’Onyar i Sant Gregori. Bescanó també destaca amb 66 

explotacions, però té un nombre força menor d’hectàrees de SAU. Tanmateix, si tenim en 

compte la superfície total dels municipis, veiem que el nombre d’explotacions de municipis 

com Campllong, Vilablareix, Sant Andreu Salou i Riudellots de la Selva és també significatiu. 

Per contra, els pobles amb menys activitat agrària els trobem més propers a la ciutat de 

Girona, sobretot a Sarrià de Ter, amb només 1 explotació, i a Quart, amb 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Gràfic 1. Nombre d’explotacions per tipologia i municipi a la RUG 

 

FONT. Cens agrari 2009. Idescat. 

La SAU al territori d’estudi, seguint una tendència inversa a la del conjunt de Catalunya, ha 

incrementat una mica durant aquests darrers anys, principalment en terres de secà. La major 

part de la SAU (un 73%) es destina a conreus de secà i la resta són de regadiu. Els cultius 

predominants a la zona són els herbacis de secà que ocupen un 70% de la SAU i, en segon 

lloc, els herbacis de regadiu (21% de la SAU). Els herbacis consisteixen, gairebé, en un 65%, 

en cereals per a gra (blat i ordi, sobretot, i en segon lloc blat de moro, civada i altres) i per a 

farratges (22% dels cultius herbacis). Una part d’aquests cultius s’empra per alimentar el 

bestiar de la pròpia explotació o de granges properes.  La producció d’hortalisses, tot i ocupar 

només un 1% de la SAU perquè no requereix de tanta superfície com altres cultius, és força 

important en nombre d’explotacions: 173, que representa un 21% de les explotacions amb 

SAU de la RUG. Els conreus industrials, gira-sol i colza principalment, són un 6,5% dels 

herbacis. Unes quantes hectàrees (5% de les terres d’herbacis) es destinen al guaret. Els 

fruiters, sobretot de regadiu, ocupen un 4% de la SAU i es concentren als municipis de 

Bescanó i Vilobí d’Onyar sobretot, i en menor mesura també a Campllong, Cassà de la Selva, 

Fornells de la Selva, Sant Andreu Salou, Sant Gregori, Vilablareix i Riudellots de la Selva. 
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L’oliverar i la vinya tenen poca presència en aquest territori, només trobem algunes hectàrees 

d’olivera a Llagostera i de vinya a Canet d’Adri, Sant Jordi Desvalls i Sant Martí Vell. Als 

municipis de Celrà, Bordils, Campllong, Flaçà i Sant Andreu Salou hi ha presència de planter. 

Un 8% de la SAU es destina a pastures permanents, principalment ubicades als municipis 

més ramaders. 

Gràfic 2. Distribució de la SAU a la RUG per tipus de cultiu 

 

FONT. Cens agrari 2009. Idescat. 

 

L’activitat ramadera de la RUG es basa sobretot en el porcí i el boví, que representen 

respectivament un 53% i un 30% de les unitats ramaderes (UR),71 i en tercer lloc, en l’aviram 

(15% de les UR). Els municipis de Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Gregori i Vilobí d’Onyar 

destaquen tant en nombre d’explotacions com d’unitats ramaderes. Les explotacions de boví 

s’ubiquen principalment als municipis de la plana de la Selva. Gairebé la meitat de les granges 

que tenen vaques es dediquen a la producció de llet. El boví per a la producció de carn també 

té una certa presència a la zona.  Els bovins més nombrosos són els menors de 12 mesos  

(46% del total) i les vaques de llet (32% del total). Les granges de porcí són, amb diferència, 

les que tenen una concentració més elevada de bestiar per granja.  

                                                 
71 Les unitats ramaderes «s’obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per tal 
de presentar en una mateixa unitat d’equivalència les diferents espècies». Extret del web de l’Idescat: 
<http://www.Idescat.cat/> [Data de consulta: 2 juliol 2015]  
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Gràfic 3. Distribució de les explotacions ramaderes a la RUG segons 

tipus de ramaderia 

 

FONT. Cens agrari 2009. Idescat. 

Gràfic 4. Distribució de les unitats ramaderes a la RUG segons tipus de 

ramaderia 

 

FONT. Cens agrari 2009. Idescat. 

 

Gràfic 5. Nombre d’unitats ramaderes segons tipus de ramaderia. 2009. 

 

FONT. Cens agrari 2009. Idescat. 
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Sembla que hi ha una tendència a l’increment de la diversificació de les explotacions agràries. 

Aquesta pot consistir en l’ampliació a nous béns i serveis produïts per a l’explotació 

(diversificació horitzontal), així com en la incorporació de més valor afegit als outputs agraris 

que s’obtenen (diversificació vertical) (Viladomiu, Francès i Rosell 2008). Aquestes noves 

activitats solen tenir caràcter innovador i/o alternatiu. Tot i això, en el cens del 2009 encara 

eren molt poques les explotacions que apostaven per a la diversificació: 13 explotacions 

dedicades a activitats turístiques, d’allotjament i altres activitats recreatives, 5 amb 

transformació de producte i 3 amb producció d’energies renovables.  

Al sector agrari de la RUG, predominen les explotacions agràries de tipus familiar que 

representen un 75% del total, si bé aquestes compten amb l’ajuda molt significativa de mà 

d’obra assalariada (62% de les UTA)72. S’observen les mateixes tendències que en el conjunt 

de Catalunya amb una progressiva davallada d’explotacions familiars i un increment de la mà 

d’obra assalariada, tot i que aquest augment a la RUG ha estat molt més notable (entre 1989 

i 2009 la mà d’obra assalariada ha passat d’un 22% a un 62%, mentre que a Catalunya ha 

tingut un augment molt menor i el 2009 representava només un 37%).  

Les persones que s’encarreguen de la gestió de les explotacions a la zona d’estudi són 

majoritàriament d’edat avançada, ja que un 62% dels caps d’explotació tenen més de 55 anys 

i només un 15% tenen menys de 44 anys. Se segueix també, en aquest cas, la tendència 

catalana cap a l’envelliment dels caps d’explotació.  

7.2.4. Les pràctiques ambientals en la producció 

Cada vegada són més els pagesos que aposten per tenir cura del medi ambient a l’hora de 

produir. Una bona mostra d’això és l’increment de les explotacions que fan producció agrària 

ecològica i producció integrada. Al principi del 2016, el Consell Català de la Producció 

Ecològica tenia, al Gironès, amb 42 operadors (com a productors, elaboradors, importadors 

i/o comercialitzadors). Als municipis de la Selva inclosos dins de l’àrea d’estudi (Riudellots i 

Vilobí de la Selva), no es té constància de cap explotació registrada al CCPAE. Un 30% dels 

                                                 
72 En els censos agraris del 1999 i 2009, 1 unitat de treball any (UTA) equival a 228 jornades completes o 
més. Font: Idescat.  
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operadors de producció agrària ecològica (PAE) del Gironès es dediquen a l’elaboració, 

importació i/o comercialització –bona part d’aquests no fan producció agrària.  

Les produccions que més abunden en PAE a la zona són l’avicultura, amb 8 inscrits, que 

bàsicament produeixen ous ecològics, i l’horta, amb 9 inscrits (alguns d’ells també tenen 

fruiters). Hi ha un productor que es dedica principalment a l’oví ecològic, un al sector làctic, 

un a cultius industrials i dos a la vinya. També hi ha alguna explotació que produeix cereals i 

lleguminoses, i/o que disposa de terres de bosc, pastures, prats i farratges. El nombre 

d’explotacions que fan producció ecològica al Gironès ha anat clarament en augment, tenint 

en compte que en el Cens agrari del 2009 només eren 10.  

La producció agrària integrada (PAI) a la zona d’estudi inclou força menys operadors que la 

PAE. En total, hi ha 6 operadors dedicats a la PAI, sobretot a la fruita (quatre d’ells), un a 

l’olivera i un altre a cereals d’hivern.  Els productors de fruita estan vinculats amb 

Gironafruits i la producció de poma de Girona.  

Les explotacions agràries poden obtenir ajuts de la política agrària  comuna per a 

determinades pràctiques ambientals. Per mitjà de la Declaració única agrària, que les 

explotacions han d’emplenar anualment, es poden acollir també als ajuts agroambientals 

inclosos en el contracte global d’explotació (CGE). Aquest contracte es troba vigent des de 

l’any 2007 i té com a finalitat «fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure 

models específics d’activitat agrària».73   

En la següent taula es mostren els ajuts a pràctiques agroambientals que es van atorgar al 

Gironès durant el 2014.74 Els ajuts més nombrosos, i que han anat a l’alça en els darrers anys, 

són els destinats a l’agricultura ecològica. En segon lloc, amb un nombre força inferior, cal 

esmentar també l’existència d’algun ajut en apicultura per a la millora de la biodiversitat en 

zones fràgils, en producció integrada i en el foment del benestar animal amb producció 

ecològica. Els ajuts per a fruita seca i zones humides són força testimonials a la zona.  

 

 

                                                 
73 ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts 
associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2014. 
74 Considerant que no ha estat possible obtenir dades a escala municipal, es mostren els resultats 
només de la comarca del Gironès que és on hi ha la majoria de municipis de l’àrea d’estudi. 
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Taula 20. Ajuts a pràctiques agroambientals al Gironès per l’any 2014 

Pràctiques agroambientals Nombre 

d’expedients 

Superfície 

declarada 

Indemnització compensatòria en zones 

de muntanya 

1 18,20 

Apicultura per a la millora de la 

biodiversitat en zones fràgils 

4 4.320,00 

Gestió de les zones humides incloses 

en el conveni RAMSAR 

2 31,72 

Agricultura ecològica 10 184,14 

Foment del benestar animal mitjançant 

el sistema de producció ecològica 

3 90,42 

Producció integrada 3 34,70 

Lluita contra l'erosió en medis fràgils de 

cultius llenyosos 

2 2,55 

Agricultura racional i de conservació en 

fruita seca 

2 5,91 

FONT. DARPA 

El CGE també concedeix ajuts per a competitivitat i dins d’aquests, durant el 2015, es van 

atorgar 10 ajuts per a primera instal·lació de joves pagesos, la qual cosa és molt positiva per 

facilitar la continuïtat del sector agrari al Gironès. Els ajuts per modernitzar l’explotació 

també van ser significatius el 2015, mentre que els destinats a diversificació són pocs, només 

2 per a aquest mateix any.  
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Taula 21. Ajuts a la competitivitat al Gironès. 2007-2015. 

Línia d’ajut 

Antic PDR 2007-2013 Nou PDR    

2014-2020 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipus d’ajut del  CGE: 

primera instal·lació joves 

agricultors 

1 0 3 2 1 5 4 1 10 

Tipus d’ajut del  CGE: 

modernització 

d'explotacions 

6 7 9 13 18 14 3 No 

convocat 

29 

Tipus d’ajut del CGE:  

diversificació d’explotacions 

agràries 

    1 2 1 1 2 

FONT. DARPA 

A part dels ajuts agroambientals, existeix un pagament verd per pràctiques beneficioses per 

al clima i el medi ambient. Es paga de manera anual per cada hectàrea que compleixi unes 

pràctiques ambientals determinades: la diversificació de cultius, el manteniment de pastures 

permanents i la disposició de superfícies d’interès ecològic (terres en guaret i conreus fixadors 

de nitrogen). A la comarca del Gironès, durant la campanya del 2015, hi van haver 473 

beneficiaris de l’ajut a pràctiques agràries beneficioses per al clima i el medi ambient. La 

superfície total d’aquestes explotacions és de 10.830,4 ha.75 Aquesta dada és positiva perquè 

significa que un 61% de les explotacions duen a terme pràctiques ambientals. Quant a la 

superfície, les terres declarades en el pagament verd al Gironès representen la meitat del total 

de terres de les explotacions agràries del Gironès.   

Existeixen altres pràctiques d’agricultura vinculades amb el medi i la natura. És el cas, per 

exemple, de l’agricultura biodinàmica. A l’àrea d’estudi, no hi ha actualment cap productor 

certificat per Demeter –l’organisme que certifica aquest tipus d’agricultura). Podria ser, però, 

que hi hagi productors que apliquin aquests mètodes de producció i no estiguin certificats.  

 

 

                                                 
75 Dades facilitades per la Direcció General de Desenvolupament Rural del DARPA. 
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7.2.5. La multifuncionalitat de les explotacions agràries 

En els darrers anys, han augmentat les explotacions agràries que incorporen la 

multifuncionalitat com un element que els permet obtenir beneficis econòmics, però sovint 

també ambientals i socials. El ventall d’activitats multifuncionals és molt ampli, en són 

exemples:  el turisme rural, la transformació de productes, les activitats lúdiques o formatives 

a l’explotació, o la custòdia del territori.   

Pel que fa al turisme rural, aquest es troba força estès a la zona d’estudi, amb una seixantena 

de cases que s’anuncien a la Guia oficial d’establiments turístics.76  D’entre aquestes, 17 són 

d’agroturisme, una modalitat de turisme rural que està vinculada a l’explotació agrària. Les 

cases de pagès o establiments d’agroturisme són aquelles on «la persona titular, pagès o 

pagesa professional, obté rendes d’activitats agràries, ramaderes o forestals [...] i on les 

persones usuàries poden conèixer les tasques i activitats pròpies de l’explotació agrària a la 

qual estan vinculades».77 D’entre els establiments d’agroturisme de la RUG, destaca el fet que 

tres d’aquests estan catalogats amb 2 espigues78 i un té el distintiu de garantia de qualitat 

ambiental, atorgats per la Generalitat de Catalunya.  

Existeix una Associació de Turisme Rural de Girona que es va iniciar el 1992 amb la unió de 

12 cases de pagès, les quals van decidir apostar per l’agroturisme com a nou model turístic 

dinamitzador de les zones rurals.79 Diverses de les cases de turisme rural de la zona de Girona 

s’anuncien en el seu portal.  

 

 

 

 

 

                                                 
76 Informació extreta del web de la Generalitat de Catalunya. <http://establimentsturistics.gencat.cat/> 
[Consulta:10 abril 2016] 
77 Decret 183/2010, del 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. 
78 El sistema de catalogació amb espigues atorgat per la Generalitat de Catalunya és equivalent al de les estrelles 
dels hotels. Dues espigues representen confort, bon nivell d’estances i equipaments. Els establiments 
d’agroturisme tenen l’espiga de color ocre, mentre que els de turisme rural la tenen verda.  
79 Informació extreta del web de l’Associació de Turisme Rural de Girona. <http://www.gironarural.org/> 
[Consulta: 10 abril 2016] 
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Taula 22. Establiments d’agroturisme a la RUG 

Nom de l’establiment Municipi 

Mas la Roda Bordils 

Sant Dionís Campllong 

Can Jep Llarg Cassà de la Selva 

La Pahissa de Can Abras Cassà de la Selva 

Mas Trobat Juià 

Mas Llorens Sant Andreu Salou 

Mas Taulina Sant Andreu Salou 

Mas Vallès Sant Andreu Salou 

Can Lladó Sant Gregori 

Can Lladó 2 Sant Gregori 

Can Sastre de Cartellà Sant Gregori 

Mas Font Sant Gregori 

La Pallisa del Castell Sant Martí de Llémena 

Masia Font del Vidre Sant Martí de Llémena 

Can Bes Vilobí d'Onyar 

La Coma Vella - El Roure Vilobí d'Onyar 

La Coma Vella-Les Arces Vilobí d'Onyar 

FONT. Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya 

Una altra activitat que va en augment a la zona d’estudi és la realització de visites a les 

explotacions. Cada vegada són més les que opten per fer visites, amb l’objectiu de difondre 

els seus productes i les pràctiques agràries. Algunes es donen a conèixer per Internet amb 

pàgines web o de Facebook.  El web del Consell Comarcal del Gironès té una secció de 

turisme, anomenada Gironès, terra de passeig, on també s’hi anuncien diversos productors. Cal 

puntualitzar que encara són molt poques les explotacions que, de manera formal, obren les 

seves explotacions a la ciutadania per fer visites o activitats lúdiques o formatives. La 

iniciativa Gironès, terra de passeig s’ha plasmat també en un plànol en què s’indiquen diverses 

activitats turístiques que es poden fer al Gironès, entre aquestes les visites a les explotacions 

agràries. Aquest plànol que s’incorpora en l’Annex 3.6.  podria ser una eina molt útil per 

donar a conèixer més les iniciatives existents a la comarca que vinculen agricultura i 

alimentació local amb la ciutadania (com ara agrobotigues, activitats lúdiques o educatives a 

les explotacions agràries, espais d’horta oberts a la ciutadania o mercats de pagès).  
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Taula 23. Productors agraris que s’anuncien a Gironès, terra de passeig 

Productor Municipi Producció Visites 

Can Companyó Cat, S.L. Llagostera Oli  

Eccociwine Sant Martí Vell Vi S’ofereixen visites i cates al 

celler. 

Celler Pago Diana Sant Jordi Desvalls Vi Visites organitzades per 

l’Associació Comarcal de 

Guies de Natura. 

Granja la Selvatana Campllong Llet i 

derivats 

Activitats pedagògiques 

entorn de l’agricultura i la 

ramaderia tradicionals. 

Carnisseria Pere Rigau Salt Productes 

carnis 

 

Can Sidera, ous de pagès Sant Martí de 

Llémena 

Ous Venda directa a l'explotació 

durant tot l'any. Possibilitat 

de visitar l’explotació.  

Ecovilosa-Agrobotiga Sant Martí Vell Horta Veïnat de Vilosa, 13 

Girona Fruits Bordils Horta Ctra., Palamós, 7 

Mel del Gironès - Mas Tetei Cassà de la Selva Mel  

FONT. Portal web http://www.turismegirones.cat/, consultat el 24 d’abril de 2016 

La transformació de productes agraris és una altra de les opcions escollides per algunes 

explotacions que volen diversificar la producció i donar valor afegit als seus productes. En el 

Cens agrari del 200980 només 5 explotacions es dedicaven a la transformació.  A partir dels 

resultats del treball de camp, es pot afirmar, però, que aquesta activitat ha anat en augment a 

la RUG perquè s’han detectat, com a mínim, uns 20 productors agraris que fan 

transformació, elaborant diversos productes carnis, productes lactis, mel, oli o vi.   

Un altre element de multifuncionalitat interessant és el de la producció d’energies renovables. 

Aquestes poden ajudar a minimitzar la factura energètica de les explotacions agràries i, en el 

cas de les plantes de biogàs, són una bona opció per valoritzar els subproductes de 

l’explotació. Són poques, però, les explotacions que ho implementen, a causa sobretot de la 

manca d’ajuts per invertir en aquest tipus d’instal·lacions i a les penalitzacions per a 

l’autoconsum. Amb tot, al territori analitzat, existeixen dues plantes de cogeneració de biogàs 

que utilitzen les dejeccions ramaderes per produir energia. Una, a la granja Mas Bes de Vilobí 

                                                 
80 Idescat. 
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d’Onyar, que es dedicada a la producció làctia principalment, i l’altra, a la granja SAT Moliné 

a Cassà de la Selva, que està orientada al porcí.81  

Amb tot, es fa difícil poder obtenir informació actualitzada i concreta de la multifuncionalitat 

de l’agricultura a la zona d’estudi. El treball d’investigació portat a terme en explotacions 

agràries i que es presenta a continuació, cerca entre altres aspectes, aprofundir més en 

l’orientació multifuncional del sector agrari de la RUG.  

7.3. RECERCA D’EXPLOTACIONS AMB ELEMENTS DE TRANSICIÓ 

7.3.1. Tria i caracterització de les explotacions 

La recerca d’elements de transició en explotacions agràries de la RUG és una part essencial 

de la tesi. L’objectiu d’aquesta investigació en detall ha estat el de poder identificar si es donen 

les condicions que ens facin pensar que existeix una agricultura més propera a la ciutadania i 

que desenvolupa pràctiques ambientalment més respectuoses.  

La primera tasca realitzada ha estat la creació d’una llista d’explotacions agràries de la zona, 

amb dades de contacte per poder dur a terme les entrevistes. L’elaboració de la llista no ha 

estat fàcil perquè és complicat accedir a bases de dades completes d’explotacions agràries. 

Tot i això, ha estat possible obtenir unes primeres llistes d’explotacions que podien ser 

interessants per a la recerca, a partir dels inscrits al Consell Català de la Producció Ecològica, 

al Registre de producció agrària integrada, a la guia Compra a pagès82 i a la certificació de venda 

de proximitat que atorga el DARPA. La recerca s’ha completat mitjançant diverses vies:  

‐ La cerca a Internet, considerant que les explotacions que desenvolupen una activitat 

més propera amb la ciutadania estan interessades a donar-se a conèixer a la xarxa. 

‐ La cerca d’altres registres oficials: turisme rural, indústries agroalimentàries de 

Catalunya, societats agràries de transformació.   

‐ La tècnica de la bola de neu, segons la qual els propis entrevistats suggereixen altres 

explotacions per entrevistar.  

                                                 
81 Informació extreta del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, del Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme.  
82 Disponible al portal web www.gastroteca.cat   
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‐ L’entrevista amb experts del sector que es coneixen molt bé el sector agrari de la 

zona.  

‐ La recerca en mercats, fires i botigues on es venen productes agraris de proximitat. 

La llista final està formada per 90 explotacions agràries que presenten algun aspecte 

interessant per a la recerca, tal com es mostra en el Gràfic 6. Els elements que més destaquen 

són la venda de proximitat, que posen en pràctica un 54% de les explotacions (la majoria 

d’aquestes disposen del segell atorgat per la Generalitat de Catalunya), la  presència a Internet 

amb gairebé el 50% de les explotacions amb pàgina web o de Facebook, i la producció agrària 

ecològica practicada per un terç de les explotacions analitzades. Consegüentment, la mostra 

recollida inclou la presència significativa tant d’elements socials (contacte amb la ciutadania 

per Internet i venda directa), com econòmics (més valor afegit i beneficis derivats de la venda 

directa i segell de proximitat) i ambientals (sistemes de producció més sostenibles).  Convé 

també assenyalar que un 8% de les explotacions desenvolupen cultius singulars que tenen 

poca presència a la zona d’estudi, agroturisme o turisme rural i un 11% fan pastura. Bona 

part dels elements d’interès identificats es troben en poques explotacions: qualitat alimentària 

(premis i/o segells de qualitat), una agricultura ambientalment més respectuosa (producció 

agrària integrada, agricultura regenerativa/permacultura, certificació Cero CO2 per a 

l’aplicació de mesures de mitigació del canvi climàtic), multifuncionalitat (transformació del 

producte,  agricultura social, visites, tallers, activitats recreatives, agrobotiga, custòdia del 

territori), diferenciació de les activitats agràries i presència de races autòctones.  

La relació inclou explotacions agràries de gairebé tots els municipis de la RUG, excepte cinc, 

on no han estat detectades explotacions d’interès. En general, on hi ha el major nombre 

d’explotacions identificades com a rellevants per a la investigació és als municipis amb més 

presència agrària, com Campllong, Riudellots de la Selva, Cassà de la Selva, Llagostera, 

Bescanó, Vilobí d’Onyar i Sant Martí de Llémena. El tipus de produccions dominants són 

els herbacis i l’horta, amb un 43% i un 31%, respectivament, d’explotacions que produeixen 

aquests cultius. La fruita dolça és també representativa amb un 11% d’explotacions. Pel que 

fa a la ramaderia, destaca el boví de llet i l’aviram, amb un 14% i un 10% d’explotacions, 

respectivament, que es dediquen a aquests sectors ramaders.  
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Gràfic 6. Elements d’interès per a la transició identificats en explotacions agràries de la 

regió urbana de Girona 

FONT. Elaboració pròpia a partir de la llista d’explotacions agràries realitzada 

A partir d’aquestes 90 explotacions recollides se n’han seleccionat 31 per entrevistar perquè 

podien ser interessants des del punt de vista de la transició. Per a més informació sobre els 

criteris de selecció, vegeu l’apartat 2.3.2.  

A la majoria de municipis més agraris és on s’ha fet més entrevistes: Campllong, Cassà de la 

Selva, Llagostera, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell i Vilobí d'Onyar. També s’han 

entrevistat explotacions als municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri, Girona, Quart, 

Salt, Sant Andreu Salou, Sant Jordi Desvalls i Riudellots de la Selva. Pel que fa a les 

produccions agràries, bona part cultiven cereals, lleguminoses i/o farratges. Són força les que 

es dediquen a la ramaderia, de boví de llet sobretot (9 explotacions), però també n’hi ha de 

boví de carn (7 explotacions).  Dins de les explotacions ramaderes, s’han inclòs també 

explotacions amb oví; d’altres amb aviram, per a producció d’ous principalment, i una de 

porcí que també té aviram. Set de les explotacions entrevistades es dediquen a l’horta, i 

quatre, a la fruita dolça. N’hi ha dues de vinya, una d’olivera i una altra que cultiva llúpol, 

sent totes aquestes produccions gairebé testimonials a la zona d’estudi. S’han escollit però 

per la seva singularitat.  

La grandària de les explotacions entrevistades és diversa. Les explotacions que tenen més 

hectàrees, algunes per sobre de les 100 ha., són les que es dediquen a la ramaderia bovina, les 

quals necessiten moltes terres per poder gestionar les dejeccions ramaderes correctament. En 
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canvi, les més petites són les d’horta, perquè es dediquen a cultius intensius. Pel que fa a caps 

de bestiar, hi ha força diversitat. Les explotacions que en tenen més són algunes granges de 

boví de llet (fins a 1.050 caps) i d’aviram (fins a 4.000 gallines).  

Gairebé totes les explotacions entrevistades són de tipus familiar, la qual cosa mostra que les 

explotacions familiars encaren el present i el futur de manera dinàmica, introduint novetats 

en la manera de fer agricultura i en els productes que ofereixen. Moltes d’aquestes aposten 

per una agricultura de proximitat amb la ciutadania i respectuosa amb el medi ambient. A 

més a més, la majoria desenvolupen una agricultura multifuncional, incorporant diversitat de 

produccions a l’explotació i altres tipus d’activitat vinculades, com el turisme rural, la 

transformació de productes alimentaris, la venda directa o les visites a l’explotació.  

7.3.2. Cerca d’elements de transició a les explotacions entrevistades 

El marc teòric desenvolupat en els capítols anteriors, així com el treball de camp, han servit 

per poder establir una llista d’elements que assenyalen canvis, en el sentit d’un procés de 

transició de les explotacions agràries cap a una major sostenibilitat. En aquest apartat es 

mostren els resultats de l’anàlisi d’aquests elements, obtinguts a partir de les entrevistes a 

explotacions de la RUG. S’hi poden observar canvis cap a pràctiques ambientalment més 

responsables i properes a la ciutadania de proximitat. Els elements recollits se centren en 

aspectes generals de la dinàmica i el funcionament de les explotacions agràries, sense entrar 

en detall a analitzar pràctiques agronòmiques concretes, la qual cosa correspondria més al 

terreny dels estudis agronòmics.  

Taula 24. Elements de transició identificats a les explotacions agràries de la RUG 

Elements de transició 

Venda directa 

▫ Venda directa a l’explotació. 

▫ Venda directa al mercat. 

▫ Venda directa amb cistelles.  

▫ Creació d’agrobotigues o botigues locals vinculades amb l’explotació.  

▫ Intercanvis de productes entre pagesos.  

▫ Distribució directa dels productes a diversos punts de venda (botigues, supermercats, etc.).  

▫ Venda per mitjà d’associacions de productors.  

▫ Segell de venda de proximitat (de venda directa i/o circuit curt).  
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Patrimoni i pràctiques pageses 

▫ Pràctiques d’agricultura tradicionals i artesanals.  

▫ Tècniques de producció agrària ecològiques.  

▫ Museu d’eines del camp. 

▫ Demostracions de pagesia tradicional per als visitants. 

▫ Creació i participació de fires vinculades al sector agrari o participació en aquestes: la Fira 

Comarcal de Primavera de Campllong, la Fira de la Llet de Vilobí d’Onyar, Fiporc de 

Riudellots de la Selva.  

▫ Producció de varietats locals i conservació i reutilització de llavors pròpies: mongeta del 

ganxet, tomata de la pera.  

▫ Producció de races autòctones de Catalunya i de territoris propers: pollastre de pota blava 

del Prat de Llobregat, pollastre de l’Empordà, gallina penedesenca, vaques de l’Albera, ovella 

ripollesa, porc negre mallorquí. Altres races bovines rústegues: vaca llemosina i vaca Aubrac.  

▫ Recuperació de cultius tradicionals que s’estaven perdent a la zona: olivera i vinya.  

▫ Vinculació de l’explotació agrària amb la natura i l’entorn.  

▫ Cultiu en zones d’horta tradicional (Hortes de Santa Eugènia i Salt). 

▫ Foment de pastures. 

▫ Recuperació del coneixement i l’ús de plantes remeieres.  

Patrimoni arquitectònic 

▫ Masies catalogades en l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. 

▫ Masies incloses dins dels catàlegs locals de béns protegits.  

Producció agrària ecològica o altres sistemes de producció més sostenibles 

▫ Producció agrària ecològica certificada pel CCPAE. Produccions diverses: llet i derivats, 

ous, pollastres, horta, fruita, vi, llúpol, xai i vedella.  

▫ Producció seguint les idees de l’agricultura holística-regenerativa o la permacultura.  

▫ Producció agrària integrada d’horta.  

▫ Sistemes de producció que es declaren força sostenibles (en la línia de la PAE o la PAI), 

però que no tenen la certificació. Produccions: horta, vedella, oli i vi.  

▫ Ous de pagès de gallines criades en llibertat.  

Qualitat alimentària 

▫ Certificat de PAE.  

▫ Certificat de PAI.  

▫ Certificat de Q de qualitat per a la vedella.  

▫ Certificat de Q de qualitat del porc.  

▫ Premis a la qualitat dels productes (per exemple, Lactium al Mercat del Ram de Vic).  
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Benestar animal 

▫ Ramaderia extensiva en pastura (vaques, ovelles i gallines).  

▫ Certificació de benestar animal d’IRTA-AENOR per al boví.  

▫ Baixa explotació de les vaques de llet per minimitzar-ne l’estrès i tenir una vida més llarga.  

       Biodiversitat i hàbitats 

▫ Pràctiques d’agricultura i ramaderia ecològica que afavoreixen la biodiversitat i la 

conservació i diversitat d’hàbitats.  

▫ Cultiu amb flors associades que augmenten la biodiversitat i redueixen les plagues.  

▫ Custòdia agrària per afavorir determinats hàbitats i espècies.  

▫ Pastura del sotabosc (amb vaques de l’Albera, ovelles ripolleses).   

▫ Utilització i foment de prats de pastura per a vaques de carn i de llet.  

Millora del paisatge i accés al camp 

▫ Custòdia agrària per al manteniment i gestió d’un paisatge concret. 

▫ Pastura del sotabosc. 

▫ Foment de la biodiversitat.  

▫ Gestió d’una zona d’hortes tradicional (Hortes de Santa Eugènia i Salt). 

▫ Recuperació del paisatge de la vinya.   

       Millores en la gestió de l’aigua 

▫ Millora de la gestió de l’aigua. 

▫ Aprofitament d’aigües grises i d’aigües pluvials. 

       Millora de la gestió del sòl 

▫ Prevenció de l’erosió i foment de la fertilitat del sòl.  

▫ Foment de les pastures.  

▫ Agricultura holística-regenerativa. 

       Energies renovables 

▫ Planta de biogàs vinculada a l’explotació.  

       Mitigació del canvi climàtic 

▫ Planta de biogàs que valoritza els residus i genera electricitat.  

▫ Barreja de fems amb palla per tenir la quantitat ideal de carboni i nitrogen. 

▫ Evitar utilitzar aliments com la soja que tenen un impacte ambiental elevat.  

▫ Reduir el plàstic que s’utilitza, per exemple, envasant amb pots grossos de iogurt.  

▫ Certificació CeroCO2.  

▫ Agricultura holística-regenerativa.  

▫ Foment de les pastures que poden actuar de captadores de CO2. 

      Mesures agroambientals 

▫ Ajuts agroambientals vinculats principalment a la producció agrària ecològica i a la 

producció agrària integrada.  
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      Diversificació productiva 

▫ Transformació de productes alimentaris a partir de la producció agrària de l’explotació.  

▫ Integració d’elements de multifuncionalitat a l’explotació: agroturisme, agrobotigues, visites, 

tallers, museus i agricultura social, etc.   

▫ Diversitat de produccions agràries. 

▫ Ampliació o reorientació a altres produccions agràries (per exemple, diverses explotacions 

introdueixen la cria d’aviram).  

▫ Cerca de productes amb valor afegit i particulars. 

      Transformació de productes 

▫ Transformació de productes produïts a l’explotació: productes lactis, productes carnis, oli, 

vi, productes preparats a partir de verdures i fruites, etc. 

       Màrqueting d’aliments locals 

▫ Creació d’una marca pròpia per vendre els productes de l’explotació.  

▫ Venda d’altres productes artesans de proximitat mitjançant les agrobotigues a les 

explotacions.  

▫ Creació de productes amb característiques pròpies i especials per donar-los-hi un valor 

afegit.  

▫ Vinculació entre productes agraris (d’horta, carnis, lactis) i la restauració. Venda en 

restaurants. Utilització d’aliments que es produeixen al mateix lloc on es cuinen. 

Demostració de cuina amb productes d’horta (cooking show). 

▫ Desenvolupament d’estratègies de màrqueting.  

▫ Difusió i presència en fires locals vinculades al sector agrari: Fira de la Llet de Vilobí 

d’Onyar, Fira Comarcal de Primavera de Campllong, Fira del Bolet de Llagostera, Fiporc de 

Riudellots de la Selva, Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners i Mercat del Ram de 

Vic.  

▫ Participació d’algunes explotacions (encara poques) a la primera edició de Benvinguts a pagès 

2016.  

▫ Creació de pàgines web, blogs o pàgines de Facebook per difondre l’activitat i els productes 

de les explotacions agràries.  

Oportunitats recreatives i de formació 

▫ Visites a l’explotació de famílies, escoles, universitats, experts del sector, etc. La majoria 

d’explotacions fan visites sota demanda i són poques encara les que integren les visites com 

una activitat formal més de l’explotació.  

▫ Lloguer d’espais per a celebracions i esdeveniments. 

▫ Presència al portal de recursos turístics Gironès, terra de passeig i/o al portal Gastroteca.cat 

que inclou una guia de productors per comprar a pagès.   
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▫ Elaboració de tallers i jornades de temàtiques vinculades amb l’explotació o no (per 

exemple, de coneixement de l’agricultura, de nutrició, de plantes remeieres, de relaxació i 

benestar, etc.).  

▫ Cursos d’horta ecològica. 

▫ Degustacions. 

      Turisme rural 

▫ Agroturisme o turisme rural. 

▫ Distintiu de Garantia de qualitat ambiental per a la casa de turisme rural.  

      Funció social 

▫ Donar feina a persones amb dificultats d’inserció laboral.  

▫ Fundació social.  

▫ Recollida de verdura amb una funció social (per exemple, el projecte Espigoladors). 

▫ Voluntaris WWOOF que vénen de fora per treballar i aprendre sobre agricultura a la finca.  

FONT. Elaboració pròpia. 

El gràfic següent sintetitza els elements analitzats a la regió urbana de Girona d’entre les 

explotacions entrevistades. En un terç de les explotacions, s’hi detecten més de 10 elements 

de transició. Gairebé la meitat dels entrevistats mostren diversos elements de transició 

vinculats amb el medi ambient, tot i que en general són més nombrosos els elements 

relacionats amb la societat o amb la generació d’una economia local i diversa.  

D’entre els aspectes vinculats al medi ambient, hi ha una presència notable de pràctiques 

agràries més sostenibles, sobretot de la producció agrària ecològica i de la qualitat alimentària. 

La venda directa és l’element més rellevant dels aspectes relacionats amb l’economia local. 

Respecte al vincle amb la societat, ressalta la conservació i promoció del patrimoni i 

pràctiques pageses, i el desenvolupament d’activitats recreatives per a la ciutadania a 

l’explotació agrària. 
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Gràfic 7. Elements de transició detectats a les explotacions agràries entrevistades 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de les entrevistes a 31 explotacions agràries de la RUG 

A partir dels elements de transició detectats s’ha elaborat un plànol de dinàmiques de 

transició (vegeu l’Annex 3.2.) que inclou totes les explotacions entrevistades i algunes altres, 

de la llista de 90 explotacions, que s’ha considerat també rellevants d’incloure. Al plànol es 

classifiquen les explotacions segons si tenen un nombre elevat, moderat o feble d’elements 

de transició i segons si aquests són més de tipus socioeconòmic o ambiental. 

Aproximadament un 30% de les explotacions representades tenen un nombre elevat 

d’elements de transició, mentre que la majoria se situen en la franja de moderades. Són molt 

poques les que tenen pocs elements de transició, ja que la recerca s’ha centrat en escollir a 

priori explotacions que ja mostressin processos de transició rellevants.  

El plànol de dinàmiques de transició s’han posat en relació amb les unitats de paisatge per 

poder identificar la seva distribució dins d’aquestes unitats (vegeu l’Annex 3.3.). Com a fet 

destacable s’observa que la majoria d’explotacions identificades s’ubiquen sobretot a la Plana 

de la Selva. Aquest fet, però, es pot deure en bona part, al fet que és en aquesta unitat de 

paisatge on hi ha més presència de l’activitat agrària.    

En darrer lloc, s’ha elaborat també un plànol indicant el radi de 10 km. al voltant de la ciutat 

de Girona (vegeu l’Annex 3.4.), seguint la definició de l’OCDE esmentada anteriorment 



207 
 

(OCDE 2009). El resultat és també interessant perquè s’hi pot observar que la majoria 

d’explotacions identificades amb elements de transició s’ubiquen fora d’aquest radi de 

periurbanitat. Tot i això, cal remarcar que a dins d’aquest radi hi ha diverses explotacions 

amb una multifuncionalitat forta, la qual cosa és interessant preservar, per tal de poder 

aprofitar tots els beneficis socials i ambientals que poden aportar aquestes activitats agràries.   

Cura del medi ambient i qualitat alimentària 

Pel que fa als elements relacionats amb el medi ambient, destaca el fet que un 55% dels 

entrevistats declaren desenvolupar pràctiques agràries ambientalment respectuoses. Gairebé 

la meitat de les explotacions entrevistades (12) fan agricultura ecològica. Aquestes tenen més 

tendència a tenir un vincle directe amb el consumidor, ja que ofereixen un producte específic 

per a un públic que demana qualitat alimentària i respecte pel medi ambient. Els productors 

que es decanten per la producció ecològica han de desenvolupar pràctiques que directament 

suposen millores en la gestió de l’aigua i el sòl, protecció i foment de la biodiversitat i un 

tipus de producció que ajuda a mitigar l’impacte de les activitats agràries sobre el canvi 

climàtic.   

Hi ha productors que, tot i no tenir la certificació ecològica, consideren que produeixen d’una 

manera força sostenible. Alguns d’ells són reacis a la certificació pel cost que suposa o perquè 

implica haver de seguir uns requisits en el tractament dels cultius que en alguns casos pot ser 

complicat per determinats cultius o per fer front a plagues o malalties concretes. La producció 

agrària integrada és l’opció escollida per explotacions de fruita que formen part de la 

cooperativa Gironafruits, que sense ser tant restrictiva com la PAE en l’ús de productes 

fitosanitaris suposa un control estricte i una minimització dels productes agroquímics i 

d’adobs en el cultiu d’aliments i un respecte pel medi ambient i la salut humana.  

Dues explotacions es basen en l’agricultura holística o regenerativa, ambdues tenen 

certificació de PAE.  Es tracta de posar en pràctica un sistema de planificació holístic de 

l’explotació, per gestionar millor els recursos agraris i obtenir així beneficis sostenibles en 

l’àmbit ambiental, econòmic i social. La gestió de les plantes, el sòl, la ramaderia, les persones 

i l’aigua es porta a terme imitant a la natura.83 Una altra explotació ecològica s’inspira en la 

permacultura, amb una visió sistèmica que inclou no només produir de formar respectuosa 

amb la natura, sinó també vincular l’alimentació amb el que es produeix, de manera que es 

                                                 
83 Informació extreta del web de l’organització sense ànim de lucre Holistic management: 
http://holisticmanagement.org/holistic-management/ , consultada el 2 d’abril de 2016. 
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tanca el cicle, per mitjà de generar el propi aliment, menjar-lo in situ, recuperar els residus 

orgànics per fertilitzar la terra i poder tornar a produir.    

La influència positiva de les activitats agràries sobre el paisatge i els recursos naturals 

s’entreveu a partir d’algunes de les pràctiques que desenvolupen les explotacions. Un estudi 

concret de les pràctiques agronòmiques que es porten a terme permetria aprofundir més en 

aquests aspectes, si bé, com s’ha comentat anteriorment, no s’hi aprofundeix perquè aquesta 

temàtica correspon més als estudis de tipus agronòmic. En general, es pot afirmar que les 

explotacions que fan producció agrària ecològica i integrada tenen una cura especial del 

paisatge, de la biodiversitat i dels recursos naturals com l’aigua i el sòl. Els reglaments d’aquest 

tipus de produccions estipulen objectius i pràctiques en aquest sentit.  

El reglament europeu de la producció agrària ecològica84 estableix que la producció ecològica 

ha de preservar i millorar el sòl, l’aigua i la biodiversitat, tot fent un ús responsable dels 

recursos naturals. La PAE ha de complir també les normes de benestar animal. Respecte a 

les normes de producció, aquest reglament estableix el següent: «La producció ecològica 

recorrerà a les pràctiques de conreu i cultiu que mantinguin o incrementin la matèria orgànica 

de sòl, reforcin l’estabilitat i la biodiversitat edàfiques i previnguin la compactació i l’erosió 

del sòl; la fertilitat i l’activitat biològica del sòl hauran de ser mantingudes o incrementades 

mitjançant la rotació plurianual de cultius que comprengui les lleguminoses i altres cultius 

d’adobs verds i l’aplicació de fems animals o matèria orgànica, ambdós de preferència 

compostats, de producció ecològica».  

A partir del fet que entre les explotacions entrevistades n’hi ha un bon nombre que 

desenvolupen PAE o PAI (13 explotacions) i tenint en compte les especificacions dels 

reglaments d’ambdós tipus de certificacions, podem afirmar que bona part dels entrevistats 

aplica pràctiques de gestió sostenible de l’aigua i del sòl, així com de foment de la 

biodiversitat.  

El decret català sobre producció agrària integrada85 també inclou pràctiques que afavoreixin 

la biodiversitat, com per exemple deixar una àrea de compensació ecològica on no s’apliquin 

plaguicides ni fertilitzants. També és obligatori el desenvolupament de mesures concretes 

                                                 
84 Reglament (CE) 834/2007 del Consell, del 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91. 
85 Decret 413/2006, del 31 d’octubre, pel qual s’estableixen les Normes generals de producció integrada a 
Catalunya. 
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estipulades en el Decret que ajudin a mantenir i millorar la fertilitat del sòl i permetin estalviar 

aigua i energia.  

Existeixen altres actuacions, com els acords de custòdia agrària, que ajuden també a millorar 

l’acció de l’agricultura sobre el medi ambient i el paisatge. Un dels pagesos entrevistats té 

subscrit un acord de custòdia agrària amb l’Ajuntament, amb el qual porta a terme una gestió 

específica per afavorir la biodiversitat amb el manteniment d’un prat de dall que és un hàbitat 

d’especial interès per la fauna.  

La pastura ben gestionada pot ser un element positiu per reduir el risc d’incendis, afavorir el 

mosaic d’hàbitats i la biodiversitat. Unes sis explotacions fomenten la pastura (d’oví, boví o 

aviram): dues d’aquestes practiquen una agricultura holística o regenerativa, quatre fan 

producció agrària ecològica i quatre també pasturen amb races autòctones de Catalunya.    

La pagesia entrevistada contribueix a mantenir vius els paisatges agraris. D’entre aquests, en 

destaca, per la seva singularitat com a paisatge agrari periurbà, el de les Hortes de Santa 

Eugènia i les de Salt, on dos dels pagesos entrevistats són dels pocs hortolans professionals 

que encara hi queden.  

D’altra banda, cada vegada hi ha més explotacions que introdueixen millores en la gestió 

ambiental de l’explotació per reduir el seu impacte, però també per disminuir costos. 

Actuacions en aquest sentit són: fer basses de reg, dur a terme l’aprofitament d’aigües grises 

i aigües pluvials, disminuir l’erosió i incrementar la fertilitat dels sòls o incrementar l’eficiència 

en l’ús de recursos naturals i de l’energia. Un cas singular respecte a l’energia és el de la granja 

Mas Bes, que disposa des de l’any 2011 d’una planta de biometanització Biogàs Mas Bes, SL. 

La planta obté biogàs de la matèria orgànica –en aquest cas, a partir de la fermentació 

anaeròbica de les dejeccions ramaderes de les vaques de l’explotació– i amb la crema del gas 

produeix energia. D’aquest procés se n’obté matèria seca que serveix com a compostatge i 

una part líquida que s’utilitza per fertilitzar els camps.  

Molts dels elements comentats fins ara contribueixen a la mitigació i l’adaptació del sector 

agrari al canvi climàtic, en la línia del que es comenta en l’apartat 3.2. Les raons per al canvi 

Les pràctiques més sostenibles d’agricultura, la minimització de la utilització d’agroquímics, 

l’eficiència i millora en la gestió dels recursos naturals, la utilització d’energies renovables o 

l’agricultura de proximitat contribueixen a enfortir la resiliència de les explotacions, a generar 

menys emissions generadores del canvi climàtic i a augmentar el potencial de captura de 

carboni dels sòls. Alguns entrevistats van comentar aspectes concrets que contribueixen a 
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millorar les pràctiques ambientals de l’explotació i a minimitzar el canvi climàtic: com barrejar 

fems amb palla per tenir la quantitat ideal de carboni i nitrogen, la importància d’evitar 

utilitzar aliments com la soja que tenen un impacte ambiental elevat,  el fet de reduir el plàstic 

que utilitzen, per exemple, fent servir envasos de pots grossos de iogurt o el foment de les 

pastures que actuen de captadores de CO2. Una de les explotacions entrevistades, en aquest 

cas de producció de vi, ha obtingut durant diversos anys la certificació Cero CO2 per la 

reducció de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest celler porta a terme 

diverses accions per minimitzar l’impacte sobre el clima.  

Les certificacions de PAE, de PAI o altres certificacions de qualitat (com ara la marca Q de 

qualitat o la IGP) ajuden també a difondre els productes, així com la seva qualitat i seguretat 

alimentària, entre els consumidors. En aquest sentit, destaca a la zona d’estudi, com ja s’ha 

dit, la presència de diverses explotacions que fan PAE o PAI, com també d’explotacions que 

estan integrades dins de la IGP Poma de Girona. Alhora, existeixen certificacions de benestar 

animal. És el cas del certificat AENOR, desenvolupat juntament amb l’IRTA, que tenen, per 

exemple, els ramaders que formen part d’ATO Natura. Amb el mateix objectiu de millora de 

les condicions del bestiar, les granges que fan PAE i en altres explotacions entrevistades, els 

animals poden pasturar lliurement. La ramaderia extensiva pot aportar múltiples beneficis, 

en relació amb el benestar animal, contribuir a millorar la gestió del sòl i dels hàbitats i 

fomentar la biodiversitat.  

L’impuls d’una economia local i diversa i el vincle amb la societat 

Dels elements que es pot considerar que fomenten la configuració d’una economia local i 

diversa, en destaca la venda directa, perquè gairebé totes les explotacions analitzades (un71%) 

porten a terme algun tipus de venda directa o s’ho plantegen en un futur. Aquesta es realitza 

principalment a l’explotació mateixa o en mercats. Tres d’aquestes tenen agrobotiga, en dos 

casos de recent creació, on a part dels productes propis, en venen d’altres de proximitat. 

Dues de les granges entrevistades han creat carnisseries per vendre els productes que 

produeixen i altres aliments de proximitat. La venda en mercats és un dels canals tradicionals 

de venda, on s’hi poden trobar principalment els productors d’horta i fruita. Quatre dels 

entrevistats utilitzen aquesta via de comercialització. Cinc de les explotacions entrevistades 

ofereixen també la possibilitat de comprar els seus productes per mitjà de les seves webs o 

en webs d’associacions de productors. La venda directa implica una major relació amb la 

ciutadania i això fa segurament que moltes de les explotacions entrevistades acabin realitzant 
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de manera informal, i en algunes més formalment, visites a l’explotació. Aquestes visites 

serveixen per mostrar i difondre el patrimoni i les pràctiques pageses, i per acostar els 

productes agraris als seus consumidors.  

El segell de venda de proximitat atorgat pel DARPA permet fer visible la tasca que fan les 

explotacions per oferir directament els seus productes als consumidors. De moment gairebé 

la meitat de les explotacions entrevistades tenen aquest segell i el nombre d’explotacions que 

s’apunten a aquesta certificació no para d’incrementar, tenint en compte que cada vegada n’hi 

ha més que decideixen fer venda directa. Les explotacions que transformen el producte s’han 

hagut d’encarregar de la distribució, directament o mitjançant un distribuïdor. Tenen clients 

molt diversos, des de petites botigues fins a supermercats, restaurants o escoles. La venda 

amb cistelles –que són sobretot de productes d’horta– o per Internet és molt testimonial 

entre els entrevistats. D’altra banda, alguns productors decideixen associar-se per poder 

comercialitzar més fàcilment els seus productes i/o per promocionar-los, és el cas de 

l’agrupació de productors locals i ecològics MontSoliu o de l’associació Assolim.cat de 

ramaders criadors de raça llemosina.  

Les cooperatives agràries també són un canal tradicional per recollir; transformar, si cal, i 

vendre col·lectivament la producció. És el cas, per exemple, de la cooperativa Girona Fruits, 

de la qual forma part un dels entrevistats i hi ven bona part de la collita. En general, les 

explotacions de boví de llet venen per mitjà de cooperativa o directament a una empresa 

làctia. La llet de les explotacions entrevistades va a parar sobretot a Llet Nostra, principalment 

per mitjà de la Cooperativa Lletera de Campllong; dues produeixen per a Ato Natura; una 

també ven part de la llet a Pascual, a través de la Lletera Campllong; una produeix per a 

Cacaolat i una altra per a Lactalis. Només una explotació, la Selvatana, s’encarrega 

exclusivament de la distribució de la seva llet ecològica als consumidors. Mas Bes també ven 

actualment llet fresca a la seva agrobotiga.   

Les polítiques agràries han portat a la majoria d’explotacions a incrementar la seva producció. 

Això, però, sovint comporta inversions importants o disposar d’infraestructures i terrenys 

difícils d’aconseguir. Cada vegada són més les explotacions que prenen estratègies diferents 

de diversificació, com ara la transformació de productes. Un terç dels entrevistats fan 

transformació del producte, bona part han iniciat aquesta activitat recentment. Elaboren, 

sobretot, productes lactis o carnis per poder donar un valor afegit a la seva producció. 

Vinculat a aquesta nova activitat de transformació, els productors estan creant estratègies de 

màrqueting dels productes agraris. La meitat dels entrevistats han creat a partir d’aquí una 
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marca pròpia per al seu producte i han generat els canals de venda directa o de circuit curt 

per poder arribar al consumidor.  

Internet es configura com un espai de comunicació i de vincle amb la societat necessari per 

donar a conèixer els productes agraris i la tasca que fan les explotacions. Si bé encara costa 

poder trobar a per Internet informació sobre la pagesia que ens envolta, cada vegada són més 

les explotacions que utilitzen aquest mitjà per donar-se a conèixer, sobretot les que elaboren 

i venen directament productes propis. Això ho demostra el fet que gairebé totes les 

explotacions entrevistades (un 84%) tenen pàgina web, blog o pàgina de Facebook. Alhora, 

dues que no en tenen es donen a conèixer mitjançant webs d’associacions de productors. 

Són menys, però, les que han aconseguit una major difusió de la seva tasca (un 30%), 

mitjançant articles, vídeos o altra presència a la xarxa.  Alhora, també són molt escassos els 

que fan venda en línia. Cal recordar que la recerca s’ha centrat principalment en les 

explotacions que tenen presència a Internet, i això explica aquest percentatge tan elevat de 

presència en línia. Fora de la mostra seleccionada, la informació d’explotacions agràries de la 

RUG disponible a la xarxa és molt escassa.  

La participació en fires més o menys vinculades amb el sector agrari permet també donar a 

conèixer les pràctiques pageses i els seus productes. Aproximadament un terç dels 

entrevistats declaren prendre part en fires locals. La vinculació amb el gremi de la restauració 

és encara escàs, però es comencen a donar relacions entre restauradors i pagesia per 

promoure els productes agraris locals.  

Pel que fa a activitats més relacionades amb la ciutadania, trobem la presència d’activitats 

recreatives i d’agroturisme en algunes de les explotacions entrevistades. D’una banda, les 

activitats recreatives existents a la RUG són encara escasses, tot i que sembla que van en 

augment. Els casos detectats inclouen sobretot visites a l’explotació (adreçades a escoles, 

professionals o al públic en general) i, en menor mesura, tallers, cursos i espais per fer 

celebracions. D’altra banda, trobem quatre explotacions que tenen turisme rural, dues d’elles 

catalogades com a agroturisme. Una d’elles té el distintiu de qualitat ambiental. Juntament 

amb l’estada, ofereixen activitats relacionades amb l’agricultura, com demostracions de 

pagesia tradicional, visita de la granja, productes propis, etc.   

La multifuncionalitat de l’agricultura es mostra també en la major implicació que té en l’àmbit 

social. El nombre de fundacions que practiquen agricultura amb finalitats socials és prou 

significatiu, amb diverses fundacions dedicades a temes socials que han integrat la producció 
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agrària com a teràpia i alhora activitat ocupacional en les seves activitats:  la Fundació Drissa, 

la Fundació Onyar i l’Associació Privada Tirgi, al Gironès, i l’Associació Emys, a la Selva. 

Destaquen la Fundació Drissa i l’Associació Emys per la seva vinculació amb l’agricultura. 

La Fundació Drissa ha creat una marca pròpia de venda de productes d’horta i fruita, 

anomenada Biodrissa, i venen principalment per mitjà de la seva parada al Mercat del Lleó 

de Girona. L’Associació Emys fa molts anys que ha estat pionera en la posada en pràctica 

d’acords de custòdia agrària i actualment es dedica a la producció de conserves a partir de 

productes de proximitat. En canvi, de les entrevistes fetes, no s’ha detectat cap explotació 

que desenvolupi activitats terapèutiques a partir de l’agricultura, sí que n’hi ha una, però, que 

ha esmentat que dóna feina a persones amb dificultats d’inserció laboral. Un altre dels 

entrevistats ofereix estades a la finca per a voluntaris del moviment internacional WWOOF86 

perquè puguin experimentar i aprendre en horta ecològica. Totes les accions descrites fan 

entreveure la presència creixent en el territori d’estudi de l’anomenada agricultura social 

(descrita en el capítol 3.6.), tot i que encara és força incipient entre les explotacions agràries 

de la RUG.  

La tasca de les explotacions agràries, sobretot de les familiars, per protegir i promoure el 

patrimoni i les pràctiques pageses és molt rellevant. D’una banda, exerceixen un paper molt 

necessari per mantenir el patrimoni genètic de moltes varietats i races locals, com la mongeta 

del ganxet, la tomata de la pera, la poma de Girona, la vaca de l’Albera o l’ovella ripollesa.  

D’altra banda, mantenen una activitat agrària que és característica de la zona i que ha creat 

uns paisatges propis i singulars, com el paisatge agrari de la plana de la Selva, els mosaics 

agroforestals de la zona de les Gavarres i de la vall del Llémena, o les Hortes de Santa Eugènia 

i Salt. A la zona d’estudi, hi trobem també cultius singulars que s’han mantingut o recuperat, 

és el cas de l’olivera i la vinya. Moltes explotacions agràries porten a terme també una tasca 

important de conservació de patrimoni cultural i arquitectònic local. Així, per exemple, entre 

els entrevistats, són diversos els que viuen en masos catalogats en l’Inventari del patrimoni 

arquitectònic de Catalunya o que estan inclosos en catàlegs locals de béns protegits.  

Les novelties, llavors de transició 

La recerca ha aportat una gran diversitat de canvis efectuats en les explotacions agràries 

entrevistades. Tot i que sovint es tracta de començar a realitzar pràctiques que ja fan altres 

explotacions, sí que suposen un trencament i una innovació important per als pagesos que 

                                                 
86 El web del moviment Wwoof (World Wide Opportunities on Organic Farms) és http://www.wwoof.net/  
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les porten a terme. Algunes d’aquestes pràctiques es podrien catalogar de novetats (novelties) 

(vegeu apartat 3.3), perquè suposen un canvi respecte de com es feien les coses fins a aquell 

moment i ofereixen més autonomia a la pagesia, alhora que estan vinculades amb el propi 

territori, sorgeixen localment i, en general, comporten noves relacions més estretes amb la 

ciutadania i/o el medi ambient (Poppe, Termeer i Slingerland 2009; Delobel 2014; Wiskerke 

i Van der Ploeg 2004; Milone 2004). En alguns casos, es creen també noves relacions entre 

pagesos, tal com assenyala Delobel (2014).  Aquestes novelties són una mostra del camí escollit 

cap a la recamperolització (Poppe, Termeer i Slingerland 2009).  Precisament perquè les 

novelties són llavors de transició, bona part de les que s’han detectat coincideixen amb els 

elements de transició ja citats en els anteriors paràgrafs. Les novelties, però, comporten un 

procés de canvi en el si de l’explotació i això és el que es recull en la informació que segueix:  

‐ Quatre explotacions de vaca de llet han incorporat en el procés de produir llet –que 

venen a cooperatives o empreses–, la transformació del producte a la pròpia 

explotació. Amb tot, les estratègies seguides són diverses:  

o La més singular perquè ha comportat un canvi en tot el procés productiu és 

la d’una explotació que ha passat de tenir una producció convencional a 

produir llet ecològica. Produeixen llet fresca, iogurts i volen ampliar a altres 

productes làctics. S’han hagut d’espavilar per comercialitzar directament la 

producció en diversos punts de venda. També fan venda directa a 

l’explotació.  

o Les altres produeixen llet convencional, però han introduït la transformació 

per desenvolupar diversos productes lactis. Una d’elles només elabora 

formatges. Les altres dues tenen més diversitat de productes (llet fresca, 

iogurts, formatges, flam, gelats, etc.) Dues tenen agrobotiga. Dues venen 

també carn de vedella. Una comercialitza el producte transformat per mitjà 

d’un comercial.  

o Una d’elles és clarament multifuncional perquè ha introduït diverses activitats 

econòmiques vinculades amb la producció agrària: transformació de 

productes lactis, una agrobotiga, un museu de les eines del camp, una planta 

de biogàs per valoritzar les dejeccions ramaderes, visites i lloguer d’espais a 

la granja per a celebracions, agroturisme.   

‐ Una explotació de fruita va decidir diferenciar-se en comptes de créixer en superfície. 

Produeixen una varietat que deixen madurar a l’arbre i la venen a la pròpia agrobotiga 

que van crear per vendre part de la producció i altres productes, sobretot de 
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proximitat. Alhora, tenen la certificació de producció agrària integrada. En aquest 

cas, es tracta d’una iniciativa conjunta de diversos pagesos dins de la Cooperativa 

Girona Fruits, que els ha permès oferir un producte diferenciat, de qualitat i amb 

traçabilitat.  

‐ Un hortolà ha apostat per especialitzar la producció i fer acords amb altres pagesos 

per vendre productes seus al mercat.  

‐ Uns altres productors d’horta han decidit reiniciar l’explotació a partir d’una nova 

incorporació, i han reorientat la producció cap a l’horta i la fruita ecològica. Alhora, 

es diferenciaran oferint una aula d’entorn rural per ensenyar coneixements sobre el 

món rural i la natura, projecte pioner a la zona.  

‐ Una empresa de distribució de productes ecològics ha optat per produir horta i fruita 

de temporada per abastir la seva botiga i vincular la producció amb el projecte que 

duen a terme de turisme rural.  

‐ Tres explotacions han invertit en el turisme rural com a font extra d’ingressos per 

l’explotació. En un cas tenen la intenció de deixar l’activitat ramadera i centrar-se en 

el turisme rural i el cultiu de les terres. 

‐ Una explotació convencional de vaques de llet ha ampliat la producció introduint 

pollastres ecològics d’engreix amb integració. 

‐ Una explotació d’horta ecològica ha realitzat durant diversos anys venda directa fent 

cistelles i venda a l’explotació. Ara han deixat la venda per cistelles i han passat a 

vendre principalment per mitjà d’agrupacions de productors ecològics. També han 

apostat recentment per produir un producte transformat ecològic que no existeix al 

mercat.    

‐ Un altre productor d’horta va decidir fer estratègies de màrqueting a la parada que té 

al mercat i vincular la producció amb la restauració. Fan demostracions de cuina (show 

cooking) amb productes de l’horta per promocionar-los.  

‐ Els productors de vi volen potenciar en l’estratègia de màrqueting el vincle amb el 

terroir, en aquest cas fent referència al territori Gavarres i a les ribes del Ter.  

‐ Un productor que feia horta ha passat a cultivar llúpol perquè va veure que existia 

demanda d’aquest producte per a la producció de cervesa, i era difícil de trobar. A 

més a més, realitza la producció en ecològic i ha obtingut la certificació.  

‐ Diversos productors han optat per la producció agrària ecològica per donar més valor 

afegit al producte i sovint per conviccions de respecte al medi ambient.  
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‐ Una de les empreses entrevistades ha actuat per minimitzar l’impacte sobre el canvi 

climàtic i ha aconseguit ser el primer elaborador de vi d’Espanya amb la certificació 

CeroCO2.  

‐ Una explotació va fer el canvi de bovins de llet a boví de carn i per això va escollir 

una raça rústega, la llemosina. Juntament amb altres explotacions ramaderes 

potencien el coneixement de la vedella llemosina, dins de l’Associació Catalana de 

Criadors de la Raça Bovina Llemosina (ASSOLIM.CAT). 

‐ Uns productors que tenien carnisseria a fora de l’explotació van decidir integrar-la a 

dins. Venen la carn que produeixen a la granja mateixa i altres productes de 

proximitat.  

‐ Un dels entrevistats ha passat de dedicar-se al viver de planta ornamental a la 

ramaderia, sobretot arran de la crisi que va afectar aquest sector. Han apostat per 

boví de carn ecològic i, alhora, fan tallers i moltes activitats vinculades amb plantes 

remeieres i altres temàtiques. Tenen vaques de la raça aubrac i treballen amb un 

sistema holístic.  

Diverses de les explotacions entrevistades han fet recentment incorporació de joves 

pagesos. En tots els casos s’observa que hi ha una voluntat d’innovar i donar valor afegit 

al producte, alhora que hi ha un major acostament amb la ciutadania i amb les pràctiques 

mediambientalment respectuoses. Algunes de les activitats empreses per aquesta jove 

pagesia són: la producció d’ous ecològics o de gallines criades en llibertat, de llúpol 

ecològic i de vedella i/o oví de pastura i de qualitat, o el desenvolupament d’activitats 

multifuncionals innovadores com la creació d’una aula d’entorn rural. Aquests joves van 

en la línia del nou paradigma agrosocial definit i explorat per Monllor (2011). 

De la gran diversitat de canvis detectats es desprèn la presència de les novelties que es 

recullen a la taula següent.  

 

 

 

 

 



217 
 

Taula 25. Novetats (novelties) detectades a les explotacions agràries entrevistades 

Tema Descripció 

Producció ▫ Introduir canvis en el sistema de producció per obtenir un producte 

de més qualitat i que té un preu més elevat en el mercat, 

principalment amb el pas a producció agrària ecològica.  

▫ Desenvolupar productes que són innovadors i que no existeixen al 

mercat proper.  

▫ Transformar els productes per obtenir un valor afegit (per exemple, 

productes lactis).  

Inputs ▫ Autosubministrar-se per alimentar el bestiar: almenys dues 

explotacions són gairebé autosuficients en l’alimentació de les 

vaques.  

▫ Invertir en energies renovables: només una explotació ha apostat 

clarament per aquest sector amb la instal·lació d’una planta de biogàs. 

▫ Reduir la compra de fertilitzants i valorar el compost i les dejeccions 

ramaderes: totes les explotacions ramaderes utilitzen els fems de 

l’explotació com a compost i fins i tot el venen a d’altres.   

▫ Guardar i seleccionar les llavors: els pagesos d’horta apliquen aquesta 

pràctica.   

Mà d’obra ▫ Integrar la mà d’obra familiar a l’explotació: gairebé totes les 

explotacions compten amb l’ajuda dels membres de la família.  

Comercialització ▫ Moltes explotacions fan venda directa i cadenes curtes de 

comercialització: al mercat, en agrobotigues o botigues pròpies, amb 

cistelles, per internet, etc. 

▫ Cooperatives i altres acords entre pagesos per vendre conjuntament.  

▫ Acords amb revenedors.  

▫ Participació en fires locals relacionades amb l’alimentació.  

▫ Promoció dels productes mitjançant certificacions i etiquetes, 

pàgines web, pàgines de Facebook, custòdia del territori amb 

administracions locals, etc. 

Multifuncionalitat ▫ Introduir altres activitats econòmiques vinculades a l’explotació, 

principalment activitats educatives o de lleure (ex. visites, tallers, 

celebracions, turisme rural o agroturisme).  

FONT. Elaboració pròpia. 
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Orientació i expectatives de futur de les explotacions agràries 

Seguint la classificació que estableix Ploeg ( 2009), la meitat de les explotacions entrevistades 

es poden catalogar d’agricultura pagesa perquè tenen una dimensió no gaire gran, estan molt 

vinculades a l’estructura familiar i al territori, i plantegen estratègies de futur de 

multifuncionalitat sense passar per creixements significatius de la producció i que els 

permetin assolir un major grau d’autosuficiència. L’altra meitat són més de caire empresarial 

perquè depenen de capital financer i de mercats més globals, tenen un volum de producció 

major, la qual cosa ja els obliga a buscar més canals de comercialització, a tenir unes 

infraestructures de dimensions més grans i sovint han de seguir l’estratègia d’anar creixent 

per poder obtenir rendiments. Tot i això, algunes explotacions s’ubiquen entremig 

d’ambdues tipologies, perquè, per una banda, segueixen l’estratègia de grans inversions i 

increment constant de la producció però, per l’altra, estan integrades per un nucli familiar i 

opten alhora per la multifuncionalitat i l’acostament envers el consumidor, no tant però 

envers el medi ambient.  

La proximitat a la ciutat de Girona és valorat positivament per bona part dels entrevistats 

perquè suposa un mercat de consumidors proper. En general, no consideren que la 

proximitat a una ciutat mitjana comporti problemes per al desenvolupament de l’activitat 

agrària. Les activitats agràries més properes als nuclis urbans, principalment al voltant de 

Girona-Salt-Sarrià i als eixos de comunicació propers a l’Aeroport de Girona, poden tenir 

més problemes de periurbanitat. Aquests es deuen sobretot a la pressió i els canvis que genera 

el desenvolupament d’infraestructures i els creixements urbans i en alguns casos per la 

incidència destacada dels robatoris (això s’ha detectat sobretot a les Hortes de Salt i de Santa 

Eugènia). Tot i això, la majoria d’entrevistats no han considerat que tinguessin problemes pel 

fet d’estar en un entorn periurbà, més aviat creuen que és un avantatge perquè comporta un 

mercat important i proper. Les explotacions ubicades als municipis més allunyats de Girona 

tenen més relació amb altres comarques veïnes, com ara la Selva o el Baix Empordà.  

Les expectatives de futur de les explotacions entrevistades passen en diversos casos pel 

creixement de la producció, sobretot en les que són de caire més industrial. Per contra, moltes 

d’aquestes, sembla que prioritzen més la innovació i la multifuncionalitat, apostant per la 

transformació del producte, la venda directa i la recerca de més canals de comercialització. 

Algunes granges, poques, tenen com a objectiu l’autosubministrament en el sentit de poder 

alimentar el bestiar amb el menjar que es genera a la pròpia explotació. Alguns productors 

d’horta consideren que és complicat fer diversitat de cultius i que surt més a compte 
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especialitzar-se en cultius concrets. També s’ha recollit la voluntat d’alguns pagesos de 

produir amb la certificació d’agricultura ecològica com a projecte de futur, si bé n’hi ha un 

que va deixar la certificació perquè considerava que no li sortia a compte i un altre que s’ho 

planteja. A partir de la informació recollida, sembla que la tendència majoritària és la de 

recamperolització (15 explotacions), mentre que algunes aposten més per la industrialització 

(6) i unes poques (3) veuen el futur agrari amb poques expectatives, amb més tendència a la 

desactivació (reducció de les activitats agràries i sovint un increment associat d’altres activitats 

econòmiques). La recamperolització implica una reorientació envers la natura, més 

autonomia en la comercialització i noves relacions més directes amb els consumidors. Per 

contra, la industrialització mostra una distanciació progressiva de l’agricultura envers la 

natura i l’ús del capital natural (Van der Ploeg 2009).  

7.4. CONCLUSIONS 

L’agricultura a la RUG ocupa més d’un 20% del territori i té una funció important en 

l’aprovisionament d’aliments de la comunitat local, tenint en compte que s’hi produeixen una 

gran varietat de productes. Amb tot, però, les explotacions agràries de la RUG són encara 

molt poc visibles i això fa que molts ciutadans de la zona les desconeguin. Amb la investigació 

elaborada, s’ha pogut constatar que són poques les explotacions que es poden conèixer per 

mitjà de la recerca per Internet o amb la revisió de llistats públics. A tall d’exemple, 

l’exploració a fons desenvolupada ha permès obtenir informació de 90 explotacions agràries 

–que han constituït la llista de referència per seleccionar la mostra per entrevistar–, la qual 

cosa representa només un 10% de les explotacions agràries totals censades per l’Idescat l’any 

2009.  

Seguint la classificació establerta per Ploeg i d’altres ( 2002), es pot afirmar que la majoria de 

les explotacions seleccionades per entrevistar a l’àrea d’estudi estan apostant per l’estratègia 

d’aprofundir (deepening), per tal de donar un valor afegit als seus productes i per respondre a 

les peticions de qualitat alimentària i de respecte mediambiental dels consumidors. Algunes 

menys nombroses decideixen ampliar (broadening) amb la incorporació de noves activitats que 

no són directament agràries com l’agroturisme o el turisme rural, amb l’objectiu 

d’incrementar els beneficis de l’explotació. Dels entrevistats, només quatre s’ha detectat que 

podrien seguir una estratègia de reestructurar (regrounding) perquè fan altres activitats fora de 

l’explotació, si bé a vegades aquestes estan vinculades amb el sector agrari. De tota manera, 

aquestes explotacions també mostren elements d’aprofundiment (deepening) o d’ampliació 
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(broadening).Per tant, en alguns casos es fa difícil –i potser no és convenient– incloure una 

única etiqueta a una explotació, perquè pot seguir diverses estratègies de desenvolupament.   

No és fàcil obtenir una opinió clara dels productors agraris, sobre si el sector està vivint una 

transició cap a una agricultura més de proximitat amb el consumidor i de respecte amb el 

medi ambient. Tot i així, de les respostes rebudes es pot concloure que bona part dels 

entrevistats, principalment els que ja estan apostant per la multifuncionalitat i la venda de 

proximitat, consideren que una part del sector tria el camí de la innovació, el valor afegit del 

producte, la venda directa i la vinculació amb la natura. Existeixen, però, uns quants 

productors que són més pessimistes, sobretot els que no han diversificat la producció, i 

creuen que el futur del sector és de les grans empreses i que els petits i mitjans ho tenen difícil 

per sobreviure. En general, s’observa que als entrevistats els és difícil tenir una visió global 

de cap a on va el sector agrari i que acaben responent més des de l’experiència personal o a 

partir dels veïns més propers que coneixen.  

El treball d’investigació del sector agrari dut a terme a la RUG (amb les 90 explotacions 

identificades i l’estudi més a fons de 31 explotacions), ofereix casos rellevants que mostren 

l’existència d’un nombre creixent d’actors agraris que decideixen enfocar la producció d’una 

altra manera, donant valor afegit al producte, però alhora vinculant-se més amb els 

consumidors i, en molts casos, també amb el medi ambient. 
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CAPÍTOL 8. L’AGRICULTURA COM A ELEMENT DE 

SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA AGROURBÀ DE GIRONA  

L’objectiu de la investigació és analitzar no només la transició cap a la sostenibilitat dins del 

sector agrari, sinó també el paper de la ciutadania i les polítiques en la creació d’un sistema 

agrourbà més local i sostenible. Aquest capítol aprofundeix en aquesta interrelació, a partir 

dels aspectes següents:  

‐ La recerca a la RUG d’un moviment de transició o d’accions semblants a les 

iniciatives de transició.   

‐ La identificació d’iniciatives socials o públiques (promogudes per la comunitat, 

entitats socials i/o entitats públiques) que potencien la generació d’un sistema 

agroalimentari més local. Aquest punt inclou informació extreta de diverses fonts 

bibliogràfiques i estadístiques, així com els resultats d’entrevistes fetes a actors de la 

societat civil i tècnics vinculats amb el sector agrari i l’alimentació.  

‐ L’anàlisi de polítiques locals que protegeixen i potencien l’agricultura.  

8.1. OBJECTIU D’ESTUDI 

La societat exerceix un rol directe sobre el sistema alimentari existent. Els consumidors, amb 

les seves opcions de compra, defineixen quin tipus d’aliments volen i això té una influència 

clara en com es produeixen i venen. Hi ha ciutadans que van més enllà i participen més 

activament en el sistema alimentari, sigui produint o establint vincles amb la pagesia. Les 

polítiques agràries, però també les econòmiques i les territorials, incideixen directament en el 

sector agrari i en el sistema alimentari. Aquest capítol vol aprofundir en el rol d’aquests actors 

(de la ciutadania, les entitats socials i les administracions), en el sistema alimentari de la RUG.  

Amb aquest propòsit, s’identifica si a la RUG es porten a terme accions que estan presents 

en moviments de transició del sistema alimentari existents a diversos pobles i ciutats, 

utilitzant com a punt de partida els resultats obtinguts en el capítol 5. Aquestes accions poden 

ser: 

‐ Esdeveniments relacionats amb el menjar local, com per exemple fires i festivals. 

‐ Formació relacionada amb el cultiu d’aliments i la cuina d’aliments locals. 
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‐ Projectes sobre alimentació a les escoles. 

‐ Cooperatives de consum. 

‐ Horts urbans privats o comunitaris.  

‐ Moviments socials que promoguin la producció agrària a la ciutat.  

‐ Fruiters en entorns urbans.  

‐ Implicació de la ciutadania amb les explotacions agràries, com per exemple models 

similars a les CSA. 

‐ Mercats de pagès, ecològics, etc.  

‐ Directoris d’aliments locals. 

També s’analitza si a la RUG hi ha una evolució cap a models d’integració de l’agricultura a 

la ciutat per generar sistemes agrourbans més sostenibles, emprant com a referència els 

models recollits en el Capítol 4, com el d’Agropolia (Donadieu i Fleury 1997), la ciutat 

autosuficient (Alberti, Solera i Tsetsi 1994), la permaciutat (Rosemann i Bel 2007) o 

l’urbanisme agrari (de la Salle i Holland 2010). 

8.2. INICIATIVES DE TRANSICIÓ DE LA COMUNITAT A LA RUG 

Al territori d’estudi, no existeix de moment cap iniciativa formal de transició, però sí que han 

començat a sorgir accions disperses que van en aquest camí.87  

L’any 2013 l’Ajuntament de Girona va aprovar una moció presentada pel grup polític la 

CUP88 per declarar Girona ciutat en transició i encetar accions per reduir la dependència 

energètica i fer front al canvi climàtic. Els acords presos incloïen:  

‐ Declarar Girona ciutat en transició. 

‐ Crear un grup de treball dins de la Taula pel Canvi Climàtic que desenvolupi accions 

per reduir la dependència energètica i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Entre els àmbits en què cal actuar hi ha el de l’agricultura.  

‐ Col·laborar amb altres ciutats catalanes que ja són dins del moviment de ciutats en 

transició.  

‐ Donar suport a iniciatives com el Banc del Temps o monedes locals que ja existeixen 

al municipi.  

                                                 
87 Informació extreta de les entrevistes i consultes a tècnics i actors locals.  
88 Text de la moció inclós en l’Annex 1.4. 
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‐ Informar sobre el procés de transició i col·laborar amb altres entitats i organitzacions 

del municipi que es puguin implicar en la iniciativa.  

Alhora, alguna entitat de Girona porta a terme accions que van en la línia del moviment de 

transició. L’entitat ecologista Associació de Naturalistes de Girona (ANG), en el seu cicle de 

trobades «Green drinks» ha debatut sobre el moviment ciutats en transició i posen sobre la 

taula diversos temes relacionats amb l’energia i el canvi climàtic, entre altres aspectes.   

A la resta de municipis de la zona d’estudi no es té constància d’iniciatives vinculades al 

moviment de les ciutats en transició. Tot i això, existeixen diverses accions tant per part de 

la ciutadania com de les administracions locals que segueixen alguns dels objectius marcats 

pels processos de les ciutats i pobles en transició:  

‐ S’observa un nombre creixent d’explotacions agràries que decideixen fer venda 

directa i acostar-se més a la ciutadania mitjançant, per exemple, visites i altres 

activitats lúdiques i formatives.  

‐ Sorgeixen cada vegada més, esdeveniments relacionats amb el menjar local, com per 

exemple fires i mercats. 

‐ Existeixen i apareixen cooperatives i grups de consum que cerquen una alimentació 

de qualitat, sostenible i local.  

‐ Els horts urbans prenen força, sobretot en municipis més grans, a Girona 

principalment, però també en d’altres com Cassà de la Selva. Hi prenen part tant els 

ajuntaments com la ciutadania. Els horts escolars actualment estan presents en moltes 

escoles, la qual cosa permet acostar el món de l’agricultura als infants.  

‐ Una gran part dels municipis de la RUG ha signat la iniciativa europea Pacte 

d’alcaldes per l’energia sostenible i ha desenvolupat un Pla d’acció per a l’energia 

sostenible (PAES) o està en procés de fer-ho.89 Aquesta acció està coordinada per la 

Diputació de Girona.  

‐ Apareixen iniciatives, tot i que encara poques i poc desenvolupades, de 

l’Administració local per donar a conèixer productes alimentaris locals i visitar 

explotacions agràries de la zona.  

 

                                                 
89 El web del Pacte d’alcaldes a les comarques gironines inclou informació sobre l’adhesió a aquest pacte de 
21 municipis de la RUG (http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/). 



224 
 

8.3. L’ESPAI AGRARI DE LA RUG EN EL PLANEJAMENT  

Bona part de l’espai agrari de la RUG està sotmès a dinàmiques urbanes o periurbanes que 

en condicionen l’activitat (vegeu el capítol 4). D’entre aquestes, hi ha les que afecten 

directament l’espai agrari, que és el recurs principal i imprescindible de l’activitat agrària que 

es desenvolupa a la RUG. Les pressions urbanes poden afectar en gran mesura el sòl agrari, 

fragmentant-lo, convertint-lo en marginal o, fins i tot, fent-lo desaparèixer. 

Consegüentment, es fa difícil poder entendre i analitzar l’agricultura en el context urbà de la 

RUG sense observar com aquesta es té en compte en les polítiques de planejament de la 

zona. En aquesta línia, a continuació s’elabora una recerca del planejament territorial i 

municipal, per tal d’entreveure si existeixen polítiques adequades que permetin preservar i 

gestionar de manera sostenible l’espai agrari.  

8.3.1. El tractament de l’espai agrari dins del planejament territorial 
a la RUG 

El Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG), aprovat pel Govern de 

Catalunya al setembre del 2010, defineix i estructura, entre altres, el sistema d’espais oberts 

de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de 

l’Estany, el Ripollès i la Selva. Aquest pla s’integra dins del planejament territorial de 

Catalunya en què el pla de referència és el Pla territorial general. Els plans parcials 

s’encarreguen de detallar els objectius de planejament territorial en un àmbit territorial 

concret –com és el de les comarques gironines– elaborant propostes de planejament pel 

sistema d’espais oberts, pel sistema d’assentaments i pel sistema d’infraestructures de 

mobilitat. Aquí ens fixarem en el sistema d’espais oberts perquè és on s’integra la major part 

de l’espai agrari de la RUG. El sòl dins del sistema d’espais oberts es pot classificar segons el 

PTPCG en tres categories (vegeu el plànol inclòs a l’Annex 3.7.), segons el grau de protecció 

que es consideri convenient, tenint en compte les transformacions que el poden afectar: 	

‐ Sòl de protecció especial: inclou el sòl més adequat per integrar una xarxa permanent 

i contínua d’espais oberts per garantir la biodiversitat i vertebrar el territori. Inclou 

espais ja protegits pel Pla d’espais d’interès natural, la Xarxa Natura 2000 i el Pla 

director urbanístic del sistema costaner (PDUSC). 

‐ Sòl de protecció territorial: inclou sòls que necessiten una regulació restrictiva de la 

seva possible transformació perquè es consideren de valor, tant per un interès agrari 
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i/o paisatgístic o un potencial interès estratègic com per la preservació de corredors 

d’infraestructures.  

‐ Sòl de protecció preventiva: en formen part els sòls classificats com a no 

urbanitzables en el planejament urbanístic que no s’hagin definit com a protecció 

especial o protecció territorial. Tanmateix, mitjançant el planejament d’ordenació 

urbanística municipal, s’hi podrien delimitar àrees per ésser urbanitzades i edificades, 

si s’escau.  

Els espais classificats com a protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic «tenen un 

interès singular en la mesura que estructuren uns espais que cal excloure dels processos 

d’urbanització, atesos els seus valors naturals o agraris, l’interès paisatgístic i identitari que 

incorporen i la posició o l’estat de conservació que presenten» (Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques 2010b). 

Taula 26. Característiques del sistema d’espais oberts del PTPCG 

Àmbits del 

PTPCG a 

la zona 

d’estudi 

Espai agrari Característiques del sistema d’espais oberts 

Sistema 

urbà de 

Girona 

▫ L’agricultura 

ocupa un 0,8 % 

dels afiliats a la 

Seguretat 

Social, inferior 

a la mitjana 

catalana (1,4%). 

 

▫ 74% de l’àmbit classificat de protecció especial. 

Un 28% d’aquest espai es troba dins del PEIN 

i la Xarxa Natura 2000 (Muntanyes de 

Rocacorba i Puig de la Banya del Boc, al nord; 

Volcà de la Crossa, al sud, i les Gavarres, a l’est).  

▫ 4% classificat de protecció territorial, per 

motius d’interès agrari i/o paisatgístic (3%) o 

per preservar els corredors d’infraestructures 

(1%). A Aiguaviva i Riudellots de la Selva, es 

reserva un àmbit de potencial interès estratègic 

per a les activitats econòmiques vinculades a 

l’Aeroport de Girona.  

▫ 10% sota protecció preventiva. 

Flaçà ▫ L’agricultura 

ocupa un 7% 

dels afiliats a la 

▫ 66% de l’àmbit classificat de protecció especial. 

Un 26% d’aquest espai es troba dins de l’Espai 

d’Interès Natural de les Gavarres (inclòs dins 

del PEIN i de la Xarxa Natura 2000).  
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Seguretat 

Social. 

▫ 10% en règim de protecció territorial per motius 

d’interès agrari i/o paisatgístic.  

▫ 20% de protecció preventiva. 

Cassà de la 

Selva -

Llagostera 

▫ L’agricultura 

ocupa un 3,9% 

dels afiliats a la 

Seguretat 

Social. 

▫ Un 67% de l’àmbit classificat de protecció 

especial. Un 35% d’aquest espai és dins del 

PEIN i la Xarxa Natura 2000 (les Gavarres, al 

nord-est, i el Massís de les Cadiretes, al sud).  

▫ 21% de protecció territorial pel seu interès 

agrari i/o paisatgístic.  

▫ 6% sota protecció preventiva. 

FONT. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2010b 

En la taula anterior, es pot observar que el PTPCG protegeix el sòl agrari d’interès mitjançant 

la categoria de sòl de protecció territorial. Per la seva classificació, s’han tingut en compte 

diverses variables relacionades amb els seus valors productius, socials (relacionats amb la 

població que viu de l’agricultura), ecològics i culturals. Un 11% del territori d’estudi està 

classificat com a sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic, la qual cosa  

correspon aproximadament a només un terç de la superfície de conreus de la zona d’estudi. 

Per tant, és poca la superfície que es troba protegida directament pel seu valor agrari, si bé 

una part dels espais agraris s’integren en les altres dues categories de protecció del sistema 

d’espais oberts: la de protecció especial i la preventiva. La protecció especial comporta una 

seguretat de cara a evitar la transformació dels espais agraris en usos urbans; en canvi, la 

preventiva deixa oberta la porta a una possible classificació d’aquest sòl en urbanitzable 

mitjançant el planejament municipal. Aquesta situació és especialment preocupant al sistema 

urbà de Girona en què un 10% del sòl està classificat com a preventiu i, dins d’aquest, 

s’engloben espais agraris. Aquests espais que, en general, es troben propers a nuclis 

urbanitzats són, per tant, força vulnerables a les pressions urbanes. Rovira ( 2008) assenyala 

aquest perill afirmant que els sòls de protecció preventiva «vénen a ser aquells que queden 

consolidats com a espais a l’espera de futures actuacions».  

El Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (PDUSUG), aprovat també l’any 2010 

pel Govern de Catalunya, comprèn una bona part dels municipis de l’àmbit d’estudi, els que 

tenen una relació més directa amb la ciutat de Girona: Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells 

de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, 

Vilablareix, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar. Aquest pla forma part del planejament 

urbanístic i estableix les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast 
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supramunicipal. El PDUSUG ha de tenir coherència amb el planejament territorial, 

principalment amb el PTPCG, perquè integra una part del territori inclòs en aquest pla 

territorial parcial.  

El PDUSUG classifica la major part del sòl no urbanitzable com a sòl de protecció especial, 

donant-li un elevat grau de protecció. Aquests sòls de protecció especial integren 

(Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2010a):  

‐ Espais protegits: inclou el PEIN de les Gavarres i el volcà de la Crosa, així com els 

espais dins de la Xarxa Natura 2000 (les Gavarres, les riberes del Baix Ter i el riu 

Llémena). 

‐ Espais connectors: connectors de la xarxa d’espais naturals que els relliguen entre si 

i amb la resta d’espais d’interès de fora de l’àmbit. Es destaca la protecció del 

connector de primer nivell Aiguaviva-Fornells, que permet la connexió entre les 

Gavarres i les Guilleries (tot abraçant el volcà de la Crosa). També s’hi inclou el 

connector de l’Onyar, que segueix l’àrea d’inundació d’aquest riu i, juntament amb el 

connector Aiguaviva-Fornells, protegeix per una banda el Pla de Salitja i fa la funció 

de contenció de creixement de l’entorn de l’Aeroport de Girona i de Riudellots. 

Aquest connector s’estén pel nord-est de Girona fins a tornar a connectar amb les 

Gavarres. Es protegeixen, també, la majoria d’espais lliures ubicats a banda i banda 

de l’espai Xarxa Natura 2000 «Riberes del Baix Ter» i la connexió ecològica cap a les 

muntanyes de Rocacorba amb dos connectors localitzats a banda i banda de Sant 

Gregori i amb els connectors fluvials de la riera de Xuclà i el torrent de Riudellots.  

‐ Espais d’interès natural: comprenen les Muntanyes de Rocacorba, l’espai els Gambals 

i el Pla de Salt, els Cingles de Sant Roc, Cartellà i Sant Medir, entre d’altres.  

El PDUSUG defineix també els sòls de protecció territorial pel seu interès paisatgístic 

incloent el Pla i el sud de Celrà, el Pla de Franciac i el connector nord-sud de Riudellots de 

la Selva, els camps d’en Tornet a Sant Julià de Ramis, el Pla de Salitja i els camps que envolten 

la serra de Coguls a Vilobí d’Onyar.  

La resta de sòl no urbanitzable que no s’hagi classificat ni de protecció especial ni territorial, 

s’inclou com a sòl de protecció preventiva.  

La classificació establerta del sistema d’espais oberts del PDSUG esmenta els sòls agraris dins 

de la categoria de sòls especials quan diu que aquesta «comprèn aquells sòls que formen part 

d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial –com el Pla d’espais d’interès 
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natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000– i aquells que el Pla considera que cal preservar pel 

seu valor com a peces i connectors d’interès natural, o com a àrees d’usos agraris i també per 

la seva funció específica en l’equilibri mediambiental». El plànol d’ordenació del sistema 

d’espais oberts inclòs en l’annex 3 incorpora també l’interès agrari juntament amb el 

paisatgístic dins de la categoria de protecció territorial, tot i que, en general, el pla fa més 

referència al valor paisatgístic d’aquest espai que pas a l’agrari.  

De l’anàlisi del PTPCG i el PDSUG, es desprèn que només una petita part de l’espai agrari 

es troba catalogat d’interès agrari. Bona part de les terres agràries es troben dins d’espais de 

protecció especial on primen criteris sobretot de conservació ambiental i de connexió 

ecològica, i una altra part s’inclou en categories de preservació (territorial o preventiva) que 

poden ser modificades, si s’escau, pel planejament municipal en un futur. Per tant, la situació 

s’adiu al que ja apunten autors com Roca i Rosset (Roca 2008), amb un sistema de 

planejament territorial que no incorpora les necessitats específiques de protecció i de 

funcionalitat dels espais agraris. La futura llei del sòl d’ús agrari90 –reivindicació històrica del 

sector agrari– que s’ha començat a desenvolupar recentment s’espera que permetrà esmenar 

aquesta mancança establint una protecció, ordenació i gestió de l’espai agrari adequada a 

l’activitat agrària que s’hi desenvolupa.  

8.3.2. El tractament de l’agricultura dins del planejament municipal 
a la RUG 

El planejament municipal posterior al PTPCG i al PDUSUG incorpora les determinacions 

d’aquests plans respecte a la protecció dels espais agraris. Tot i això, només vuit municipis 

tenen planejaments o revisions de planejament posteriors a l’aprovació d’aquests dos plans. 

Aproximadament la meitat disposen de pla d’ordenació urbanística municipal o pla general 

d’ordenació urbana, mentre que la resta tenen normes subsidiàries de planejament.  

Gairebé tots els municipis, excepte un que té un planejament força antic, inclouen dins del 

sòl no urbanitzable la categoria de sòl agrícola. Aproximadament un 60% dels municipis li 

atorguen un valor important, qualificant l’espai agrícola de protecció, de protecció especial, 

de valor agrícola, d’especial valor agrícola o d’especial interès. Només un municipi cataloga 

sòl agrícola d’interès per estratègia connectiva. Els municipis de Salt i el de Sant Gregori 

                                                 
90 De moment s’ha desenvolupat l’avantprojecte de la llei, disponible a 
 http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Avantprojecte-de-llei-del-sol-dus-agrari.  
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inclouen una clau dins del sòl no urbanitzable destinada als horts, que correspon a les Hortes 

de Salt i als horts d’un meandre del riu Llémena, respectivament.  

Salt va aprovar el 2006 el Pla especial urbanístic del sector SNU-1 de les hortes i deveses, PE 

de les Deveses - Parc de les Terres i Aigües del Ter amb l’objectiu de crear una relació més 

estreta entre la ciutat i el Parc i donar-li més protecció.91 A Girona, dins del sistema d’espais 

lliures, s’ha creat el sistema de parc agrícola que inclou la zona de les Hortes de Santa Eugènia, 

on l’ús dominant és l’agrícola i hi són compatibles els usos de lleure i culturals vinculats a les 

activitats agràries. En aquest sentit, al setembre del 2005 es va aprovar el Pla especial de les 

Hortes de Santa Eugènia, per tal de dotar aquest espai de protecció ambiental, paisatgística i 

dels usos del sector primari existents, de rehabilitar, regular els usos i ordenar els terrenys i 

elements del patrimoni cultural i natural, així com per gestionar-lo i desenvolupar-lo seguint 

el PGOU. L’àmbit d’aquest pla especial inclou zones incloses dins del PGOU de Girona com 

a sistema de parc agrícola clau C4 i sistema de parc fluvial i deveses clau C5. 92 

Bona part dels plans analitzats, recullen diversos valors de l’espai agrari: capacitat 

agronòmica, aptitud agropecuària, funció productiva, valor paisatgístic, valor ecològic, valor 

per la fauna i pel manteniment de la biodiversitat o funció de corredor ecològic. Alguns 

municipis destaquen la importància de mantenir el caràcter rural. N’hi ha un que inclou la 

importància de mantenir l’activitat agrícola familiar com a element necessari per conservar la 

qualitat del paisatge i l’activitat econòmica del municipi. 

8.3.4. El valor connector dels espais agraris a l’Àrea Urbana de Girona 

Bona part dels espais agraris de la zona d’estudi tenen un valor connector important, tal com 

demostra la proposta de creació d’un cinturó verd de l’Àrea Urbana de Girona encapçalada 

per la Diputació de Girona des de l’any 2003. Un estudi desenvolupat pel Laboratori d’Anàlisi 

i Gestió del Paisatge, de la Universitat de Girona, va dissenyar les característiques d’aquest 

cinturó. Es considera una eina d’ordenació urbana i territorial, amb caràcter estratègic (Pintó, 

Sastre i Pellicer 2008), que ha estat incorporada dins del PDUSUG (vegeu mapa en l’Annex 

3). El Cinturó inclou municipis de tres comarques (el Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany):  

Aiguaviva, Bescanó, Caldes de Malavella, Campllong, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, 

Llambilles,  Palol de Revardit, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Andreu Salou,  Sant 

                                                 
91 Pla especial urbanístic del sector SNU-1 de les hortes i deveses, PE de les Deveses - Parc de les Terres i 
Aigües del Ter. Ajuntament de Salt. 2009.  
92 Pla especial de les Hortes de Santa Eugènia. Ajuntament de Girona. 2005.  
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Gregori,  Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i Vilobí d’Onyar. L’estudi esmentat 

defineix sis sectors de connectivitat amb el cinturó mateix i els espais naturals del voltant:  

‐ El riu Ter, des de la plana fluvial de Celrà fins a Bescanó.  

‐ L’extrem boscós de la Serralada Transversal, des del Montaspre (Sant Julià de 

Ramis i Palou de Revardit) fins a Bescanó, amb connexions amb l’anterior sector 

per la Riera d’en Xuncla i el Riu Llémena, ambdós Natura 2000, entre altres cursos 

fluvials.  

‐ El quadrant est de les muntanyes de Bescanó i la plana de Vilablareix.  

‐ El corredor primari sud entre el Volcà de la Crosa i el Massís de les Gavarres, 

passant pels Camps d’Onyar.  

‐ El riu Onyar des de Fornells de la Selva fins a la Crosa de Sant Dalmai, enllaçant 

amb el sector anterior pels dos extrems.   

‐ L’extrem occidental del Massís de les Gavarres, des de Palol d’Onyar (Quart) fins a 

la muntanya de Sant Julià, passat el congost del Ter. 

Alguns d’aquests espais tenen una activitat agrària significativa, principalment als mosaics 

agroforestals de Vilablareix-Bescanó, de la zona de la Crosa de Sant Dalmai-Gavarres i de la 

zona de l’Onyar. L’espai agrari de la plana està amenaçat pels creixements urbanístics i de les 

infraestructures, així com per l’abandonament de les activitats agràries en alguns casos. Un 

dels efectes de les dinàmiques urbanístiques és la fragmentació dels espais agraris, la qual cosa 

afecta la viabilitat productiva, però també la connectivitat ecològica. Per fer front a aquesta 

situació, cal posar en marxa estratègies supramunicipals de preservació de l’espai agrari 

(Pintó, Sastre i Pellicer 2008).  

8.4. INICIATIVES QUE CONTRIBUEIXEN A CREAR UN SISTEMA 

AGRORUBÀ MÉS SOSTENIBLE I RESILIENT  

A continuació, es recullen els resultats de la recerca en diversos aspectes que, a partir del 

marc teòric analitzat, s’ha detectat que poden ajudar a crear un sistema agroalimentari més 

local que inclogui la ciutat-regió de Girona i pugui contribuir a millorar la sostenibilitat i la 

resiliència del sistema agrourbà de la RUG.  

Els aspectes analitzats són:  

‐ La certificació i la difusió de la venda de proximitat.  
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‐ Els distintius de qualitat dels productes agroalimentaris. 

‐ Els mercats i les fires com a espais de trobada entre productors i consumidors. 

‐ Les iniciatives vinculades amb l’agricultura que sorgeixen des de les comunitats i les 

administracions locals. 

‐ La custòdia agrària com a eina de gestió sostenible dels espais agraris.  

8.4.1. Difusió i acreditació de la venda de proximitat 

Cada vegada hi ha més consciència del valor de la venda directa des de la pagesia al 

consumidor. Conceptes com producte local, km0 o proximitat s’han anat popularitzat en els 

darrers anys. Són moltes les iniciatives engegades per part de diversos sectors per potenciar-

la. Des del Govern català, s’han desenvolupat diverses accions que donen a conèixer els 

productors que ofereixen directament els seus productes com el portal web 

http://gastroteca.cat/, la guia Compra a pagès o l’acreditació de la venda de proximitat de 

productes agroalimentaris.  

El consum de proximitat es considera molt beneficiós. En l’àmbit ambiental comporta reduir 

les distàncies que recorren els productes des del punt d’origen fins al de consum, de manera 

que es redueix el CO2 en el transport. Alhora, si els aliments arriben més ràpidament al 

consumidor, això suposa  una millor conservació de les seves propietats organolèptiques. Al 

mateix temps, també s’afavoreix la relació directa entre productors i consumidors, i això 

permet valorar més la feina dels productors, donar confiança i facilitar als productors 

informació de primera mà sobre les opinions i les necessitats dels consumidors. Consumir 

aliments de proximitat també vol dir ser conscients de l’estacionalitat dels productes i apostar, 

per tant, pel consum de productes de temporada. Consegüentment, el consum de proximitat 

permet enfortir els vincles entre la pagesia i la ciutadania que consumeix els seus productes, 

alhora que es pot reduir l’impacte ambiental derivat del transport dels aliments.  

L’any 2007 la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya va crear el portal 

web Gastroteca.cat, amb l’objectiu de promocionar els productes agroalimentaris locals. 

Inclou informació relacionada amb els professionals del sector (distribuïdors, cuiners, 

productors, elaboradors, artesans alimentaris, gastrònoms, promotors del turisme 

gastronòmic, etc.). L’objectiu d’aquest portal és «incentivar el comerç i consum proper, 

sostenible i responsable».93 Es tracta del portal web de referència en productes locals i de la 

                                                 
93 Informació del web http://gastroteca.cat/. 
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gastronomia catalana, amb diversa informació i campanyes per potenciar els productes 

alimentaris catalans. Inclou dades de Catalunya, les Illes Balears i l’Alguer. Diversos comerços 

de la zona d’estudi s’anuncien per mitjà d’aquest portal, els quals es recullen a la taula següent 

(d’entre ells, només alguns són productors agraris, tal com s’indica a la taula).  

Taula 27. Productors de la RUG que s’anuncien al portal Gastroteca.cat 

Productor Municipi Producció agrària 

Agrocomerç Can Sixte Alzina Celrà  

Agustí Encesa – Vins Girona  

Anela Fruits Campllong Productors de fruita dolça 

(poma i pera) 

Can Companyó Llagostera Productors d’oli 

Can Juandó, Carnisseries Artesanes de 

Girona 

Girona  

Can Maureta (Carnisseria) Bordils  

Can Sidera Sant Martí de Llémena Producció d’ous 

Cargol Bover Sant Andreu Salou Producció de cargols i 

derivats 

Carnisseria Alemany Girona  

Carns Esteve Llagostera  

Carns Pere Rigau Girona, Salt Productors de porcs i 

pollastres 

Eco Can Coll Campllong Productors d’horta 

Ecovilosa Sant Martí Vell Productors d’horta  

Fira de l’Embotit de Bescanó Bescanó  

Gastrocatalonia Girona  

La Selvatana Campllong Productors de llet i derivats 

Mel d’en Miquel Canet d’Adri Productor de mel 

Mercat Municipal de Girona Girona  

Mercat Municipal de Salt Salt  

Pastisseria - Càtering Castelló Girona  

Pastisseria la Vienesa Girona  

Verdures Berga Salt Productors de verdures 

Agrobotiga el Forn Vilobí d’Onyar Productors de fruita dolça 

Ratafia Volcànica Vilobí d’Onyar  

  FONT. Elaboració pròpia a partir de la informació del portal Gastroteca.cat  
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En el portal Gastroteca.cat, s’hi pot trobar la guia Compra a pagès94, elaborada l’any 2010, pel 

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, la qual té com a finalitat donar a conèixer 

els productors que ofereixen un consum de proximitat, responsable i sostenible. Aquesta 

guia recull les explotacions agroalimentàries catalanes que venen els seus productes al 

consumidor de forma directa, ja sigui per mitjà de la mateixa explotació o en mercats, fires, 

Internet, etc. La guia inclou més de 500 explotacions del Principat de Catalunya i conté 

productes frescos o elaborats produïts a l’explotació. En el cas de productes elaborats, la 

matèria prima també procedeix de l’explotació. En formen part agricultors professionals, 

explotacions agràries prioritàries (EAP) i agrupacions de productors amb un mínim d’un 

50% d’agricultors professionals. La guia cerca promoure el canal directe de comercialització 

agroalimentària, posar en valor els productes locals, oferir un servei a consumidors i 

professionals, i reconèixer la feina de pagesos i pageses que sovint queden en l’anonimat.  

Està disponible en diversos punts d’informació i de l’Administració, en fires, per Internet i 

per mitjà d’una aplicació per telèfons mòbils. L’elaboració de la guia que va comptar amb 

l’ajuda de les administracions locals i el sector agrari va permetre també analitzar algunes de 

les característiques dels productors que fan venda local. A continuació, es mostren algunes 

dades rellevants respecte als productors que s’anuncien a la guia:95  

‐ Un 48% de les explotacions tenen pàgina web per poder donar a conèixer l’explotació 

i els seus productes.  

‐ La majoria de les explotacions (un 75%) promocionen els seus productes i fan visites 

per mostrar les seves instal·lacions als ciutadans, i un 53% duen a terme altres 

activitats de promoció, com per exemple la participació en fires i mercats.  

‐ Un 21% estan participant en rutes turístiques i només un 9% fan una activitat de 

turisme rural i promocionen l’agroturisme.  

‐ Els productors que han apostat per la producció ecològica estan molt vinculats amb 

la venda directa, ja que un 30% dels productors inclosos a la guia tenien el segell de 

producció ecològica i alguns altres el tenien en tràmit.  

‐ També són significatius els productors que tenen altres distintius de qualitat com 

denominacions d’origen o carnet d’artesà.  

                                                 
94 Disponible al web: <http://www.gastroteca.cat/ca/compra-a-pages/> [Consulta: 15 febrer 2016] 
95 Generalitat de Catalunya. <http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/54191/ca/guia-
compra-pages-miler-dexplotacions-fan-venda-directa-catalunya-presenta-referent-consumidor-productes-
agroalimentaris-locals.do>  [Consulta: 15 febrer 2016]  
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‐ Es destaca també el creixement del moviment Slow Food que representava en aquell 

moment un 3%.  

‐ Els productes més comuns en la venda directa són: les hortalisses, els tubercles i els 

bolets sobretot a les comarques de Barcelona, Girona i Alt Pirineu i Aran; la fruita 

seca, la fruita dolça, les melmelades i les confitures a les comarques de Lleida, Terres 

de l’Ebre i Tarragona, i la carn, els embotits i derivats a les comarques de la Catalunya 

Central.   

La guia Compra a pagès96 defineix la riquesa paisatgística i culinària de la comarca del Gironès 

de la manera següent: «Una comarca plena de contrastos i d’un paisatge variat, amb la Serra 

de les Gavarres, entre les planes del Gironès i de la Costa Brava, i el riu Ter que enteranyina 

el territori amb els seus afluents, embelleix la ciutat de Girona i rega les Hortes de Santa 

Eugènia i de Salt.» Alhora, en destaca els productes agraris més singulars com les pomes, la 

vedella que pastura a la zona, l’escarola de cabell d’àngel, la tomata de la pera, els salsafins i 

el bitxo. 

                                                 
96 Versió en línia a http://www.gastroteca.cat/content/pdf/compra_a_pages_girones.pdf. 
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Taula 28. Productors de la RUG inclosos en la guia Compra a pagès 

Explotació Municipi Producció Característiques de la producció Venda directa 

La Selvatana 

 

Campllong Llet crua i pasteuritzada i 

iogurts ecològics 

Producció ecològica certificada pel 

CCPAE 

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: Tots els dies, de 7.00 

h a 12.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. Fires / Mercats: Mercat 

ecològic de Sant Martí Vell. 

Mel d’en Miquel Canet d’Adri Mel 

 

Tractaments biològics. No fan servir 

ni tractaments ni repel·lents químics 

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: A convenir (truqueu 

prèviament). 

Carnisseria 

Alemany 

Botiga: Girona 

Producció; Santa Llogaia de 

Terri (Pla de l’Estany) 

Carn de vedella Carn de «Vedella de la Vall del Terri». 

La produeix la ramaderia Prat Viñas a 

Santa Llogaia de Terri (Pla de 

l’Estany). Traçabilitat i control de 

certificació.  

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: De dilluns a dijous, 

de 7.30 h a 13.30 h. Divendres i dissabtes, de 7.30 h a 

14.00 h. Mercat Municipal del Lleó de Girona. 

Carns Pere Rigau 

 

Riudellots de la Selva 

(explotació Can Malgà) 

Girona i Salt (botiga) 

Carn fresca de porc i 

productes cuits i curats 

derivats del porc. 

Distintiu Q de qualitat per la 

producció de porc 

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: De dimarts a 

dissabte, de 8.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.30 h (Salt). 

De dilluns a dissabte, de 9.00 h a 21.00 h (Girona). 

Verdures Berga 

 

Hortes de Salt Alls, albergínies, bledes, 

carbasses, carbassons, 

cebes, cogombres, cols, 

coliflors, faves, pèsols, 

mongetes, síndries, 

melons i figues. 

 Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: A convenir (truqueu 

prèviament). Fires / Mercats: Mercat Municipal de Salt, 

Mercat setmanal de Bescanó i Mercat setmanal de Salt. 
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Cargol Bover 

 

Sant Andreu Salou Cargols i caviar de cargol.  Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: A convenir (truqueu 

prèviament). 

Can Sidera Ous de 

Pagès 

 

Sant Martí de Llémena Ous de pagès Règim intensiu i extensiu De dilluns a divendres, de 9.00 h a 20.00 h. 

Ecovilosa 

 

Sant Martí Vell Verdures i fruites 

ecològiques 

Producció ecològica certificada pel 

CCPAE 

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: Hivern: tots els dies, 

de 16.00 h a 19.00 h. Estiu: tots els dies, de 17.00 h a 

20.00 h. Fires / Mercats: Mercat setmanal de la Bisbal 

d’Empordà, mercat ecològic de Sant Martí Vell i mercat 

ecològic setmanal de Girona. 

Eco Can Coll Campllong Fesols de l’ull gros de 

temporada i amb 

certificació ecològica, 

hortalisses i verdures de 

temporada 

Producció ecològica certificada pel 

CCPAE 

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: Divendres a la tarda. 

Fires / Mercats: Mercat del Lleó de Girona. 

Agrobotiga el Forn 

 

Vilobí d’Onyar Pomes i peres Producció agrària integrada 

certificada 

Mesos de venda: Tot l’any. Horaris: De dimarts a 

dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h. 

Diumenges, de 9.00 h a 13.00 h. 

FONT. Guia Compra a pagès de la Generalitat de Catalunya. Disponible al web http://www.gastroteca.cat/content/pdf/compra_a_pages_girones.pdf.   
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Amb el Decret 24/2013, del 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de 

productes agroalimentaris, la Generalitat de Catalunya ha volgut donar un impuls i un 

reconeixement als productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat. Amb aquesta 

acreditació, el DARPA respon a l’interès creixent d’una part dels productors agraris i els 

consumidors per desenvolupar i reconèixer la venda de proximitat.  

La venda de proximitat es defineix com la «venda de productes agroalimentaris, procedents 

de la terra o de la ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es 

realitza en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció 

d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris».97 

Es tracta d’un sistema d’acreditació voluntari que estableix dues categories d’acreditacions. 

D’una banda, la venda directa, quan les persones productores o agrupacions de productors 

agraris venen directament els seus productes al consumidor sense utilitzar intermediaris, a la 

mateixa explotació, en agrobotigues,  en mercats locals, en fires-mercats, de forma ambulant 

o a distància. D’altra banda, la venda en circuit curt,  quan s’utilitza un únic intermediari per 

vendre els productes de persones productores o d’agrupacions de productors agraris. En 

aquest cas, es pot realitzar per mitjà d’establiments minoristes, d’agrobotigues de les 

agrupacions de productors agraris, en allotjaments rurals, en establiments de restauració, en 

establiments de restauració col·lectiva o a distància. 

Figura 21. Identitat visual de la venda de proximitat 

      

FONT. DARPA. <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/venda-proximitat/>  

 

                                                 
97 Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, 
de la Generalitat de Catalunya.  
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A la zona d’estudi són ja més de 50 les explotacions que disposen del distintiu de venda de 

proximitat (Vegeu la llista a l’Annex 2.2.). Això permet fer visible l’aposta d’aquestes 

explotacions per la relació directa entre consumidors i productors.   

8.4.2. Distintius de qualitat dels productes agroalimentaris 

Una bona manera de promoure els productes de proximitat és també amb la creació de segells 

de qualitat que donin a conèixer els productes i en garanteixin la qualitat. El DARPA reconeix 

els següents distintius d’origen i de qualitat98 i hi dóna suport: les denominacions d’origen 

protegides (DOP) per indicar els productes que són originaris d’un lloc determinat on es 

produeixen i d’on obtenen unes característiques que els fan especials; les indicacions 

geogràfiques protegides (IGP) per als productes que tenen part del procés de producció 

també en un lloc determinat que els atorga una característica especial; la marca de qualitat 

agroalimentària (Marca Q) per als productes agroalimentaris amb característiques diferencials 

establertes per un reglament específic, i les especialitats tradicionals garantides (ETG) per als 

productes que tenen un caràcter tradicional.  

 

Les DOP, les IGP i les especialitats tradicionals garantides són distintius de qualitat establerts 

per la Unió Europea, per mitjà dels quals es vol garantir el seguiment de criteris específics de 

qualitat en la producció i l’elaboració, i que els consumidors puguin identificar aquests 

productes amb valor afegit.  

El portal web Gastroteca.cat inclou informació sobre els productes que tenen els distintius 

de qualitat esmentats. Algunes denominacions tenen un abast territorial ampli, com la 

denominació geogràfica ratafia catalana o les denominacions d’origen vi DO Catalunya 

(inclou vins elaborats en tot el territori de Catalunya) i DO Cava (inclou també tot Catalunya, 

si bé un 95% de la producció de cava s’elabora al Penedès). A la RUG, la producció de vi és 

molt testimonial i en el moment de la recerca els cellers existents no s’incloïen dins d’aquestes 

dues DO. 

Pel que fa a les denominacions d’origen protegides, alguns municipis del Gironès (Viladesens, 

Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Madremanya i Llagostera) estan inclosos dins de la DOP oli de 

l’Empordà, que es va crear l’any 2008. D’altra banda, s’està plantejant l’ampliació de la zona 

                                                 
98 DARPA. <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/distintius-origen-qualitat-
agroalimentaria/> [Consulta: 23 febrer 2016]  
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geogràfica de la DOP mongeta del ganxet perquè inclogui altres comarques, entre aquestes 

tota la Selva i el Gironès. Es tracta d’una reivindicació dels productors d’altres comarques 

productores que en el moment de creació de la DOP se’n van veure excloses. Per tant, és 

probable que en un futur relativament proper la RUG entri a formar part d’aquesta DOP. 

Una possible DOP del territori d’estudi podria ser la tomata de pera, que ja es ve reivindicant 

des del sector, però de moment no ha prosperat.  

A la zona d’estudi, destaca la IGP Poma de Girona. Aquesta IGP té un abast més ampli que 

el Gironès formant-ne part també la Selva, l’Alt i Baix Empordà i el Pla de l’Estany.  Inclou 

quatre varietats de poma (golden, red delicious, gala i granny smith) que es cultiven a les 

comarques gironines on es donen unes condicions edafoclimàtiques específiques que 

atorguen a la poma unes propietats especials. Es cultiven seguint mètodes de producció 

integrada que minimitzen i regulen l’ús de productes agroquímics, de manera que tenen més 

cura del medi ambient i de la salut dels pagesos i els consumidors. Aquestes pomes han d’anar 

sempre etiquetades amb el logotip de Poma de Girona i el símbol comunitari de la IGP. En 

forma part la cooperativa Girona Fruits, a la qual estan inscrits diversos productors de fruita 

de la RUG.  

Taula 29. Productors de Poma de Girona a la RUG, membres de Girona Fruits 

Explotació Municipi Comarca 

Pascol-Rodo, SL Vilobí d’Onyar Selva 

Fruits de les Gavarres, SL  Bordils Gironès 

Jordi Viader Torrent Bescanó Gironès 

FONT. Cooperativa Girona Fruits 

Una altra IGP a la zona d’estudi és la del Pa de pagès català que inclou tot Catalunya. Es 

tracta d’un pa que s’elabora amb mètodes tradicionals que s’especifiquen en els requisits de 

la IGP. Alguns dels flequers inclosos en aquesta IGP utilitzen la farina de qualitat produïda 

a les comarques de Girona sota l’etiqueta És farina de Girona (vegeu l’explicació més 

endavant).  

Les explotacions agràries de la RUG poden obtenir també el distintiu de Marca Q per 

productes com el conill, la mel, el pollastre, el porc, la vedella i el xai. De fet, entre les 31 

explotacions entrevistades, n’hi ha una que ha rebut el distintiu de Q de qualitat pel porc que 

produeixen.  
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El portal Gastroteca.cat també inclou aliments qualificats com a productes de la terra. Un 

d’ells és l’avellana de la Selva que integra tots els municipis d’aquesta comarca, dins la qual 

en formen part Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, inclosos dins de la zona d’estudi. La 

producció d’avellana a Catalunya se situa, principalment, al Camp de Tarragona, però a la 

província de Girona també hi ha una tradició de més de 600 anys en el cultiu d’aquest fruit 

sec. Brunyola és el municipi de la zona de Girona amb més producció d’avellana i fins i tot 

s’hi celebra, des de fa ja 20 anys, la Fira de l’Avellana. L’ADV avellana de Girona descriu que 

«les plantacions d’avellaner de la Selva estan situades al nord de Santa Coloma de Farners, 

als termes de Brunyola i Vilobí d’Onyar i delimitant el volcà de la Crossa, Estanyol, capçalera 

del riu Onyar, termes d’Anglès i seguint pel riu Ter fins a Sant Julià de Ramis i Bonmatí, i a 

la desembocadura del riu Brugent fins a Amer. També destacar petites superfícies a 

Vilablareix».99  Segons l’ADV, el 2014 hi havia declarades 97 ha d’avellaners a Vilobí d’Onyar 

i 4 ha a Vilablareix. Altres productes de la terra que també es troben presents a la RUG són:  

‐ L’escarola de cabell d’àngel: es produeix i es comercialitza sobretot a les 

comarques gironines i al Garraf.  

‐ L’ovella ripollesa: la majoria dels ramats es localitzen a les comarques nord-

orientals de Catalunya, entre aquestes el Gironès i la Selva. 

‐ El salsafí de Girona: arrel similar al nap, però amb un gust més fi, que es 

cultiva a les comarques gironines.  

‐ La poma IGP de Girona. 

‐ L’oli DOP Empordà: alguns municipis del Gironès s’inclouen en aquesta 

DO.  

Una iniciativa més local de reconeixement dels productes alimentaris de qualitat produïts a 

la zona de Girona és la creació del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, 

promoguda per la Diputació de Girona i la cambra de comerç, que cerca difondre els 

productes agroalimentaris gironins de més alta qualitat a escales nacional i internacional. Els 

productes han d’estar produïts íntegrament a les comarques gironines i els productors també 

han d’estar-hi ubicats. El procés de selecció d’aquests productes es porta a terme mitjançant 

un concurs. Algunes de les accions de promoció que es desenvolupen estan vinculades amb 

els xefs gironins amb estrella Michelin.  

                                                 
99 Informació extreta del web de l’ADV Avellana de Girona.   
<http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=70bed814-b998-4191-84ce-
21b71f4faf81&groupId=10136> [Consulta: 19 febrer 2016] 
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Un dels productes premiats amb el segell Girona Excel·lent 2014-2015 és la Poma de Girona 

amb la varietat Royal Gala. «La poma de Girona és una de les icones de la nostra agricultura 

i gastronomia. La toponímia prova que es tracta d’un conreu estès des del temps de l’imperi 

romà, quan es va farcir el territori d’arbres de la varietat mattiana. Hereva d’aquesta tradició 

és la IGP Poma de Girona, 2.300 hectàrees de pomeres que doten d’un paisatge amable i 

senyorial l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany.»100 

Un altre projecte molt interessant que està en marxa des del 2012 és el de la farina de Girona. 

Es tracta d’una iniciativa del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines, que 

va optar per diferenciar-se oferint un pa de km0 produït amb farines de proximitat i amb 

criteris ambientals. Per aconseguir-ho, s’ha creat un treball en xarxa, amb la implicació directa 

dels pagesos, de les farineres i dels flequers artesans de les comarques gironines.  D’aquesta 

manera, s’aconsegueix seguir tota la traçabilitat del productes des de la seva producció fins al 

consum. Els pagesos produeixen uns blats seleccionats seguint els criteris de la producció 

agrària integrada amb l’assessorament de tècnics de l’IRTA Mas Badia. S’estableix un 

contracte entre el Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines i els productors 

agraris en què aquests es comprometen a fer un blat de qualitat seguint els paràmetres de la 

PAI i a canvi reben un valor afegit pel producte que produeixen. A partir d’aquí, dues 

farineres elaboren la farina que s’etiqueta com a És farina de Girona, amb el segell de la PAI 

i es ven per mitjà de les fleques que s’han unit a la iniciativa, les quals informen els 

consumidors sobre les característiques especials del pa que compren. Aquest projecte ha estat 

molt ben rebut pels consumidors que n’aprecien la qualitat i la proximitat. Durant el 2015, hi 

ha hagut 22 pagesos que han participat al projecte distribuïts en 5 comarques gironines, s’han 

sembrat 260ha i s’han obtingut unes 1.200 tones de blat. Dins de la RUG, hi ha han hagut 

dos productors implicats en el projecte, tot i que actualment només en queda un a Vilobí 

d’Onyar. S’espera però, que se’n puguin apuntar més en un futur proper, amb l’ampliació de 

la producció a la zona del Gironès i de la Selva.101   

 

 

 

                                                 
100

 Informació del web de Girona excel·lent. <http://www.gironaexcellent.cat/> [Consulta: 19 febrer 2016] 
101 Informació extreta de la web del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines i de la consulta 
a l’IRTA Mas Badia.  <http://www.flequersartesans.com/> [Consulta: 14 setembre 2016]  
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Figura 22. Informació de difusió del projecte És farina de Girona 

 

FONT. Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines 

Fins aquí s’han esmentat iniciatives promogudes principalment des de l’àmbit institucional. 

Existeixen, però, també accions rellevants que emergeixen des d’organitzacions socials, n’és 

un exemple l’organització Slow Food102 que promou, des del 1989, la preservació i difusió del 

menjar local. Entre les accions que porten a terme, hi ha la de crear una llista de productes 

alimentaris de proximitat per promocionar-ne el consum. Aquests s’inclouen dins del que 

anomenen Arca del Gust,  formada per productes oblidats que es volen recuperar i que tenen 

unes propietats organolèptiques elevades. Estableixen també Baluards que són projectes 

locals que donen suport a la pagesia tradicional, per recuperar varietats antigues que poden 

desaparèixer. Entre la pagesia de l’àrea d’estudi, trobem la presència de diverses races i 

varietats incloses dins de la llistat d’Arca del gust de Slow Food: l’ovella de raça ripollesa, la 

vaca de l’Albera, el gall del Penedès i la mongeta del ganxet.  

                                                 
102 Web del moviment Slow Food: www.slowfood.com   
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8.4.3. Els mercats i les fires, punts de trobada entre productors i 
consumidors 

Els mercats 

La venda directa dels productes del camp per mitjà dels mercats locals té una llarga tradició 

a Catalunya. Alhora, representen un canal de venda molt important per a una part dels 

productors agraris, especialment per a aquells ubicats en espais periurbans propers als 

consumidors. Aquest aspecte s’assenyalava ja el 1988 en el primer congrés de la ICEA sobre 

Evolució i perspectives de futur de l'agricultura a les contrades de parla catalana, amb aquestes paraules: 

«Paral·lelament, segons les disponibilitats de temps de la mà d’obra familiar, el pagès 

periurbà, convertint-se a menudaire (la dona ven directament a la plaça) aconsegueix de 

valorar la seva producció i millorar la seva venda» (Institució Catalana d’Estudis Agraris 

1988).  

Bona part dels consumidors escullen comprar als mercats per obtenir productes naturals i de 

qualitat i per l’atenció al client que reben (Jofra, Martínez i Puig 2009). Una part del sector 

agrari de la zona d’estudi ha tingut tradicionalment un vincle important amb el seu entorn 

urbà. Els mercats locals han estat sobretot l’espai de trobada entre pagesia i ciutadania, alhora 

que també tenen una funció de relacions socials entre els propis ciutadans molt significativa. 

Els mercats de pagès continuen tenint un pes important en la compra diària dels ciutadans i 

en la vida social i comercial dels pobles i ciutats. Un dels canvis significatius dels darrers anys 

és l’augment de parades que ofereixen productes ecològics, com a resposta principalment a 

la demanda creixent de la ciutadania per aquest tipus d’aliments.  A tall d’exemple, al Mercat 

del Lleó de Girona ara és possible obtenir una gran diversitat de productes ecològics frescos, 

mentre que fa només cinc anys aquesta oferta era gairebé inexistent.   

Els mercats més grans de la RUG són els de Girona (el del Mercat municipal del Lleó i el 

mercat setmanal de la Devesa) i el mercat municipal de Salt. Les parades ubicades a fora del 

Mercat del Lleó són de pagesos dels voltants de Girona que venen principalment la seva 

pròpia collita. Altres municipis de la zona celebren també mercats setmanals, els quals es 

recullen a la taula següent.  
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Taula 30. Mercats a la regió urbana de Girona 

Mercats Dies de celebració 

Mercat del Lleó (Girona) Entre setmana i dissabtes 

Mercat setmanal de la Devesa (Girona) Dimarts i dissabte 

Mercat setmanal de Bescanó Dimarts 

Mercat setmanal de Cassà de la Selva Dimecres, Dissabte 

Mercat setmanal de Celrà Divendres 

Mercat setmanal de Llagostera Dijous 

Mercat setmanal de Salt Dilluns, Dimecres, Divendres 

Mercat municipal de Salt Entre setmana i dissabtes 

Mercat setmanal de Riudellots de la Selva Dilluns 

Mercat setmanal de Bordils Dimarts 

Mercat setmanal de Cervià de Ter Dimecres 

Mercat setmanal de Flaçà Dimecres 

Mercat de Sarrià de Ter Dimecres 

Mercat de Fornells de la Selva Diumenge 

Mercat de Sant Gregori Diumenge 

FONT. Pàgines web dels ajuntaments de la zona d’estudi  

 

Al costat dels tradicionals mercats municipals, de cap de setmana o setmanals, apareixen 

diverses tipologies com ara: mercats de pagès, ecològics, Slow Food, etc.  S’han creat algunes 

iniciatives, encara escasses de mercats ecològics. A Sant Martí Vell, s’hi celebrava un dissabte 

al mes un mercat ecològic. A Girona, també es va instal·lar durant un temps, un cop a la 

setmana, un mercat ecològic a la plaça del darrere del Mercat del Lleó i, els diumenges al 

matí, se celebrava l’Ecocabàs amb parades de productes ecològics i artesans de proximitat. 

Actualment, aquestes iniciatives ja no es duen a terme, però sí que es poden trobar parades 

de producció ecològica a dins i fora del Mercat del Lleó. A partir del 15 de maig del 2016, 

l’Ecocabàs s’ha començat a celebrar a Sarrià de Ter, els diumenges, oferint productes 

ecològics i artesanals. Als voltants de Girona, destaca també la iniciativa d’EcoMercats 

MónEmpordà, que organitza un mercat ecològic cada dissabte, rotatiu, a diversos pobles del 

Baix Empordà. Inclouen productes d’alimentació i artesans. Durant un any, també es va 

celebrar un mercat ecològic a Caldes de Malavella organitzat per la Fundació Emys. Totes 

aquestes iniciatives no són fàcils perquè han d’obrir mercat i costen de consolidar i, per això, 

a excepció dels EcoMercats MónEmpordà, s’han deixat de celebrar.  
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Les fires 

La rellevància de les fires per al sector agrari local queda palesa en les paraules recollides 

per Parés i Vilaró (1994): «L’anar i venir de bestiar, de llana i de pèl, donà lloc a moltes fires 

on es reunien els pagesos per fer els tractes de compres, vendes, arrendament de masies i 

de les herbes. [...] Les fires són reunions periòdiques, generalment anuals, enfront dels 

mercats que se celebren un o dos cops per setmana.»  

Al territori d’estudi trobem una diversitat significativa de fires que es troben més o menys 

vinculades amb el sector agrari. N’hi ha de tradicionals i d’altres de creació més recent. La 

més representativa és la Fira de Primavera de Campllong (amb la darrera edició celebrada 

els dies 2 i 3 d’abril de 2016), perquè se celebra des de fa més d’un quart de segle, i sempre 

ha estat punt de trobada de la pagesia dels voltants. Segons els organitzadors, rep més de 

30.000 visitants i ha esdevingut un referent en el secor comercial, agrícola i ramader català. 

Altres fires més recents que se celebren a la zona són: 

‐ La Fira de l’Embotit de Bescanó (13 de març de 2016). Va començar el 1996 amb 

l’objectiu de comercialitzar productes alimentaris artesans.  

‐ La Fira de la Llet a Vilobí d’Onyar (17-18 d’octubre de 2015). Es va iniciar l’any 2012, 

per tal de ser un punt d’exposició i trobada del sector lleter. L’organitzen pagesos de 

Vilobí, Salitja i Sant Dalmai, amb el suport dels comerciants i associacions de Vilobí, 

i amb unes 100 empreses col·laboradores. Pàgina web de la fira: 

http://firadelallet.wix.com/firadelallet 

‐ Fiporc a Riudellots de la Selva (2-3 d’abril de 2016). Se celebra des de l’any 2014 i es 

dedica al sector porcí, el qual es configura com un sector econòmicament estratègic 

per al municipi. La fira vol donar a conèixer tot el cicle de vida del porcí, amb animals 

vius i una zona de tast d’aliments derivats del porc. S’hi apleguen nombrosos 

productors del món de la pagesia i/o transformadors, procedents sobretot del 

municipi i dels voltants. Web de la fira: http://www.fiporc.cat/ 

‐ Fira de Tardor de Vilablareix (16-26 de setembre de 2015). Es va iniciar l’any 2008 

centrada en la pagesia i l’artesania. Amb la fira se cerca mostrar les tradicions del 

poble i dinamitzar l’activitat agrícola que encara hi queda.  

‐ Fira del Porc de Canet d’Adri (28 de febrer de 2016). L’any 2016 s’ha celebrat la 

cinquena edició. Es fa una mostra d’especejament del porc i d’elaboració d’embotits.  

‐ Fira del Planter de Salt (3 d’abril de 2016) : La vuitena edició d’aquesta fira continua 

recuperant la producció i venda de productes d’horta. És un mercat amb parades de 
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planter, flors i estris d’horta artesanals. També hi ha xerrades tècniques, visites i 

tallers.  

‐ Fira del Segar i el Batre de Llagostera  (30-31 de juliol de 2016). Iniciativa dels 

col·lectius de pagesos, agricultors i caçadors de Llagostera. Activitats vinculades amb 

la pagesia i les feines del camp.  Ja se n’han celebrat vuit edicions.  

Una part de la pagesia de la zona, utilitza aquestes fires i d’altres de properes (per exemple, 

el Mercat del Ram de Vic) per donar a conèixer els seus productes, comercialitzar, relacionar-

se amb altres actors del sector i adquirir nous coneixements.  

Figura 23. Cartells de fires que se celebren a la zona d’estudi 

 

FONT. Web de l’Ajuntament de Campllong, http://www.campllong.cat/;  web de la Fira de la llet 

http://www.firadelallet.cat/, i web del Fiporc: <http://www.fiporc.cat/>. 

8.4.4. La implicació de la comunitat en el consum de proximitat i en 

la producció agrària  

Les cooperatives i els grups de consum 

Cada vegada més, sorgeixen fórmules que connecten directament el ciutadà amb els 

productors dels aliments. Una tipologia que s’ha anat estenent en els darrers anys és la de les 

cooperatives de consum ecològic. Es tracta de cooperatives, grups o associacions que fan 

compres conjuntes setmanalment a productors ecològics per repartir-les entre els socis.  A 

Girona trobem dues cooperatives de consum ben consolidades: El Rebost i Olidecoop.  
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La cooperativa El Rebost es va iniciar fa més de 25 anys i, actualment, ha ampliat el local 

amb una nova ubicació.  Per la cooperativa hi han passat més de 700 socis. En el seu blog,103 

descriuen els criteris de control de qualitat dels productes que se sintetitzen en la Taula 31. 

Criteris de control de qualitat de les cooperatives de consumidors El Rebost i Olidecoop.  

Olidecoop és de més recent creació. Formada el 2010, es defineix com un grup de consum 

crític i responsable. La demanda ha anat creixent i això ha portat a crear dos grups de consum, 

un a Girona i l’altre a Salt, cadascun amb 30 nuclis familiars. Cerquen productes com més 

pròxims millor i, de fet, hi ha diversos productors del Gironès i la Selva que els abasteixen. 

La participació al grup de consum exigeix una dedicació important, però fins ara els membres 

hi han donat resposta i fins i tot tenen llista d’espera de famílies que en volen formar part. 

Tenen un local des d’on recullen i distribueixen les comandes. Estableixen vincles amb altres 

grups de consum propers per millorar-ne el funcionament i la gestió. De fet, tenen previst 

establir xarxa amb diversos grups dels voltants (com ara de Palafrugell, Cassà de la Selva, 

Viladesens, etc.).104 Estableixen també uns criteris de consum105 que es resumeixen en la taula 

següent.     

Taula 31. Criteris de control de qualitat de les cooperatives de consumidors El Rebost i 

Olidecoop 

El Rebost Olidecoop 

▫ Ecològic: Avalat amb la certificació 

corresponent o que passi el control del 

GCQ d’El Rebost. 

▫ Condicions de treball dignes.  

▫ Priorització de la cooperativa respecte 

a l’empresa SA, però donen 

importància a l’estructura en si, més 

que a com està legalment constituïda. 

▫ Local: que no sigui produït a molts km 

de distància (més enllà d’Europa/àrea 

Mediterrània), a excepció de productes 

que no s’hi produeixin. Es prioritzaran 

els productes en funció de la distància 

a Girona (millor com més a prop). 

▫ Priorització del producte artesanal, 

però no descarten, en determinats 

casos, productes industrials. 

                                                 
103 El web de la Cooperativa El Rebost és: http://elrebostcooperativa.cat/  
104 Informació extreta de l’entrevista telefònica a un representant d’Olidecoop. Data de l’entrevista: 
17/03/2016 
105 El web d’Olidecoop és: http://olidecoop.blogspot.com/ 
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▫ Socialment just: productes que vinguin 

de cooperatives o empreses on hi hagi 

criteris d’horitzontalitat, igualtat entre 

treballadors, explotacions petites, etc. 

▫ El comerç just no és prioritari (vénen 

de molt lluny i no se sap del cert com 

s’han produït). 

▫ Qualitat ambiental:  priorització de 

productes que repercuteixin en una 

millora ambiental (finques petites, no 

monocultius extensos, manteniment 

de franges de vegetació natural, refugis 

de fauna auxiliar, etc.). 

▫ Priorització de productes 

locals (comarcal, o de comarques 

properes).  

▫ Circuits comercials: priorització de 

productes que passin pel mínim 

d’etapes i intermediaris entre el 

productor i la botiga. 

▫ Priorització de la compra directa al 

productor, intentant defugir 

intermediaris. 

▫ Promoció de varietats 

tradicionals: priorització de productors 

que ofereixin i potenciïn el 

manteniment de varietats i races locals 

i tradicionals, especialment de les 

comarques gironines. 

▫ Es prioritza que el producte sigui a 

granel. Si no és el cas, es prioritzen els 

embalatges reciclables. Que el 

producte sigui fresc i consideren 

la traçabilitat. Altres factors a tenir en 

compte: el preu i les propietats 

organolèptiques. 

▫ Compromís amb la producció 

ecològica:  priorització de productors 

de producció ecològica i que 

n’obtinguin la majoria dels seus 

ingressos. 

▫ Condició bàsica: producte de 

temporada.  

▫ Preu:  priorització de productes més 

econòmics dins de la mateixa qualitat 

(recerca d’un preu just). 

▫ Prioritats: producte ecològic. En 

alguns casos es pot recórrer a la 

producció integrada. Si es coneix el 

productor i hi ha garanties de 

pràctiques respectuoses amb el medi 

ambient i amb el bestiar, es pot 

acceptar sense certificació. Priorització 

de varietats tradicionals, 

preferiblement autòctones. 

FONT. Pàgines web del grup de consum Olidecoop i de la cooperativa El Rebost 
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Altres grups de consum que els entrevistats han esmentat que existeixen als municipis 

d’estudi són el de Celrà (L’Aulina - Grup de Consum de la Llera del Ter), el de Llagostera 

(A pas de cargol) i el de Cassà de la Selva. 

Fora de l’àmbit d’estudi, existeixen altres grups de consum que també serveixen a la zona de 

Girona:  

‐ La Llavor106 és un grup de consum conscient ubicat a Riudellots de la Creu al Pla de 

l’Estany que distribueix a Girona, entre altres punts. Un aspecte destacat és la creació 

d’una etiqueta de transparència perquè el consumidor vegi clarament les 

característiques dels productes i que sigui un complement o una alternativa 

cooperativa al segell atorgat pel CCPAE.   

‐ La cooperativa Agroecològica de la Selva, SCCL, que distribueix per mitjà del portal 

web SELVIA vinculat a la Fundació Emys. Aquesta web es trobava a l’inici del 2016 

temporalment fora de servei. Inclou prioritàriament productors ecològics de la 

comarca de la Selva i de la cooperativa esmentada. Els seus membres fan producció 

agrària ecològica certificada i tenen alhora acords de custòdia amb la Fundació Emys 

per assegurar que fan una gestió ambientalment respectuosa dels terrenys on 

produeixen.  

El treball en xarxa permet donar suport als grups de consum i enfortir-los. És el cas, per 

exemple, de la Coordinadora Catalana d’Organitzacions de Consumidors de Productes 

Ecològics, Ecoconsum, que es va formar als anys 80 per ser un punt de trobada dels grups 

de consum i ajudar en la seva tasca i difusió. En formen part més de 20 grups de consum de 

Catalunya, com per exemple la cooperativa El Rebost.107 La Repera és també una iniciativa 

interessant perquè que organitza jornades de trobada i debat entre pagesia i consumidors en 

l’agroecologia.108  

La implicació social i pública en la producció agrària 

A part de l’acció ciutadana en el consum responsable i crític, el vincle de la ciutadania amb 

l’agricultura també s’observa en la implicació directa amb la producció per mitjà 

principalment del cultiu en horts. Els horts urbans han pres rellevància en els darrers anys, 

                                                 
106 El web del grup de consum La Llavor és: http://llavor.weebly.com/ 
107 El web d’Econcosum és: www.ecoconsum.org/  
108 El web de la Repera és: http://repera.wordpress.com/ 
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sobretot arran de la crisi, i s’han convertit sobretot en un espai social i lúdic. A casa nostra, 

bona part dels horts urbans són promoguts per les administracions locals, però també ha 

anat en augment la implicació ciutadana en la reivindicació i l’establiment de nous espais 

dedicats a l’horta. És el cas de la Xarxa d’Horts Urbans de Girona formada per un grup de 

ciutadans que recuperen solars abandonats de Girona i Salt per convertir-los en horts urbans 

comunitaris. Mitjançant la campanya #MengemnosLaCiutat, iniciada el 2013, cerquen 

complicitats amb altres grups, per treballar conjuntament en la creació d’horts urbans 

comunitaris. Aquesta iniciativa respon a les necessitats alimentàries de la ciutadania que s’han 

fet paleses amb la crisi econòmica, i alhora cerca aprofitar els solars buits i desaprofitats 

existents a la ciutat. Han aconseguit tirar endavant diversos espais d’horta en diverses zones 

de la ciutat com ara a Sant Daniel, a Santa Eugènia o a les Pedreres.109  

Diverses entitats socials estan també vinculades amb els horts urbans, per tal principalment 

de portar a terme una tasca social. A les Hortes de Santa Eugènia a Girona aquesta implicació 

és molt evident, amb uns 100 horts socials gestionats per entitats diverses: Càritas Diocesana 

de Girona, Creu Roja, Fundació Onyar - la Selva, Fundació Privada TIRGI, Centre 

d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i 

Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter. Al principi, s’establia un conveni entre 

l’Ajuntament i l’usuari, però des del 2009 l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa 

Eugènia s’encarrega de gestionar i coordinar els usuaris de les parcel·les. L’ANG també està 

implicada en la realització de cursos d’agricultura ecològica a les hortes. Aquesta entitat 

organitza també un curs d’iniciació dels usuaris de les hortes que és un requisit previ per a 

l’assignació d’un hort.  

A escala comarcal, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt desenvolupa diverses accions 

vinculades amb l’alimentació amb el Programa d’aliments de la comarca del Gironès. Tenen 

un projecte d’horts socials comunitaris perquè famílies, individus i grups puguin autoproduir 

productes d’horta per mitjà de la creació d’una xarxa d’horts socials comunitaris per a 

l’autoconsum. Actualment, hi ha unes setanta famílies participant en el programa impulsat 

per aquest Consorci i diversos municipis de la comarca que hi prenen part (Cervià de Ter, 

Llagostera, Celrà, Sant Gregori, Quart, Cassà de la Selva, Salt i Aiguaviva). Els ajuntament 

cedeixen parcel·les (públiques o privades) a les famílies per tal que puguin conrear aliments, 

però alhora perquè es puguin formar (per mitjà del Programa) i que l’hort tingui un efecte 

terapèutic. Entitats ciutadanes i del tercer sector participen també en el projecte. Alhora, 

                                                 
109 El web de la Xarxa d’Horts Urbans de Girona és: https://xarxahortsgirona.wordpress.com/ 



251 
 

aquest Consorci desenvolupa l’Espai cuina, que consisteix en cursos de cuina per aprendre a 

cuinar de manera sana i econòmica, i El Rebost del Gironès, per recollir i distribuir aliments 

per a persones necessitades. 110  

Una altra tipologia d’horts que també ha anat en augment en els darrers anys, són els horts 

escolars. Cada vegada són més les escoles que porten a terme un projecte d’hort escolar per 

acostar l’agricultura a la mainada. L’Ajuntament de Girona organitza jornades tècniques 

sobre horts escolars per ajudar a implementar-los i difondre com fer un hort entre la 

ciutadania. La V Jornada d’horts ecològics escolars va tenir lloc a Girona l’11 de març de 

2016 dins de les jornades tècniques del DARPA. La jornada va incloure la instal·lació d’un 

hort vertical a l’Escola Eiximenis de Girona. L’Ajuntament de Girona ofereix diversos 

recursos educatius a les escoles per fomentar els horts escolars. 111    

El Consell Comarcal del Gironès per mitjà del Programa d’educació per al desenvolupament 

sostenible112 ofereix visites, tallers i xerrades sobre agricultura i alimentació. Un exemple és 

la possibilitat de visitar amb grups escolars la granja de llet ecològica la Selvatana de 

Campllong o les Deveses i les Hortes de Salt. 

En l’àmbit social, cal destacar la feina essencial que fan diverses entitats de la zona d’estudi:113 

la Fundació Drissa de Girona, la Fundació Onyar - la Selva de Quart i la Fundació Oscobe 

de Sant Gregori. Aquestes fundacions han elaborat projectes de producció i transformació 

d’aliments que donen feina a persones amb dificultats d’inserció laboral, els ajuden 

anímicament i alhora obtenen un retorn econòmic amb la venda dels productes. Biodrissa és 

la marca del producte d’horta ecològic desenvolupat per la Fundació Drissa a la seva finca 

de Campllong. Venen la producció d’horta i fruita principalment a la parada del Mercat del 

Lleó a Girona.  La Fundació Oscobe ha creat Eco-Brot que per mitjà de l’empresa d’inserció 

social Brot SLU, desenvolupa horta ecològica. La Fundació Onyar - la Selva produeix una 

gran varietat de productes, sobretot transformats. Aquestes fundacions són sòcies de la 

                                                 
110 Informació extreta del web del Consori de Benestar Social Gironès-Salt i una notícia d’El Punt.  
<www.cbs.cat/2014/12/programa-daliments-de-la-comarca-del.html>  
<www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/939002-cedeixen-horts-a-70-families-del-girones-en-
dificultats.html> [Consulta: 17 març 2016] 
111 Informació del web de l’equipament municipal de Girona La Caseta. <www2.girona.cat/ca/caseta> [Data 
de consulta: 17 març 2016]  
112 Informació del web del Consell Comarcal del Gironès: <http://educacioambiental.girones.cat/ > [Data 
de consulta: 17 març 2016]   
113 Informació del web de la Fundació Drissa, la Fundació Oscobe i la Fundació Onyar-la Selva.  
<www.fundaciodrissa.com/>, <www.oscobe.com/> < www.onyarlaselva.org/> [Data de consulta: 17 març 
2016] 
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cooperativa social 2147 MANS, formada per entitats socials catalanes, i que distribueix fruites 

i verdures ecològiques als supermercats Bonpreu Esclat.  

Les diferents accions esmentades en aquest apartat posen de manifest que l’agricultura cívica 

i l’agricultura social (vegeu l’apartat 3.6) comencen a ser una realitat també en el territori 

d’estudi. La creixent revalorització de l’agricultura de proximitat i de la implicació dels 

ciutadans i de la comunitat en la producció i la compra directa als productors és una prova 

del progrés cap a una agricultura cívica; mentre que el nombre creixent d’entitats i ciutadans 

que promouen la funció social de l’agricultura, amb l’objectiu d’ajudar a persones amb risc 

d’exclusió social, amb dificultats d’inserció laboral o amb manca de recursos, reflecteix 

l’expansió de l’agricultura social a la RUG.  

8.4.5. La custòdia del territori 

En els darrers anys, ha incrementat l’ús de la custòdia del territori com un mitjà per gestionar 

de manera sostenible determinats espais. Els objectius poden ser diversos, com per exemple 

el foment de la biodiversitat, la potenciació d’espècies concretes de flora i/o fauna, el control 

d’espècies invasores, la protecció de patrimoni cultural o la conservació d’un determinat 

paisatge. Solen ser acords entre dues parts, una entitat de custòdia i el propietari i/o usuari 

d’un espai, on una part es compromet a gestionar d’una determinada manera un espai concret 

i l’altra, li sol oferir alguna contrapartida per aquest servei. La custòdia permet  implicar en la 

gestió del territori a tota la societat: ciutadania, administracions públiques, entitats, propietaris 

i usuaris de terrenys, etc. La Xarxa de Custòdia del Territori ho defineix de la manera següent: 

«La custòdia del territori –que és com s’ha traduït al català el terme anglès land stewardship– és 

un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del 

territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i 

paisatgístics’.114  

Les comarques gironines són molt actives en la custòdia del territori, la prova d’això és que 

l’any 2015 s’havien ja subscrit 366 acords subscrits, la qual cosa representava un 43% dels 

acords de custòdia inventariats per la XCT a Catalunya (2015). La taula següent recull algunes 

de les entitats de custòdia d’aquestes comarques per a l’any 2011, si bé el nombre d’acords i 

d’entitats ha anat en augment en els darrers anys. Durant l’any 2012, a la comarca del Gironès 

estaven actius 35 acords de custòdia, dels quals 11 es localitzaven en terrenys agrícoles i/o 

                                                 
114 Informació extreta de la Xarxa de Custòdia del Territori. <www.xct.cat/ca/cdt/quees.html> [data de 
consulta : 9 març 2016] 
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pastures. El 2015 el nombre d’acords ha incrementat fins a 47, si bé els acords de tipus 

agrícola/ramader s’han mantingut, uns 10, i els de tipus forestal han incrementat, amb 28 

acords per a l’any 2015. Les entitats que porten a terme custòdia del territori al Gironès són: 

el Consorci de les Gavarres, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 

l’entitat Galanthus i l’entitat Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.  En l’annex 2 s’inclou 

la taula dels acords de custòdia del territori vigents a la comarca del Gironès durant el 2015 i 

que tenen com a àmbit d’actuació principal l’agrícola/ramader o el forestal. Es pot constatar 

que més de la meitat dels acords es troben ubicats en espais inclosos dins de la Xarxa Natura 

2000 i tenen com a objectiu final la conservació d’hàbitats. Destaca el fet que en nou dels 

espais de custòdia inclosos en la taula d’acords hi ha presència d’hàbitats o d’espècies 

protegides a escala de Catalunya o de la Unió Europea.    

Taula 32. Recull d’algunes entitats de custòdia de les comarques gironines 

Entitat de 

custòdia 

Tipus Prioritats de 

custòdia 

Nombre 

d’acords 

(fins a 2011) 

Extensió 

(ha) 

Pertinença 

a la XCT 

Ajuntament de 

Cassà de la 

Selva 

Pública Prats de dall del terme 2 4,5 2003 

(fundador) 

Ajuntament de 

Girona 

Pública Anella verda de 

Girona 

10 26 2004 

Associació 

Naturalistes de 

Girona 

Privada Projecte connector 

Aiguaviva 

0 - 2004        

(La Copa, 

SCCL) 

Centre 

Educació 

Ambiental    

Alt-Ter 

Privada Entorn del Molí Petit 

de Sant Joan de les 

Abadesses 

2 49 2008 

Consorci de 

l’Alta Garrotxa 

Pública Espais oberts i 

forestals de l’Alta 

Garrotxa 

10 60 2003 

Consorci de les 

Gavarres 

Pública Indrets de valor a les 

Gavarres 

14 78,8 2003 

Diputació de 

Girona 

Pública Microreserves 

forestals (programa 

«Selvans») 

74 943 2007 
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Fundació Emys Privada Hàbitat de tortuga 

d’estany, zones 

humides i altres a la 

depressió de la Selva 

17 800 2006 

Galanthus Privada Gestió de plantes 

invasores i singulars a 

les Gavarres 

6 118,3 2003 

(fundador) 

IAEDEN Privada Finques agràries i 

espais naturals de l’Alt 

Empordà 

1 20 2005 

NEREO Privada Litoral del Baix 

Empordà 

2 63,5 2003 

(fundador) 

PN Zona 

Volcànica la 

Garrotxa 

Pública Finques privades 

(forestals) al PN 

4 233 2004 

(Generalitat 

de 

Catalunya) 

FONT. CILMA 2011 

Al municipi de Girona, ja fa uns quants anys que es van iniciar acords de custòdia amb 

determinats pagesos perquè gestionessin amb finalitats mediambientals espais agroforestals 

dels voltants de la ciutat. Actualment, es porten a terme principalment dos tipus d’acords:115  

‐ Els acords de cessió gratuïta on els propietaris cedeixen terres a l’Ajuntament amb 

l’objectiu principal de prevenir incendis forestals. Existeixen acords d’aquest tipus a 

la vall de Sant Daniel on se cerca mantenir l’activitat agrària i el mosaic agroforestal. 

L’abandonament de l’agricultura en aquesta zona ha afavorit el creixement de la 

vegetació, la qual cosa la fa més vulnerable al risc d’incendis.  

‐  Els acords de cessió d’ús a les Hortes de Santa Eugènia per fomentar la diversitat de 

cultius i mantenir una correcta gestió dels horts. Això permet també mantenir 

l’activitat agrícola, que exerceix una funció social i paisatgística important. Aquesta 

activitat també frena la transformació de parcel·les en zones d’abocament de residus 

o de propagació de plagues. L’Ajuntament subvenciona aquesta cessió d’ús i dóna la 

possibilitat de tenir horts a persones que difícilment en podrien disposar.  

                                                 
115 Informació extreta del web de l’Ajuntament de Girona i entrevistes realitzades a l’Ajuntament de Girona 
(vegeu l’Annex 1.3). <http://www.girona.cat/medinatural/>  
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També s’havia establert un acord de custòdia amb un pastor que tenia un ramat d’ovelles i 

cabres, per tal de poder ajudar a aclarir el bosc o mantenir els prats una vegada desbrossats. 

Actualment, tot i que seria interessant, no hi ha subscrit cap acord d’aquest tipus, atesa la 

manca de pastors a la zona.  

A l’àrea d’estudi trobem un cas destacat de custòdia agrària al municipi de Cassà de la Selva. 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva, com a entitat de custòdia, ha signat un acord amb els 

pagesos que treballen les terres del veïnat d’Esclet amb la finalitat de protegir i gestionar 

adequadament la zona humida amb un prat de dall que s’hi localitza. L’objectiu és conservar 

els prats de dall i afavorir amb la seva gestió, la biodiversitat. Un segon acord signat el 2010 

en 3 ha ubicades al costat del prat de dall, va permetre reconvertir-los en prats, guarets i erms, 

per conservar la flora singular  i promoure espècies d’aus autòctones com el torlit (Burhinus 

oedicnemus), espècie nidificant a la finca i inclosa dins en l’Annex I de la Directiva europea 

d’hàbitats i altres aus estepàries. En aquest cas, es va tenir l’ajuda del Ministeri de Medi 

Ambiente i Medi Rural i Marí. El pagès rep  una compensació econòmica pels beneficis que 

deixa d’obtenir fent aquesta gestió ambiental.116  

 

El Consorci de les Gavarres és una entitat de custòdia molt activa. Té subscrits diversos 

acords amb propietaris forestals, principalment per fer l’arranjament de camins i treballs de 

protecció contra incendis. La custòdia del territori que porta a terme aquest consorci és de 

tipus forestal. Convé destacar els acords de Can Vilallonga i el de Fitor establerts amb pastors 

de la zona que afavoreixen l’activitat agroramadera. La finca de Can Vilallonga, de 240 ha., 

va subscriure un conveni amb l’INCASOL per cedir-ne l’usdefruit al Consorci. Alhora, hi 

tenen un acord verbal amb un pastor perquè utilitzi la finca per conrear i pasturar el seu 

ramat de cabres. D’aquesta manera, es neteja el sotabosc i es creen camins útils per poder 

passar a pelar les sureres. A Fitor, també hi tenen un acord amb un altre pastor que pastura 

la finca. Altres acords subscrits cerquen conservar patrimoni cultural (com ara l’església de 

Sant Cebrià dels Alls), protegir plantes singulars (com els isoets en unes basses temporals) o 

eliminar plantes al·lòctones i invasores (per exemple, l’eliminació d’ailants, substitució 

d’eucaliptus per sureres, etc.). A vegades, però, els acords de custòdia són difícils de portar a 

terme per la manca de recursos econòmics. 117  

                                                 
116 Informació extreta del web de l’ajuntament i entrevista a l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
<http://www.cassa.cat/> [data de consulta: 9 març 2016]  
117 Informació extreta del web del Consorci de les Gavarres i entrevista al Consorci de les Gavarres. 
<www.gavarres.cat/> [data de consulta: 10 de març de 2016]   
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8.5. CONCLUSIONS 

A partir de la informació recollida i analitzada, cal afirmar, en primer lloc, que no existeix a 

l’àrea d’estudi una estratègia clara de transició envers un sistema alimentari més sostenible i 

resilient. Existeixen, però, diverses accions i iniciatives que sorgeixen tant des de la ciutadania 

com des del Govern que ajuden a avançar en aquesta línia, però, de moment es tracta 

d’actuacions parcials i desconnectades en molts casos. 

Les iniciatives vinculades al sector agrari detectades que van en la línia de les actuacions 

presents en moviments de transició són:  

‐ La potenciació dels productes de proximitat mitjançant sobretot de la forta presència 

dels mercats locals i de la creixent venda directa a les explotacions i agrobotigues.  

‐ La valoració i difusió dels productes de qualitat i de les varietats i races locals, amb 

certificacions específiques atorgades per l’Administració principalment o entitats 

privades.  

‐ La celebració de fires vinculades amb l’alimentació i el sector agrari.  

‐ L’acostament de la producció agrària a la ciutadania per mitjà dels horts escolars, 

municipals i socials.  

‐ La creació d’espais de cultiu a la ciutat a iniciativa dels mateixos ciutadans.  

‐ La implicació dels ciutadans en la compra de proximitat per mitjà dels grups i les 

cooperatives de consum. 

‐ La descoberta del món agrari amb les visites a les explotacions i l’agroturisme.  

‐ La custòdia agrària és de moment una eina de gestió territorial escassa a la zona 

d’estudi. La seva potenciació permetria incrementar els vincles entre l’agricultura, la 

societat i el medi.  

La informació recopilada en aquest capítol, tant respecte al planejament com sobre les 

iniciatives social i públiques, pretenia en últim terme poder observar si es dóna una evolució 

cap a models sostenibles d’integració de l’agricultura a la ciutat, en la línia dels models citats 

en l’apartat teòric (vegeu el Capítol 4), com Agropolia (Donadieu i Fleury 1997), la ciutat 

autosuficient (Alberti, Solera i Tsetsi 1994), la permaciutat (Rosemann i Bel 2007) o 

l’urbanisme agrari (de la Salle i Holland 2010).  
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Respecte al planejament, la major part del sòl agrari està catalogat de sòl no urbanitzable, si 

bé en determinats  casos seria possible la reconversió a usos urbans si es considerés 

necessària. El planejament territorial i el municipal recullen diversos valors de l’agricultura de 

la RUG vinculats a les seves funcions econòmiques i ecològiques principalment, així com als 

valors paisatgístics dels espais agraris. Amb tot, però, no existeix una estratègia global clara 

de planificació i gestió dels espais agraris de la RUG, la qual cosa deixa aquests en una situació 

de més vulnerabilitat que pot dificultar la continuïtat i la viabilitat de l’activitat agrària. 

Aquesta manca d’estratègia dificulta també que es pugui establir un vincle entre espais urbans 

i espais agraris, i fa que no s’aprofitin les sinèrgies que aquesta interrelació podria aportar.  

Les iniciatives esmentades que sorgeixen des del mateix sector agrari, des de la ciutadania, i 

en alguns casos també des del sector públic són les que acaben teixint una xarxa 

d’interrelacions entre consumidors i productors, entre espais urbans i agraris, tal com recull 

el gràfic següent i el plànol inclòs en l’Annex 3.5. Aquestes connexions ajuden a avançar cap 

a un sistema agroalimentari més interconnectat i resilient.  

Figura 24. Xarxa d’iniciatives vinculades amb el sector agrari a la RUG 

 

FONT. Elaboració pròpia
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CAPÍTOL 9. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS  

 

 

«Quelle que soit leur ampleur, toutes les initiatives, rurales ou urbanes, agricoles ou 

citoyennes, construisent l’armateure du monde de demain. Sa consolidation prend 

du temps, mais chaque branche supplémentaire dans l’armature est un gage de 

solidité supérieure. Chaque énergie est utile.» 

‘Sigui quina en sigui l’extensió, totes les iniciatives rurals o urbanes, agrícoles o ciutadanes, 

construeixen l’estructura del món de demà. La seva consolidació vol temps, però cada 

branca suplementària a l’estructura és una prova de més solidesa. Cada energia és útil.’ 

(Caplat 2014) 
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9.1. CAP A UN SISTEMA AGROURBÀ SOSTENIBLE I RESILIENT A 

LA RUG 

9.2. El sector agrari de la RUG en transició? 

L’agricultura té una forta presència en el paisatge agrari de la RUG. A vista d’ocell, es pot 

veure com els camps de cultiu s’estenen entremig d’usos urbans i forestals, a vegades 

conformant grans zones de cultius extensius; d’altres, creant espais agroforestals amb petits 

camps, i en alguns casos convertint-se en agricultura periurbana fragmentada per la 

urbanització i les infraestructures. Els cultius herbacis (cereals i farratges) i la ramaderia 

intensiva de porcí i vaca de llet són els sectors agraris dominants a la RUG. L’horticultura 

també té un pes rellevant en l’aspecte econòmic. Es tracta d’una agricultura sobretot de base 

familiar, si bé en molts casos amb una edat avançada dels caps d’explotació i amb força 

presència d’agricultura a temps parcial.  

Tot i que la RUG ha tingut durant molts anys un fort creixement de l’agricultura industrial, 

marcada per la intensificació de la producció i el creixement constant de la dimensió de les 

explotacions, en els darrers anys també s’observa una orientació cap a la multifuncionalitat. 

En aquest sentit, apareixen explotacions que decideixen fer agroturisme, transformar 

productes agraris, vendre directament a la mateixa granja, oferir activitats lúdiques com ara 

visites a l’explotació, etc. 

D’entrada, costa detectar aquestes explotacions multifuncionals, perquè no existeixen canals 

de comunicació directes que mostrin a la ciutadania tot el que ofereix l’agricultura de la RUG. 

Davant d’això, alguns canals de recerca han estat Internet –amb la cerca individual de pàgines 

web d’explotacions agràries–, els paradistes del mercat, els productes de proximitat 

disponibles a les botigues locals, les llistes oficials de productors agraris i els documents 

d’investigació o de divulgació existents. A partir d’aquí, s’han pogut detectar un bon nombre 

d’explotacions agràries interessants (90) que podien tenir elements de transició de 

l’agricultura cap a la sostenibilitat (tendència descrita en el capítol 3). Com a elements 

destacats, s’han trobat, d’una banda, el vincle amb la ciutadania, ja que les explotacions es 

donen a conèixer per Internet (mitjançant la creació d’una pàgina web o de Facebook) i amb 

la venda directa (a l’explotació o en mercats). De l’altra, ressalta una major cura del medi 

ambient, tenint en compte que un 40% de les explotacions identificades cultiven amb 

mètodes més sostenibles (agricultura ecològica, integrada, holística o regenerativa).  



261 
 

Les entrevistes fetes a 31 explotacions seleccionades d’entre les 90 esmentades ha permès 

arribar més lluny en la identificació d’elements de transició. Els resultats són sorprenents per 

la variabilitat i l’interès dels elements trobats, i més tenint en compte que la zona d’estudi no 

ha rebut una estratègia específica d’impuls de l’activitat agrària, com sí que ha passat en altres 

indrets, per exemple a partir d’un producte local destacat com el vi o l’oli. La recerca 

elaborada ha permès treure a la llum tot un conjunt d’emprenedors agraris que, de mica en 

mica, van configurant una manera més multifuncional de fer agricultura i de relacionar-se 

amb el medi i la societat. Molts d’ells, però, no són conscients del paper rellevant que tenen 

en aquest canvi de tendència ni del fet de formar part d’una agricultura renovada que de mica 

en mica es va obrint pas. Amb la recerca s’han identificat una desena de novetats118 i més de 

70 elements indicadors d’una transició cap a una agricultura que té més cura del medi i de la 

qualitat alimentària, que estableix un major vincle amb la societat i fomenta una economia 

local i diversa. Alguns dels elements destacats en aquesta transició són les pràctiques de 

producció agrària més sostenibles –sobretot els mètodes de producció agrària ecològica–, la 

venda directa, la preservació del patrimoni i les pràctiques pageses, així com l’oferiment 

d’activitats recreatives per als ciutadans vinculades amb les explotacions agràries.    

La varietat de novetats identificades es poden arribar a considerar «llavors de transició» 

(Wiskerke i Van der Ploeg 2004), les quals reflecteixen la tendència que segueixen bona part 

de les explotacions entrevistades cap a la recamperolització (Poppe, Termeer i Slingerland 

2009), el desenvolupament rural impulsat per la pagesia (Van der Ploeg, Long i Banks 2002) 

o la multifuncionalitat (Renting i Rossing 2009). Aquest canvi suposa més acostament a la 

natura i la societat, alhora que la pagesia guanya en autonomia (Van der Ploeg 2009). De tota 

manera, la recerca ha aportat una variabilitat significativa d’explotacions, i mentre gairebé la 

meitat d’elles segueixen clarament la línia de la recamperolització de l’agricultura, la resta 

tenen una orientació més industrial. Bona part d’aquestes explotacions més comercials 

entrevistades també són familiars i multifuncionals, però a diferència de les que van en la 

línia de la recamperolització, aquestes solen apostar o bé pel vincle amb la ciutadania o per 

la qualitat ambiental, i no per ambdós elements com en el cas de la recamperolització.  

Les opcions de futur escollides pels entrevistats il·lustren que hi ha un canvi de tendència en 

diverses explotacions, perquè si bé algunes continuen optant per la pràctica, dominant en els 

darrers anys, d’increment constant de producció, la majoria s’orienten cap a la 

multifuncionalitat. Seguint la classificació establerta per Ploeg, Long i Banks ( 2002), les 

                                                 
118 En la línia de les novelties descrites per Wiskerke i Ploeg ( 2004) (vegeu l’apartat 3.3.).  
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explotacions analitzades tendeixen a innovar amb estratègies d’aprofundiment per afegir 

valor als productes mitjançant la qualitat i el respecte al medi ambient, aspectes molt valorats 

pels consumidors. Són poques encara les que amplien a noves activitats com l’agroturisme o 

la gestió del paisatge i la natura. Aquesta multifuncionalitat de l’activitat agrària, tot i que 

encara és molt incipient a la zona d’estudi, permet avançar cap a la sostenibilitat (Sayadi, Parra 

i et al. 2009) i acosta, de mica en mica, l’agricultura de la RUG al tipus de sistemes alimentaris 

que fomenten els moviments de transició.  

9.2. Iniciatives per configurar un sistema agroalimentari més local i 
sostenible 

La recerca ha volgut anar més enllà de les explotacions agràries i analitzar els canvis detectats 

en el context més ampli del sistema agroalimentari. Per això s’han tingut en compte també 

iniciatives socials i públiques vinculades amb l’agricultura local. Amb aquest objectiu, la figura 

següent, seguint el model elaborat al final de la 2a part de la tesi (vegeu la Figura 20), 

incorpora totes les iniciatives identificades a la RUG que poden contribuir a generar un 

sistema agroalimentari més local i sostenible ambientalment.  

D’entrada, aquest sistema s’ha de basar en una producció agrària que minimitzi els impactes 

ambientals i es trobi vinculat amb el territori. Tot i l’increment constant de l’agricultura 

ecològica, aquesta continua sent molt minoritària a la zona d’estudi, on només 

aproximadament un 5% de les explotacions estan certificades pel CCPAE. A partir del treball 

de camp, es pot afirmar que l’agricultura que practiquen les explotacions entrevistades està 

basada en criteris de sostenibilitat ambiental en una mica més de la meitat dels casos. Tot i 

això, només un 33% dels entrevistats estan inscrits com a productors ecològics, un fa 

producció integrada i cinc consideren que fan una agricultura ambientalment respectuosa, 

similar a la PAE o a la PAI, però no estan interessats en la certificació. Per tant, els sistemes 

de producció agrària dels entrevistats estarien dividits més o menys a parts iguals –seguint 

l’esquema de la Taula 6– entre els que estan més basats en l’ecosistema, per una banda, i els 

que estan més lligats als combustibles fòssils, per l’altra.  

Una altra característica rellevant del sistema productiu agrari de la RUG és la forta presència 

d’agricultura familiar, la qual cosa denota un major vincle amb el territori. D’entre les 

explotacions entrevistades també s’ha observat la utilització de varietats tradicionals i la cria 

de races autòctones, tot i que no és un aspecte generalitzat i no se n’han pogut obtenir dades 

estadístiques generals del sector. En el camp de la producció també és interessant constatar 
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el creixent interès, tot i que força incipient encara, en la producció agrària per part d’un sector 

de la societat que cultiva principalment en horts urbans.   

Algunes explotacions es diversifiquen i passen també a transformar el producte. Un terç dels 

entrevistats ha escollit aquesta opció, per tal principalment de donar valor afegit als 

productes. En general, es tracta d’un fenomen força recent. Així, l’oferta de productes 

alimentaris artesans locals s’enriqueix amb productes lactis i carnis, vi, oli o mel.  

El nombre ascendent de productors que s’apunten a la certificació de la venda de proximitat 

(ja en són 50 a la RUG) demostra la presència d’un mercat local d’aliments, els quals es poden 

adquirir directament als productors (a les mateixes explotacions, en mercats de pagès i fires 

locals) o mitjançant circuits curts de venda. Es tracta, per tant, d’una agricultura de proximitat 

que afavoreix el contacte entre productors i consumidors, alhora que permet reduir les 

necessitats de transport i emmagatzematge dels aliments.    

La ciutadania també s’implica en el sistema agroalimentari local, tradicionalment amb la 

compra als tradicionals mercats de pagès, i més recentment amb la compra en cistelles o de 

forma col·lectiva mitjançant cooperatives o grups de consumidors, els quals han anat en 

augment a la RUG.   

L’interès dels consumidors en l’alimentació local també es detecta per l’èxit que tenen les 

fires celebrades en diversos municipis de la RUG. Ho demostren les més de 30.000 persones 

que visiten cada any la Fira de Primavera de Campllong, així com el fet que cada vegada hi 

ha més municipis que opten per desenvolupar un esdeveniment d’aquest tipus lligat als 

productes alimentaris de la zona. Es tracta d’una manera lúdica i divertida de celebrar 

l’alimentació pròpia del lloc, en la línia del que descriuen de la Salle i Holland ( 2010). 

L’oportunitat que comencen a oferir algunes explotacions de la RUG de fer visites i activitats 

recreatives relacionades amb l’agricultura ajuda, també, a connectar la societat amb el menjar 

que es produeix a prop de casa. Alguns productors agraris (se n’han detectat 4 a la RUG) van 

més enllà i ofereixen també activitats formatives, com ara tallers que poden estar vinculats o 

no amb l’alimentació. Paral·lelament, l’educació relacionada amb la producció d’aliments 

també es comença a practicar a les escoles mitjançant els horts urbans i públics, com ara a 

les Hortes de Santa Eugènia.   

Per poder parlar d’un sistema agroalimentari sostenible ambientalment, cal que aquest es 

construeixi sobre la base d’un sistema tancat, de manera que generi els seus propis inputs i 

minimitzi i revaloritzi els residus. L’anàlisi d’aquest aspecte a la RUG és complexa i requeriria 
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una investigació específica sobre aquest tema. Malgrat tot, amb la recerca s’ha detectat la 

presència de diversos elements que van en aquest sentit: la creació de basses de reg per 

disposar de més aigua per als cultius, la producció a la mateixa granja del menjar que necessita 

el bestiar, la presència d’una planta de biogàs per fer valorització energètica a partir dels 

purins, seleccionar i guardar les llavors per tornar-les a plantar i la generació d’adobs a partir 

de les dejeccions ramaderes que s’utilitzen per als camps o per a la jardineria.  

Si bé el sistema agroalimentari descrit és una realitat, també s’ha de dir que és encara 

minoritari. Cal assenyalar que a l’altra banda hi ha un bon nombre de productors agraris que 

s’orienten principalment a l’agroindústria i a l’exportació, establint pocs vincles o cap amb 

els consumidors locals. A l’altra banda, també ens trobem amb un gruix considerable de 

consumidors que adquireixen els seus productes per mitjà de les grans cadenes d’alimentació, 

les quals solen oferir pocs productes de proximitat, si bé alguns supermercats els estan 

introduint de mica en mica.    

 

Figura 25. Aportacions a un sistema agroalimentari més local i ambientalment sostenible a 

la RUG 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir de diversos autors (de la Salle i Holland 2010; Zeeuw i Drechsel 2015) 
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9.3. Cap un sistema agrourbà més sostenible i resilient 

El territori d’estudi és marcadament agrourbà, amb algunes zones, les més allunyades de la 

ciutat de Girona que es poden catalogar més de rurals, com per exemple bona part de la vall 

del Llémena. Tal com s’ha esmentat amb anterioritat, l’espai agrari que està més sotmès a 

característiques de periurbanitat és l’ubicat dins l’àrea urbana de Girona. Aquest àmbit es 

cataloga com a paisatge d’atenció especial per les fortes dinàmiques de transformació que té, 

sobretot al voltant de l’eix d’infraestructures viàries nord-sud i del pol industrial i de serveis 

Girona-Costa Brava (Nogué i Sala 2010). La influència del continu urbà Girona-Salt amb una 

població de més de 100.000 habitants podem considerar –prenent com a referència les 

definicions d’AUP incloses al Capítol 4– que s’estén en un radi aproximat de 10km. Aquest 

es representa en el mapa inclòs a l’Annex 3.4.. S’ha considerat interessant plasmar 

cartogràficament aquest radi per poder analitzar quins espais quedaven dins i quins fora. Una 

visió ràpida al mapa ja mostra que la representació radial, almenys en el cas de Girona no és 

la més ideal, perquè segurament les característiques geogràfiques del territori fan que 

determinats territoris quedin més aïllats de la influència urbana, com ara la vall del Llémena 

o la zona de les Gavarres, mentre que d’altres més allunyats de Girona ciutat, pel fet d’estar 

a la plana, reben més influències de periurbanitat, és el cas de Vilobí d’Onyar, de Riudellots 

de la Selva o de Cassà de la Selva, on les zones planes afavoreixen la ubicació 

d’infraestructures, usos urbans i polígons industrials. Si es pren com a referència la definició 

de periurbanitat elaborada pel projecte PLUREL (vegeu l’apartat 4.2.1.) només sis municipis 

quedarien fora de l’espai considerat periurbà perquè presenten una densitat inferior a 40 

hab/km2.  Sigui com sigui, el radi representat al mapa sí que serveix per identificar 

gràficament la influència que pot exercir l’espai urbà de la conurbació de Girona als seus 

voltants.  

Aplicant la idea de Mougeot que sostén que l’AUP es diferencia de l’agricultura rural en el 

fet que s’integra amb el sistema econòmic i ecològic urbà, es pot considerar que bona part 

de les explotacions entrevistades a la RUG tenen característiques de periurbanitat perquè 

estableixen sobretot relacions econòmiques i socials amb Girona i els entorns urbans 

propers. L’ecosistema urbà es beneficia d’aquesta agricultura propera a nivell de paisatge, de 

millora del microclima urbà, de possibilitat de revaloritzar els residus urbans, etc. A mesura 

que ens acostem als extrems de la RUG veiem que les relacions econòmiques i socials també 

es comencen a establir amb altres capitals de comarca com la Bisbal, Banyoles o Santa 

Coloma de Farners.  
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L’anàlisi de les explotacions agràries i la vinculació de la ciutadania en l’agricultura de la RUG 

evidencia l’existència de les diverses tipologies d’AUP que combinant les classificacions 

establertes per Donadieu (2006) per un costat i per Veenhuizen i Danso (2007) per l’altra, es 

poden definir així: una agricultura rural majoritària formada per explotacions comercials i per 

explotacions multifuncionals, una agricultura periurbana de productors més petits –com ara 

horticultors– que tenen una relació directa amb els consumidors urbans, una agricultura 

ciutadana amb productors a temps parcial119 que tenen altres activitats vinculades o no amb 

l’agricultura, i una agricultura lúdica practicada en horts públics o privats, que en alguns casos 

(pocs segurament a la RUG) pot tenir fins i tot funció de subsistència.  

La tesi vol fer aflorar sobretot els beneficis que aporta l’agricultura en un entorn agrourbà 

com és la RUG. Prenent com a punt de partida la Taula 8 s’elabora a continuació una reflexió 

sobre la contribució de l’agricultura a la sostenibilitat del sistema agrourbà de la RUG. Es 

parteix del concepte de sistema agrourbà aplicat a la RUG120 considerant que al territori 

d’estudi, l’agricultura (urbana i periurbana) i la ciutat s’interrelacionen de manera 

multidimensional integrant aspectes econòmics, socials, ambientals, territorials i polítics.  

En l’àmbit econòmic, tot i que l’agricultura té una representació molt reduïda en el PIB de la 

zona d’estudi, aquesta activitat contribueix a la diversificació de l’economia i a l’ampliació de 

la diversitat d’oferta de treball. Tal com ja s’ha apuntat, cada vegada més explotacions 

decideixen vendre directament al consumidor oferint productes locals, això incrementa la 

seguretat alimentària i la resiliència de la societat de la RUG que té aliments frescos, de 

qualitat i fàcilment accessibles. La revifalla dels horts urbans ajuda també a enfortir aquesta 

seguretat alimentària, perquè és una font d’autoconsum per les persones que els cultiven. 

La funció social del sector agrari de la RUG sembla ser que es comença a desenvolupar a 

través principalment de l’oferta d’activitats lúdiques i formatives que han iniciat diverses 

explotacions agràries, però en canvi, l’oferta de serveis terapèutics i ocupacions per persones 

amb problemes d’inserció laboral és encara força incipient. La presència al territori d’estudi, 

de diverses fundacions socials, amb algunes d’elles apostant decididament per l’agricultura 

com a activitat terapèutica i ocupacional, compensa una mica aquesta mancança detectada a 

les explotacions agràries de la zona. L’agricultura social també es manifesta a la RUG per 

                                                 
119 El Cens agrari de l’Idescat recollia per al 2009 que un 45% dels titulars d’explotacions agràries de la RUG 
dedicaven menys d’un 25% del temps treballat a l’explotació agrària.  
120 Aquest ja ha estat definit en l’apartat teòric i en el capítol 7 a partir del projecte DAUME. 
<http://www1.montpellier.inra.fr/daume/> [Consulta: 19 setembre 2015]   
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mitjà dels horts socials. Els municipis, sobretot els grans, com Girona o Salt, posen a 

disposició de la ciutadania horts per poder cultivar a títol individual o per autoconsum. Sovint 

això es canalitza a través d’entitats socials que gestionen la cessió dels horts a famílies o 

persones que ho necessiten per alimentar-se, per finalitats terapèutics o com a tasca 

ocupacional. El Programa d’aliments del Gironès contribueix a difondre aquesta pràctica 

entre els municipis de la comarca.  

De mica en mica, la ciutadania s’implica més en l’alimentació per mitjà de les decisions de 

compra i el cultiu directe d’aliments. La relació directa entre productors i consumidors es 

dóna sobretot amb els mercats i, en menor mesura, amb els grups i les cooperatives de 

consum, així com amb el cultiu en horts comunitaris, encara poc present a la zona. Les 

escoles són també un punt on s’estan desenvolupant projectes d’horts com a eina pedagògica 

per acostar els nens a l’alimentació. Tot plegat, enforteix i enriqueix el vincle social amb 

l’alimentació, alhora que crea sentiment de comunitat. La proximitat de l’espai agrari als nuclis 

urbans facilita que tota la ciutadania pugui gaudir del paisatge i del patrimoni rural 

incrementant la qualitat de vida, alhora que és un recurs per donar a conèixer aspectes 

vinculats amb l’agricultura i l’alimentació. Un altre aspecte interessant en l’àmbit social, 

detectat a la zona d’estudi, és la presència d’una explotació agrària que ofereix la possibilitat 

de fer-hi estades de voluntariat mitjançant la xarxa de voluntaris WOOF. 

Pel que fa a la dimensió ambiental, l’agricultura aporta espais oberts i refugi per a la 

biodiversitat. La creixent presència de sistemes de producció agrària més sostenibles 

(sobretot PAE, PAI i practiques similars) beneficia la biodiversitat que ha resultat força 

afectada per les pràctiques d’industrialització de l’agricultura. Els camps de cultiu exerceixen 

també una funció molt important com a connectors entre els espais naturals de la RUG, la 

qual s’incorpora en el planejament territorial. La forta presència d’espai agrari millora també 

segurament el microclima urbà, redueix la contaminació i pot ajudar a mitigar els problemes 

derivats de l’escorrentia superficial. Tot i que la tesi no aprofundeix en el tema, sembla ser 

que no existeix una estratègia o acció conjunta del sector agrari, ni de les administracions 

locals, per aprofitar el potencial de generació d’energies renovables que poden tenir les 

explotacions agràries o de valorització energètica de determinades activitats agràries. La 

valorització de residus es fa principalment amb la gestió de les dejeccions ramaderes per 

convertir-les en adobs per als camps o per a altres sectors com la jardineria. Tampoc no es 

pot dir que hi hagi una acció global de reducció del malbaratament alimentari a la RUG. Tot 

i que existeixen accions puntuals d’alguns municipis o de col·lectius per recollir aliments 
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sobrants tant a les explotacions agràries com en punts de venda, com ara als mercats.  Caldria 

treballar més aquests aspectes per generar un sistema agroalimentari de cicle tancat que 

permeti avançar més en la sostenibilitat ambiental de la RUG.  

En general, el manteniment d’un espai agrourbà com el de la RUG amb agricultura de 

proximitat permet reduir la petjada ecològica derivada del transport dels aliments, 

incrementar la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, tenint en compte que si es redueix el 

transport es generen menys emissions i que amb la producció i la venda local d’aliments 

s’incrementa la resiliència alimentària.    

En la dimensió territorial, s’ha recollit com el planejament territorial (PTPCG i PDUSUG) 

protegeix bona part dels espais agraris amb la catalogació de protecció especial (sovint pel 

seu valor com a connectors d’espais naturals), de sòls de protecció territorial pel seu interès 

agrari i/o paisatgístic o amb una figura més laxa de protecció preventiva. El planejament 

municipal inclou la categoria de sòl agrari dins del sòl no urbanitzable i un 60% dels municipis 

de la RUG atorguen un valor destacat a l’espai agrícola. Se’n destaquen principalment els 

valors i funcions vinculats amb la producció agrària, la biodiversitat, la connexió ecològica i 

el paisatge. Dos municipis (Salt i Sant Gregori) incorporen una clau dins del SNU destinada 

als horts, i només Girona ha creat un sistema de parc agrícola (a les Hortes de Santa Eugènia) 

inclòs dins del sistema d’espais lliures. Existeix també una proposta de creació d’un cinturó 

verd a l’Àrea Urbana de Girona, la qual cosa podria suposar una oportunitat per preservar i 

dotar de valor els espais agraris de la zona. Es pot concloure que bona part del sòl agrari es 

troba protegit pel planejament territorial o municipal, però no existeix cap pla o projecte 

específic per protegir i gestionar adequadament els sòls agraris de la RUG. La figura del parc 

agrari o parc rural, o bé propostes com la del Cinturó aliment-terra de Liège ajudarien a posar 

en valors els espais agraris de la RUG i a crear les eines de gestió adequades per vertebrar 

millor aquests espais en el territori i la societat local.  

Paral·lelament, també convé promoure els horts urbans, tant comunitaris com individuals. 

Girona i Salt són els municipis més actius en aquest sentit, sobretot amb la regulació i gestió 

de les Hortes de Salt i de Santa Eugènia. Ambdós municipis han desenvolupat plans especials 

per aquests espais.  

L’Administració mitjançant el desplegament de polítiques, estratègies i plans, també pot tenir 

un rol important en la creació d’un sistema agroalimentari ambientalment més respectuós i 

arrelat al territori. D’una banda, l’ambientalització de les polítiques agràries ha afavorit 
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l’augment del nombre d’explotacions agràries que fan la transició cap a sistemes d’agricultura 

ecològica –amb la certificació del CCPAE. D’altra banda, s’han anat estenent els ajuts a 

pràctiques agroambientals com a  mesura de compensació i incentiu per les explotacions que 

tenen una cura especial del medi ambient. Si bé aquests ajuts són poc nombrosos a la zona 

d’estudi (amb 27 ajuts atorgats el 2014), cal destacar el nombre d’explotacions (61%) i de 

superfície (un 50% de les terres) que reben el pagament verd per pràctiques beneficioses pel 

clima i el medi ambient. També és interessant observar que la custòdia agrària, tot i ser encara 

escassa a la zona d’estudi, es va estenent de mica en mica com una eina que fomenta un pacte 

entre la pagesia i la societat per preservar i potenciar la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni 

rural. La recent creació de la certificació de la venda de proximitat també ha animat a molts 

productors (més de 50) a optar per tenir aquest segell i poder així acreditar que fan un 

producte local. Aquesta certificació, i portals com gastroteca.cat acosten els productors a la 

ciutadania. Des de l’administració també es promouen les marques de qualitat com les D.O. 

i les I.G.P., aquestes també ajuden a difondre i a donar valor afegit als productes de 

proximitat. A la RUG de moment són pocs els productes amb aquestes distincions, i destaca 

la IGP Poma de Girona.  

Tot i que s’han pogut recollit un nombre significatiu d’aspectes que contribueixen 

positivament al territori d’estudi, cal dir que l’agricultura podria contribuir molt més a la 

creació d’un sistema agrourbà més sostenible i resilient a la RUG.     

El sector agrari que es troba directament vinculat amb els consumidors locals i amb una 

producció agrària ambientalment respectuosa, tot i que va a l’alça, és encara minoritari. No 

existeix una estratègia conjunta del sector de la zona, per exemple per mitjà de les 

cooperatives agràries o agrupacions de productors com passa a la zona de Liège (recollit en 

el capítol 5), que pugui promoure aquesta transició agrària cap a una major sostenibilitat 

ambiental i interrelació amb la ciutadania. De tota manera, es detecten aires de canvi que de 

mica en mica poden fer encaminar el sector en aquesta direcció. La força cooperativa de 

l’agricultura de la zona, per mitjà de les cooperatives lleteres i de la cooperativa Girona fruits, 

així com iniciatives innovadores que integren tota la cadena de producció agroalimentària 

com el projecte És farina de Girona, ofereixen un potencial molt important per continuar 

donant valor als aliments de qualitat que es produeixen a la RUG i acostar-los més a la 

ciutadania.   

La RUG té un potencial elevat per acostar més l’agricultura a la ciutadania i integrar-la en el 

dia de dia d’aquest territori. Seguint les propostes de de la Salle i Holland ( 2010) es podria 
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combinar l’agricultura amb altres usos, per exemple amb parcs infantils, incorporar 

l’agricultura a l’arquitectura, oferir activitats lúdiques en espais agraris, fer visibles les 

activitats agràries, millorar la funció ecosistèmica i senyalitzar millor els espais agraris i les 

regulacions que s’hi apliquen. La diversitat creixent d’explotacions que obren les portes als 

ciutadans, els espais d’horta, com ara les Hortes de Salt i Santa Eugènia, així com l’extensa 

xarxa de camins i les vies verdes121 existents a la zona, són una gran oportunitat per establir 

aquests vincles entre agricultura, alimentació i ciutadania. Actualment molts espais agraris 

s’utilitzen bàsicament per realitzar una activitat lúdica (passejar, córrer, anar amb bicicleta) i 

no s’estableix cap connexió amb l’activitat agrària que s’hi realitza. La instal·lació de cartells 

explicatius, la venda directa, una major oferta i difusió d’activitats per part de les explotacions 

–tal com ja es comença a fer– ajudarien a crear aquestes interrelacions tant enriquidores.  

Eines com els consells alimentaris municipals que no existeixen encara a la zona, els mapes 

d’aliments (foodmap) o l’anàlisi de les conques alimentàries (foodshed) ajuden també a recollir 

les diverses iniciatives existents vinculades amb l’agricultura i l’alimentació locals i a difondre-

les entre la ciutadania. Els mapes inclosos a l’annex 3 que incorporen informació de les 

explotacions agràries i les iniciatives diverses vinculades amb l’agricultura són un primer pas 

en aquest sentit.   

                                                 
121 A Holanda per exemple van desenvolupar rutes en bicicleta per conèixer explotacions agràries 
ecològiques. La iniciativa va sorgir de Greenpeace i l’organització d’agricultura ecològica Bionext. 
<www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner/pieperpad/>   
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9.2. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS FINALS: LA TRANSICIÓ DE 

L’AGRICULTURA I LES COMUNITATS URBANES CAP A LA 

SOSTENIBILITAT 

 

«Changer de vie ici et maintenant, sans attendre des lendemains                                 

qui tardent trop à chanter...»  

«Canviar de vida aquí i ara, sense esperar els endemans                                                         

que triguen massa a sonar...» (Dupin 2014) 

 

La recerca elaborada ha permès obtenir una informació rica i variada sobre els processos de 

transició de l’agricultura i de la societat cap a la sostenibilitat i com aquests es troben als 

espais urbans per millorar-ne la qualitat de vida i la qualitat ambiental. A continuació, es 

recullen unes reflexions finals que cerquen donar resposta a les preguntes plantejades a l’inici 

de la recerca. En darrer lloc, es plantegen diverses vies de recerca que es poden obrir a partir 

de la present investigació, per finalitzar amb unes conclusions globals sobre la hipòtesi 

principal d’estudi.  

9.2.1 Discussió i resultats a partir de les preguntes i proposicions 
plantejades 

Existeix una transició cap a una agricultura més sostenible? 

Els resultats de la investigació, tant dels referents teòrics com de l’estudi de casos, evidencien 

que una altra agricultura és possible. Una agricultura vinculada amb la natura i la societat que 

satisfaci realment les necessitats, sense posar en perill la conservació del medi ni la salut de 

les persones. Es tracta d’un procés de transició de l’agricultura cap al desenvolupament 

sostenible (Veldkamp i Altvorst 2009; Wiskerke i Van der Ploeg 2004) que ja està en marxa 

i que integra una gran varietat de pràctiques i d’iniciatives. Així, no existeix un sol camí de 

transició, en el sentit que no hi ha una pauta clara de què es considera una agricultura més 

sostenible. El recull de diverses propostes (plantejades al capítol 3) identifica l’agroecologia  

(Baret i Stassart 2013; Dendoncker i Peeters 2013), l’agricultura biològica i pagesa (Caplat 

2014), la recamperolització (Hilmi 2012; Ploeg 2009), la multifuncionalitat (Wilson 2007; 
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Renting i Rossing 2009; Wilson 2001), els sistemes agroalimentaris sostenibles (Barbier i 

Elzen 2012; Spaargaren, Oosterveer i Loeber 2013) o els sistemes alimentaris regeneratius 

(Dahlberg 1994) com a solucions per avançar en la transició.  

La recerca de casos de referència, així com l’estudi de cas a la regió urbana de Girona, posen 

de manifest l’existència dels processos mencionats de transició de l’agricultura. En aquest 

sentit, per exemple, el Govern d’Holanda està impulsant, sobretot des del principi del segle 

XXI, una estratègia per solucionar els problemes de la forta industrialització de l’agricultura 

holandesa, mitjançant l’impuls d’una agricultura més sostenible que doni resposta a les 

demandes ciutadanes de qualitat alimentària i respecte pel medi ambient. Aquesta es defineix 

com: «una agricultura acceptada socialment que compleix els estàndards ecològics, culturals, 

econòmics i internacionals tal com requereix la comunitat» (LNV 2002). A Liège és el sector 

agrari mateix, acompanyat d’altres actors, que vol posar en pràctica «un model de producció 

agrícola innovador, sostenible i que aporti sentit». 122  Així ho afirma el moviment Les 

Compagnons de la Terre que s’inspira en l’agroecologia per construir la sobirania alimentària 

local. La creació del cinturó aliment-terra de Liège cerca la complicitat amb múltiples actors 

per construir les bases del sistema alimentari de demà.  

Paral·lelament a l’orientació més sostenible de les explotacions, moltes d’aquestes també 

decideixen ser més multifuncionals. A Holanda, un de cada cinc pagesos incorpora activitats 

complementàries i nous mercats (De Boo 2016). D’aquesta manera, moltes explotacions 

familiars holandeses desenvolupen una multifuncionalitat forta (Oostindie 2015) i s’adapten 

així a necessitats ciutadanes. La conservació de l’aigua, la gestió de la natura, les activitats de 

lleure, l’educació, l’assistència social o la protecció de valors naturals (Stichting 

InnovatieNetwerk 2003) són algunes de les activitats que es desenvolupen juntament amb 

l’agricultura. Els exemples concrets del municipi d’Almere, a Holanda, i de Bristol, al Regne 

Unit, demostren també la forta presència de la multifuncionalitat del sector agrari, i en aquests 

casos no només des d’explotacions professionals, sinó sobretot des de l’agricultura urbana, 

per mitjà d’iniciatives de producció agrària que tenen funcions socials i lúdiques.   

L’anàlisi a escala d’explotació efectuada a l’agrourbà de Girona il·lustra també el progressiu 

augment de la pagesia que decideix diversificar, esdevenir més multifuncional i, en molts 

casos, practicar una agricultura més responsable ambientalment. Així ho demostra el fet que 

el nombre d’explotacions agràries que fan PAE a la RUG ha incrementat exponencialment 

                                                 
122 Extret del web de la cooperativa Les Comapgnons de la Terre. <http://www.cdlt.be/notre-vision-de-
lagriculture/> [Consulta: 8 març 2015] 
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passant de ser 10 el 2009123 a unes 40 l’any 2016. 124 En la recerca elaborada s’ha pogut 

identificar la presència en més de 40 explotacions agràries de diversos elements (una vintena) 

que deixen constància de la multifuncionalitat i el canvi cap a una major sostenibilitat d’una 

part, encara minoritària, del sector agrari gironí. 

La figura següent sintetitza el vincle descrit d’una part del sector agrari amb el medi ambient 

i la comunitat local. El desenvolupament i l’equilibri dels diversos elements representats a la 

il·lustració permeten configurar una agricultura més sostenible ambientalment i socialment. 

Aquests elements estan relacionats amb els diversos aspectes del sistema agroalimentari local, 

com ara la producció, el transport i la venda d’aliments; la celebració i l’educació relacionada 

amb el menjar local, i la gestió dels residus derivats de la producció agrària. 

 Figura 26. Elements per una agricultura ambientalment i socialment sostenible 

 

FONT. Elaboració pròpia 

Quin és el lloc i el rol de l’agricultura als entorns urbans i com s’integra en la planificació i 
les polítiques urbanes? 

Històricament el cultiu d’aliments ha anat lligat al desenvolupament de les ciutats. La 

investigació ha recopilat models, com el de la ciutat jardí de Howard o el de la seqüència 

                                                 
123 Dades del Cens agrari de 2009 de l’Idescat.  
124 Dades del CCPAE.  
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d’usos del sòl de Von Thünen, que ja integraven, fa més d’un segle, l’agricultura i la producció 

d’aliments propers a la ciutat com un element necessari en la planificació urbana. Aquest 

paper rellevant de l’agricultura ha quedat una mica en l’oblit durant els anys de febre 

urbanística. Tot i això, actualment sembla que assistim a una revalorització de l’agricultura 

urbana i periurbana que passen a considerar-se, cada vegada més, un ús clau en la planificació 

dels espais urbans perquè poden aportar nombrosos beneficis, com ara la millora del medi 

ambient o de la qualitat de vida (vegeu la Taula 8).  

A partir d’aquí, la investigació ha aprofundit en diversos models que cerquen integrar i 

potenciar l’agricultura i l’alimentació local a les ciutats, com per exemple el model de 

permaciutat, l’urbanisme agrari o la creació de zones o conques d’alimentació –com per 

exemple el que elabora Growing Communities (vegeu l’apartat 4.3.2.). S’observa una 

variabilitat de plantejaments, alguns de més utòpics i d’altres de més realistes, però tots 

reivindiquen l’agricultura dins i al voltants de la ciutat, ja sigui amb la creació d’espais 

productius continus, la zonificació de l’agricultura –amb una agricultura més intensiva de 

productes frescos al centre de la ciutat i una altra de més extensiva i ramadera a mesura que 

ens allunyem dels centres urbans– i la creació de figures de protecció i gestió, com serien els 

parcs agraris o els parcs rurals.   

A partir de la informació analitzada, s’han pogut destacar dos conceptes que es consideren 

clau per explicar els processos de transició de l’agricultura i les comunitats urbanes cap a la 

sostenibilitat que s’analitzen. Un d’aquests és el de sistema agroalimentari, prenent com a 

referència la definició que en fan els autors Salle i Holland (2010) i incorporant-hi la noció 

d’agricultura per poder configurar un sentit més ampli del terme, en la línia del que plantegen 

altres autors (Barbier i Elzen 2012; Spaargaren, Oosterveer i Loeber 2013). El sistema 

agroalimentari ciutat-regió (representat en la Figura 20) engloba tots els aspectes vinculats 

amb l’alimentació local, des de la producció agrària, passant per la venda i el consum, fins a 

accions de formació o de celebració, i la generació de residus que es poden tornar a valoritzar 

dins del sistema. L’altre concepte destacat és el del sistema agrourbà, que té un plantejament 

més territorial i vindria a ser la plasmació territorial i multidimensional en un espai rural-urbà 

de les interrelacions que s’estableixen entre actors, bona part d’aquestes mitjançant el sistema 

agroalimentari. Els casos de referència i l’avaluació a la RUG han permès detectar una 

evolució cap a sistemes agroalimentaris més locals i sostenibles que inclouen pràctiques 

agràries més respectuoses amb el medi i un consum conscient que demana cada vegada més 

productes locals i ecològics. Alhora, s’han identificat elements i iniciatives que sorgeixen des 
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del sector agrari, però també des de la ciutadania, així com polítiques vinculades a l’agricultura 

i l’alimentació que ajuden a avançar cap a la sostenibilitat i la resiliència del sistema agrourbà.  

Com s’insereix i es tracta l’agricultura en el moviment de la transició?  

L’anàlisi de la transició de l’agricultura ha estat la part fonamental de la tesi, la qual s’ha 

concretat amb la recerca de casos de referència i amb l’estudi del cas concret a l’agrourbà de 

Girona. La investigació, però, ha anat més enllà perquè interessava veure com aquests canvis 

de l’agricultura s’insereixen en un moviment més ampli de transició cap a un nou sistema 

socioeconòmic més connectat amb la natura i la comunitat. Dahlberg (1994) constata el paper 

de l’agricultura en aquesta transició global quan diu que «podem esperar grans 

transformacions de l’agricultura industrial, com a part integrant d’un moviment més ampli 

de transició cap a una era post-combustibles fòssils». En aquest sentit, la tesi ha investigat 

també la filosofia i l’aplicació del moviment de transició, dins del qual l’agricultura pren un 

protagonisme especial seguint els principis de la permacultura. S’ha pogut constatar que la 

gran diversitat de moviments de transició, amb més de 1.000 iniciatives repartides pel 

planeta,125 està generant múltiples accions de foment de l’agricultura i l’alimentació local 

(vegeu el capítol 5) . Aquestes iniciatives que sorgeixen de baix a dalt pretenen apoderar la 

ciutadania perquè pugui disposar d’aliments locals i reconnectar-se amb la comunitat i la 

natura. Autors vinculats amb el moviment de transició afirmen que cal transformar l’actual 

sistema de pagesos que alimenten consumidors passius en un on hi hagi cada vegada més 

productors-consumidors, els quals puguin produir el seu propi menjar o vincular-se amb 

pagesos que el produeixin (Pinkerton i Hopkins 2009). 

L’anàlisi d’accions relacionades amb l’agricultura i l’alimentació dins dels moviments de 

transició de Bristol i Liège aporta exemples concrets sobre com, des d’aquestes 

mobilitzacions ciutadanes, es promou un sistema agroalimentari més local, sostenible i 

resilient. Alhora, són interessants perquè tenen enfocaments diversos. La transició a Bristol 

està liderada per col·lectius ciutadans i deriva de la forta tradició de mobilitzacions socials de 

la zona en temes ambientals. En canvi, el que fa interessant l’anàlisi del cas de Liège és que 

la pagesia s’implica directament en el moviment de transició. Aquest cas demostra les noves 

interrelacions que es poden establir entre ciutadania i pagesia i com la pagesia decideix 

prendre part en el canvi cap a una societat més connectada amb el medi i els ciutadans. A 

                                                 
125 Informació del web de Transition network en el web https://transitionnetwork.org/. 
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l’agrourbà de Girona, tot i que no existeix un moviment de transició ben organitzat, sí que 

s’observen algunes iniciatives que van en aquesta línia (vegeu l’apartat 8.2).  

Els resultats de la investigació ofereixen un ampli ventall d’iniciatives relacionades amb el 

desenvolupament d’un sistema agroalimentari més local i interconnectat. Així, des del món 

agrari hi ha un acostament a la ciutadania, per mitjà de la venda de proximitat i l’oferiment 

d’activitats diverses a les explotacions. Alhora, des de la ciutadania incrementa l’interès en la 

producció d’aliments amb el cultiu principalment d’horts urbans, així com amb la compra de 

productes locals directament (en mercats, en grups i cooperatives de consum i amb la compra 

directa al productor a les agrobotigues o amb cistelles). D’aquesta manera, es configura un 

sistema agroalimentari local, on l’agricultura de proximitat té un paper clau. Aquest sistema 

integra totes les fases descrites per de la Salle i Holland ( 2010): l’agricultura i la gestió; el 

processament, el transport i l’emmagatzematge; la distribució, la venda al detall i el 

màrqueting; el menjar i la celebració relacionada amb l’alimentació; la recuperació dels 

residus, i, finalment, l’educació com a part transversal de tots els elements descrits. La Figura 

20 defineix iniciatives per a cadascun dels aspectes que integra el sistema agroalimentari, les 

quals s’han detectat amb el treball d’investigació dut a terme. Aquests resultats contribueixen 

a definir una mica més com es pot configurar un sistema agroalimentari sostenible i resilient, 

a partir d’accions que ja es posen en pràctica actualment i que s’han pogut identificar amb la 

recerca elaborada. Com a resultat de la recerca, s’ha optat per emprar el concepte de sistemes 

agroalimentaris i no el de sistemes alimentaris perquè amb aquest es visualitza més la integració 

de l’agricultura en tot el procés referent a l’alimentació.  

Els casos estudiats incorporen, com s’ha dit, una gran diversitat d’accions que ajuden a 

desenvolupar un sistema agroalimentari més integrat amb les persones i la terra. En el camp 

productiu, destaquen, d’una banda, les actuacions per fomentar una agricultura professional 

més sostenible i, de l’altra, les iniciatives d’agricultura urbana que són molt variades. Una 

experiència molt rellevant i innovadora d’implicació conjunta de la pagesia en un projecte de 

producció més sostenible i local és la de la cooperativa Compagnons de la Terre, ja citada 

anteriorment. L’AU es concreta, per exemple, en horts urbans per a un ús individual o 

comunitari, granges urbanes o espais de producció per a tothom escampats per la ciutat –

com promou la iniciativa Incredible edible. A mig camí entre la producció i el consum, 

trobem els grups de CSA, amb els quals la comunitat dóna suport a l’agricultura establint 

acords amb els productors per adquirir els productes, assumir part dels riscos i, fins i tot, a 

vegades, participar en el cultiu. En trobem un exemple a Bristol, amb Sims Hill Shared 
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Harvest,126 que produeix amb pràctiques ecològiques i de permacultura, amb un sistema 

cooperatiu.  

Pel que fa al consum, cada vegada sorgeixen més iniciatives de cooperatives i grups de 

consumidors que acosten ciutadania i món agrari i permeten obtenir productes propers i de 

qualitat. Destaca el cas de la zona de Liège on hi ha fins a 18 grups de compres comunitaris. 

Els pagesos també s’agrupen per vendre conjuntament, en trobem un exemple en 

l’experiència Point Ferme a Liège, on un grup de pagesos s’han ajuntat per fer arribar la 

producció a punts concrets on s’hi agrupen 5 o més consumidors.  

De la Salle i Holland ( 2010) afirma que la celebració del menjar és un pilar bàsic de qualsevol 

gran comunitat «perquè fa visible els valors i les oportunitats dels sistemes d’alimentació en 

les comunitats sostenibles». A Bristol, ho posen en pràctica des de fa temps amb la creació 

de festivals, tallers, xerrades, portes obertes als horts, etc. També, a la zona d’estudi a Girona 

han anat aflorant de mica en mica fires i celebracions vinculades amb els productes 

alimentaris locals.  

La implicació de tots els actors en el desenvolupament del sistema agroalimentari és vital. 

Una iniciativa molt destacable en aquest sentit és el cinturó aliment-terra de Liège, que vol 

posar en comú com més actors millor per transformar el sistema alimentari regional perquè 

es basi en «productes locals, bons, nets i justos» i promogui una aliança entre ciutat i camp.127  

La creació de consells alimentaris, com el de Bristol o el de Toronto, genera una plataforma 

de trobada dels diversos actors des d’on es promou el sistema d’alimentació local, s’examina 

i es fan recomanacions per millorar-lo. Una acció que pot sorgir d’aquests consells és el de 

crear mapes d’alimentació locals o altres recursos que donin a conèixer el món agrari i 

alimentari local.  

Les administracions tenen també un rol fonamental. Des de la preservació i potenciació de 

l’agricultura per mitjà del planejament territorial i urbanístic, passant pels ajuts 

agroambientals, fins a la creació de mercats i fires vinculades amb el sector agroalimentari, 

són moltes les accions que poden emprendre els polítics per potenciar un sistema 

agroalimentari més sostenible i local.  

                                                 
126 Pàgina web de Sims Hill Shared Harvest: https://simshill.co.uk/. 
127 Informació del web del cinturó aliment-terra de Liège: http://www.catl.be/presentation/. 
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De quina manera l’agricultura pot contribuir a la transició dels espais urbans cap a un 
model més sostenible i resilient? 

Tenint en compte que el món cada vegada és més urbà, el desenvolupament de ciutats i 

entorns urbans més sostenibles pren encara més rellevància. L’agricultura pot aportar molt 

per assolir una major sostenibilitat dels espais urbans. La tesi ha volgut aprofundir també en 

aquest aspecte, amb l’objectiu de detectar què passa als entorns urbans on l’agricultura pren 

un nou valor i la ciutadania se la fa seva per construir una relació més directa amb 

l’alimentació. De mica en mica, es van configurant territoris agrourbans simbiòtics, on 

agricultura i ciutat es complementen i es beneficien mútuament. 

Les accions esmentades en el punt anterior contribueixen a la sostenibilitat i la resiliència dels 

entorns urbans de diverses maneres, tal com es recull en la figura següent, on se sintetitzen 

els resultats de la recerca respecte als beneficis que poden aportar, a la ciutat, els diferents 

elements que integren un sistema agroalimentari de base local i sostenible. Els espais 

agrourbans es poden beneficiar de millores en la qualitat ambiental, en la qualitat de vida i en 

l’economia local. Alhora, es creen comunitats més vinculades al camp, més interrelacionades 

i resilients. L’agricultura és la base per crear aquest sistema agroalimentari local i poder 

aprofitar les oportunitats descrites. Els múltiples beneficis que es deriven de l’activitat agrària 

posen de manifest la importància de preservar-la i potenciar-la als entorns urbans, per mitjà 

de la protecció de l’espai agrari i la creació de nous espais productius, amb la idea de crear el 

que Viljoen, Bohn i Howe ( 2005) defineixen com a espais agraris productius continus. 

L’agricultura passa a formar part indiscutible i imprescindible de la ciutat per fer-la més 

sostenible, afavorint la creació de cicles tancats i resilients, amb un major grau 

d’autosuficiència.  
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Figura 27. Beneficis d’un sistema agroalimentari de base local i sostenible 

 

FONT. Elaboració pròpia 

La unió entre els moviments de transició agraris i socials pot impulsar aquest nou sistema 

agroalimentari que uneix pagesos i ciutadania, i converteix els ciutadans no només en 

consumidors conscients, sinó també, com més va, en productors. Cada vegada té menys 

sentit la desconnexió entre agricultures amb diverses finalitats (professionals, socials o 

lúdiques), ni entre agricultura i societat, perquè a última hora tot acaba formant part d’un 

mateix tot, el dels sistemes agroalimentaris sostenibles i resilients. És en aquest espai on la 

pagesia i la ciutadania es troben per produir, distribuir, consumir i celebrar l’alimentació. 

Consegüentment, la implicació de tots els actors és clau per avançar en la transició. Ja s’ha 

apuntat que, en els casos analitzats, els actors s’hi impliquen de maneres diferents, la qual 

cosa dóna lloc també a resultats diversos. Així, per exemple, el cas d’Holanda mostra una 

transició impulsada en bona part pel Govern, tot i que una part de la pagesia i del món de la 

recerca agrària també fa anys que treballen per una major multifuncionalitat de les 

explotacions agràries. El lideratge del Govern, en aquest cas, fa que autors com Van der 

Ploeg considerin que es tracta, més aviat, d’una transició controlada (Poppe, Termeer i 

Slingerland 2009). El cas concret del municipi d’Almere també presenta un lideratge destacat 
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de les administracions locals, amb molta vinculació amb les polítiques de planejament, tot i 

que, al mateix temps, sobresurten una gran varietat d’iniciatives innovadores d’agricultura 

que sorgeixen des del món social i de l’agrari. El rol de la societat és també palpable a Bristol, 

on la societat fa anys que es mobilitza per defensar el medi ambient i impulsar l’agricultura 

local. Per contra, el cas de Liège és molt singular perquè la transició es fa, tal com ja s’ha dit, 

més des de la pagesia, canalitzada mitjançant la cooperativa de recent creació Les 

Compagnons de la Terre. Amb l’estudi de cas a la regió urbana de Girona, s’observa que, 

d’una banda, la pagesia incorpora aspectes multifuncionals, de sostenibilitat i venda de 

proximitat a les explotacions agràries i, de l’altra, una part –encara petita– de la ciutadania i 

del tercer sector impulsa una agricultura social i lúdica, així com la compra directa als 

productors. En el cas de Girona, el paper dels governs locals és encara feble en la promoció 

de l’agricultura local i es redueix bàsicament a iniciatives d’horta urbana i de mercats de pagès. 

Existeixen, per tant, diversos processos de transició que cerquen objectius similars, però des 

d’òptiques i interessos diversos, tal com mostra la figura següent. El repte és encaixar la 

diversitat d’actors, iniciatives i processos per crear un sistema agrourbà interrelacionat i basat 

en una sostenibilitat forta, tant en l’àmbit social, com en l’ambiental i l’econòmic.  

Figura 28. Rol dels actors en la transició cap a un sistema agrourbà sostenible i resilient 

 

FONT. Elaboració pròpia 
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9.2.2. Recomanacions i conclusions finals 

La investigació elaborada obra les portes per continuar aprofundint en les transicions de 

l’agricultura i les comunitats urbanes analitzades. S’ha posat en evidència que els moviments 

de transició són un objecte molt interessant d’estudi per observar ambdues tipologies de 

transició. Aquest moviment és molt ampli i es troba constantment en creixement i evolució. 

Per tant, és una via d’investigació extensa, on es poden continuar analitzant diversos 

moviments de transició i quines iniciatives porten a terme en relació amb l’agricultura i 

l’alimentació.  

La present recerca s’ha centrat sobretot en els casos europeus, però el moviment de transició 

és global i, per tant, també pot ser interessant observar casos de fora d’Europa i comparar-

los amb el context europeu. A tall d’exemple, a l’àrea de Toronto, a Canadà, estan aplicant 

des de fa molts anys polítiques i accions innovadores d’agricultura local, sostenible i 

multifuncional. A la ciutat de Guelph això es combina amb un moviment de transició potent 

que el fa molt interessant per desenvolupar una investigació en la línia d’aquesta tesi.  Alhora, 

es tracta d’una ciutat mitjana, la qual cosa pot fer interessant la comparació amb el cas de la 

regió urbana de Girona investigat en aquesta tesi. Una anàlisi similar al que s’ha plantejat en 

aquesta recerca es podria desenvolupar també en un espai periurbà més marcat, com és el de 

l’àrea urbana de Barcelona. Segurament, en aquest context territorial més ampli, es podrien 

detectar moltes més dinàmiques i iniciatives de les que s’han trobat a la zona de Girona.  

Amb tot, la recerca s’ha volgut desenvolupar a Girona perquè és un espai amb una presència 

notable de l’agricultura i està menys treballat en el tema que es planteja. Al mateix temps, era 

interessant observar les interaccions entre agricultura-societat i els elements de transició 

existents a la zona perquè, tot i que l’espai agrari és molt proper, sovint és desconegut per la 

ciutadania. Bona part de la recerca a Girona també s’ha orientat cap a detectar la connexió 

entre agricultura i medi ambient. Aquesta anàlisi s’ha fet, principalment, a partir d’informació 

estadística i de bases de dades diverses, així com amb les entrevistes a explotacions. Malgrat 

tot, es tracta d’un tema que podria generar una tesi per si mateix, perquè es pot aprofundir 

molt en les diverses pràctiques sostenibles practicades per les explotacions i en els impactes 

ambientals que té el sector agrari en l’espai de la RUG.  

Cal dir també que, al llarg de la tesi, s’han fet referència a diversos plantejaments, processos 

i accions que són innovadors i que en alguns casos tot just arrenquen o són propostes de 

futur. Es fa referència, per exemple, a plantejaments com l’agricultura sostenible, la 
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permaciutat o l’urbanisme agrari; processos com la recamperolització; eines com els foodsheds 

o els mapes alimentaris, i propostes com la d’Agromere o el cinturó aliment-terra de Liège. 

S’obra aquí també un camp de recerca per observar cap a on van totes aquestes iniciatives i 

analitzar fins a quin punt contribueixen a crear un sistema agroalimentari local, sostenible i 

resilient. En definitiva, el que aquí s’ha analitzat són processos de transició que tot just 

s’inicien i, consegüentment, queda molt de camí per recórrer i estudiar. En aquesta mateixa 

línia, serà interessant observar també cap a on evoluciona l’agrourbà de Girona i les 

connexions que, de mica en mica, es van establint entre agricultura, societat i territori. El 

temps dirà si es progressa o no en la transició del sistema agroalimentari de la regió urbana 

de Girona.   

Al llarg de la tesi, s’ha explorat la transició de l’agricultura i les comunitats urbanes cap al 

paradigma de la sostenibilitat, amb l’objectiu de conèixer millor aquestes transicions i de 

detectar punts de contacte entre aquestes. L’anàlisi teòrica i de casos de referència ha permès 

obtenir una visió general i de detall dels elements d’estudi i la seva plasmació territorial. 

L’estudi de cas a la regió urbana de Girona ha aportat un punt de vista més pragmàtic, 

d’anàlisi d’un territori concret on a priori no s’hi detectaven massa elements de transició. La 

recerca a la RUG, molt centrada en les explotacions agràries, però també, en menor mesura, 

en les iniciatives socials i públiques vinculades al sector agrari, ha generat un panorama prou 

ric, si bé incipient, en elements de transició cap a una agricultura més connectada amb la 

societat i el medi que contribueix a crear un sistema agrourbà més sostenible.  

A partir dels resultats obtinguts, es pot afirmar que ambdós mons, el sector agrari i les 

comunitats urbanes, estan experimentant canvis profunds que els acosten cap a una major 

relació amb la natura, l’alimentació local i la societat. Es tracta, però, en molts casos, 

d’iniciatives disperses, poc connectades entre aquestes, tal com demostra l’estudi de cas a 

l’agrourbà de Girona. Només en alguns casos emblemàtics, com a Liège, sembla que s’està 

iniciant un veritable moviment agricultura-societat per crear un sistema agroalimentari més 

local, sostenible i resilient.  

Amb la tesi s’han volgut interrelacionar diversos mons que sovint s’analitzen de forma 

separada o fins i tot, a vegades confrontada. L’agricultura amb finalitats comercials es 

diferencia i se separa sovint d’altres tipus d’agricultura que persegueixen finalitats socials o 

lúdiques. La tesi recull iniciatives en ambdós sentits i demostra que la interconnexió entre 

aquestes formes d’agricultura és necessària per poder establir un sistema agroalimentari local. 

Així, amb la recerca s’integra l’agricultura professional, l’agricultura social i l’agricultura 



283 
 

lúdica, amb les polítiques agràries, la planificació de l’espai agrari i la implicació de la 

ciutadania en l’alimentació local. L’objectiu d’aquest enfocament multidisciplinar ha estat 

trobar punts de contacte i aspectes en tots els camps d’estudi analitzats que permetin anar 

configurant un sistema agrourbà més interconnectat i sostenible.    

Per concloure, es pot afirmar que les hipòtesis de partida es compleixen en bona part. La 

primera part de la hipòtesi plantejava que l’agricultura als entorns urbans està vivint un procés 

de transició. Efectivament, s’ha trobat un bon nombre de propostes i actuacions que van en 

la línia d’una transició cap a una agricultura més sostenible, però cal dir que aquestes són 

encara incipients, sobretot en el cas de la regió urbana de Girona. Aquest procés de transició 

de l’agricultura podem dir que és global i que es manifesta en molts llocs, tant en espais 

urbans com en rurals. Tot i això, als espais urbans, l’agricultura es pot interrelacionar amb un 

nombre major de consumidors i s’hi poden establir un nombre variat d’interconnexions que 

afavoreixen la transició de l’agricultura cap a productes locals i de qualitat, la qual cosa 

demana una part creixent de la societat. Consegüentment, es pot concloure que existeixen 

elements de transició de l’agricultura urbana i periurbana cap a una major connexió amb el 

medi ambient i la ciutadania, si bé aquesta transició encara es troba en un estadi inicial perquè 

de moment són relativament poques les explotacions i les iniciatives socials que s’impliquen 

en aquest camí. 

La segona part de la hipòtesi plantejava que aquesta agricultura en transició als entorns urbans 

fomenta l’avenç de les àrees urbanes cap a un model més sostenible i resilient, en la línia del 

moviment de transició. En aquest aspecte, són molts els autors citats a la tesi que manifesten 

la contribució de l’AUP a la sostenibilitat dels entorns urbans, mitjançant la generació de 

múltiples beneficis ambientals, socials i econòmics. Els processos de transició de l’AUP, 

constatats amb la recerca, tant provinents del sector agrari com de la comunitat o d’altres 

actors de la societat, contribueixen directament a la sostenibilitat del sistema agrourbà perquè 

es basen en un respecte més elevat pel medi ambient i a enfortir el vincle amb la ciutadania. 

En una societat cada vegada més urbana i que té com a primera necessitat bàsica 

l’alimentació, l’establiment d’un sistema agroalimentari urbà més local i sostenible és una 

prioritat. Aquest només es pot aconseguir amb una veritable transició de l’agricultura urbana 

i periurbana que vagi de la mà dels moviments i les iniciatives de transició que s’estenen per 

pobles i ciutats. La pagesia és l’actor principal d’aquesta transformació, tenint en compte que 

el canvi cap a una major multifuncionalitat i sostenibilitat de les explotacions és 



284 
 

imprescindible perquè l’agricultura pugui aportar beneficis al medi ambient i a la societat 

locals.  

Cada vegada són més els défricheurs (exploradors) –en paraules de Dupin ( 2014)–  que, «de 

mil i una maneres, es dediquen a innovar, a experimentar noves maneres de viure, de 

consumir i de produir». Aquests exploradors treballen, per exemple, en l’agricultura 

veritablement ecològica, l’economia social i solidària o els circuits de consum curt. Una bona 

part de la pagesia i dels col·lectius urbans ja han emprès el camí de la transició, un bri 

d’esperança per retornar l’agricultura al centre de les comunitats urbanes i construir 

conjuntament un sistema agroalimentari beneficiós per a la terra i per a les persones.  
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ANNEX 1.  DOCUMENTS METODOLÒGICS RELACIONATS 

AMB L’ESTUDI DE CAS A LA REGIÓ URBANA DE GIRONA  

1.1. Protocol de  l’estudi de cas a la regió urbana de Girona  

La metodologia d’investigació escollida és l’estudi de cas a la Regió Urbana de Girona. Per 

dissenyar l’estudi de cas s’ha elaborat el següent protocol seguint les indicacions que marca 

Yin (2003), el qual ha estat molt útil per definir acuradament els objectius, elements i actors 

de la investigació, així com els resultats que s’esperava aconseguir.   

Figura 29. Estructura del protocol de recerca a la RUG 

 

FONT. Elaboració pròpia 

Marc general de l’estudi de cas  

A1) Preguntes de l’estudi de cas, hipòtesis i elements d’estudi 

La recerca a la regió urbana de Girona vol donar resposta a les preguntes següents:  

‐ Existeixen elements de transició de l’agricultura cap a una major sostenibilitat i 

connexió amb la societat propera?  

‐ Trobem punt de connexió entre aquesta transició de l’agricultura i les iniciatives de 

transició de la societat de la regió cap a la sostenibilitat?  

La hipòtesi que es planteja és que sí que existeix un canvi en la manera de fer agricultura a la 

regió, amb una major vinculació amb el medi ambient i amb la comunitat, i alhora aquest 
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canvi contribueix en gran mesura a la transició de la regió cap a la sostenibilitat i una major 

resiliència. L’estudi de cas ha de servir per detectar tendències en aquest sentit o bé per 

descartar-les. Tenint en compte que es tracta d’una anàlisi eminentment qualitativa, no es 

tracta tant de definir en quin grau està succeint aquest fenomen, sinó detectar-ne la presència 

i l’evolució.  

Dins de l’estudi de cas s’analitzen  els següents elements:  

‐ Pràctiques innovadores en l’agricultura de la RUG vinculades amb el medi ambient 

i/o amb la ciutadania. 

‐ Iniciatives de transició cap a la sostenibilitat lligades amb l’alimentació i/o el sector 

agrari.  

A2) Marc teòric per l’estudi de cas 

La recerca es recolza en un marc teòric definit per: 

‐ Les noves tendències que s’estan observant en el sector agrari envers una producció 

més vinculada al medi ambient i la ciutadania: multifuncionalitat de l’agricultura, 

transició cap a l’agricultura sostenible, recamperolització i sistemes d’alimentació 

locals i sostenibles.  

‐ Les accions locals cap a la sostenibilitat que es van iniciar ja als anys 90, principalment 

amb les Agendes 21 Local, i que avui tenen la seva expressió més contemporània i 

innovadora amb el moviment de la transició, iniciat al Regne Unit, però en ràpida 

expansió per tot el món. Aquest moviment reivindica l’agricultura com un dels eixos 

centrals de les comunitats resilients i sostenibles i ho fa a partir de diverses propostes.  

‐ Les propostes i  plantejaments nous que sorgeixen des del món de la planificació amb 

l’objectiu de reintegrar de manera sostenible l’agricultura a les regions urbanes, per 

tal d’avançar cap a un model d’ecoregió: urbanisme agrari, permaciutat, agropolis, 

paisatges continus productius, etc.  

Procediment per la recollida de dades 

B1) Llocs i actors objecte d’investigació 

La investigació s’emmarca a la regió urbana de Girona incloent 29 municipis (27 del Gironès 

i dos de la Selva).  
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Una part important de la recerca és l’observació directa del territori d’estudi: explotacions 

agràries, conreus, agricultura urbana i periurbana. Els resultats d’aquesta observació s’han 

recollit en fotografies i notes de camp.  

La població principal d’estudi és la pagesia de la regió urbana de Girona. Per aprofundir-hi 

s’utilitzen:  

‐ Fonts secundàries, principalment fonts estadístiques i estudis, per tal de tenir una 

visió global del sector agrari de l’àrea d’estudi i conèixer-ne les característiques 

principals.  

‐ Fonts primàries a partir d’entrevistes a aquelles explotacions agràries que incorporen 

elements que es poden considerar de transició cap a un model d’agricultura més 

sostenible i pròxim amb la ciutadania. Per tal d’entendre més bé els processos de 

canvi en l’agricultura que es donen a la regió, també s’entrevisten experts que puguin 

aportar una visió global.  

Les iniciatives de transició des de la societat s’analitzen en gran part a partir de fonts 

secundàries, però complementades amb entrevistes concretes a persones vinculades amb 

aquestes iniciatives.   

B2) Pla per a la recol·lecció de dades 

El DARPA i l’Idescat són les fonts principals per la recollida d’informació estadística sobre 

el sector agrari. Les revistes i els estudis locals complementen la informació.   

La major part de les entrevistes es plantegen telefònicament perquè el volum d’informació 

que es vol recollir no és massa elevat i facilita la tasca de l’investigador i el temps que hi ha 

de destinar l’entrevistat. En els casos en què interessa obtenir més informació o observació 

directa es procedeix a fer entrevistes presencials.  

La fase de realització d’entrevistes comença després d’obtenir una bona referència teòrica del 

tema d’estudi, així com d’analitzar de manera global les característiques del sector agrari i de 

les iniciatives de sostenibilitat a la regió urbana de Girona.  

B3) Preparació necessària abans de fer les visites 

Creació d’un model d’entrevista estàndard per les explotacions agràries que és revisat abans 

de portar a terme cada entrevista, per si cal fer més o menys incidència en alguns aspectes o 

si cal plantejar preguntes complementàries. 
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Les entrevistes a experts i a altres actors són més lliures, adaptant-les a les característiques i 

objectius de cada entrevista.  Totes, però, inclouen com a mínim les dues preguntes bàsiques 

plantejades per l’estudi de cas.  

Preguntes de l’estudi de cas 

Durant el plantejament de l’estudi de cas es van formular les preguntes principals, a les quals 

es volia donar resposta. Aquestes han estat la base per portar a terme les entrevistes i analitzar 

les fonts secundàries. El model d’entrevista concret desenvolupat per les explotacions 

agràries s’incorpora al final d’aquest protocol.  

Preguntes inicials a partir de les quals s’han desenvolupat els qüestionaris a explotacions 

agràries i a experts:  

‐ C1.  Existeixen elements de transició de l’agricultura cap a una major sostenibilitat i 

connexió amb la societat propera?  

o Es fa venda directa o de proximitat? 

o Es tendeix cap a la multifuncionalitat de l’agricultura?  

o Es desenvolupen pràctiques ambientals? 

o Es detecten innovacions que milloren la sostenibilitat de l’explotació? 

‐ C2. Trobem punts de connexió entre aquesta transició de l’agricultura i les iniciatives 

de transició de la societat de la regió cap a la sostenibilitat?  

o Hi ha iniciatives que van en la línia dels moviments de transició? 

o Com es gestiona i es planifica l’agricultura a la RUG? 

o Quines accions de la societat i les administracions estan vinculades amb 

l’alimentació i l’agricultura locals? 

Continguts de l’informe de l’estudi de cas 

D1. Caracterització del sector agrari de la RUG des del punt de vista de la transició cap a 

l’agricultura sostenible.  

D2. Iniciatives de transició cap a la sostenibilitat a la RUG i la seva vinculació amb 

l’alimentació i l’agricultura. 

D3. Conclusions: cap a un sistema agrourbà local, sostenible i resilient a la RUG. 

D4. Annexos: protocol per la realització de les entrevistes i qüestionari a explotacions 

agràries.  
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1.2. Model d’entrevistes a explotacions agràries 

A continuació es presenta el model d’entrevista que s’ha emprat per realitzar les entrevistes 

obertes a les 31 explotacions agràries de la Regió Urbana de Girona. Amb les preguntes 

realitzades interessava esbrinar principalment, si les explotacions agràries dels municipis 

d’estudi es troben en un procés de transició cap a una major multifuncionalitat i sostenibilitat, 

i tendeixen així a enfortir les relacions amb el medi ambient, amb el seu territori i amb els 

consumidors dels seus productes.  

Taula 33. Entrevista tipus a explotacions agràries per l’estudi de cas a la RUG 

Entrevista a explotacions agràries per detectar 

dinàmiques de transició cap a la sostenibilitat 

Nom de l’explotació:  
Municipi/s on s’ubica:  
Titular de l’explotació:  
Persona que respon l’enquesta:  

1) Tipologia de producció agrària, superfície i/o caps de bestiar 

2) Feu altres activitats multifuncionals ?  

(ex. artesania alimentària, agrobotiga, visites a l’explotació, tallers, agroturisme, etc.)  

3) Amb quin tipus d’explotació us sentiu més identificats? Per exemple: 

a. Una explotació agrària industrial, on es potencia la producció 

b. Una explotació vinculada amb el medi ambient i amb els consumidors de proximitat 

c. Una explotació on es redueixen les activitats agràries i es potencien altres activitats 

econòmiques lligades o no amb el camp 

4) Heu introduït en els darrers 10 anys noves pràctiques que milloren la gestió ambiental a 

l'explotació? O ho penseu fer en el futur? Quines?  

5) Teniu certificacions (ex. ecològica, integrada), segells de qualitat, de proximitat, o algun 

altre tipus de reconeixement pel vostre producte?  

6) Feu comercialització de proximitat, canals curts? Quins? 

7) Com valoreu la influència de la ciutat de Girona en la vostra activitat?  

8) Penseu que hi ha un canvi en com es fa agricultura en la vostra zona? Diríeu que hi ha 

una transició cap a una nova agricultura més connectada amb el medi i amb la 

ciutadania? Com penseu que contribueix la vostra explotació a aquest canvi? 

9) Què us agrada de ser pagès/a? 

10) Quina visió de futur teniu per la vostra explotació? I per l'agricultura a la vostra zona? 

11) Coneixeu explotacions properes que siguin multifuncionals i/o que apostin per una 

major sostenibilitat ambiental? 

FONT. Elaboració pròpia
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1.3. Relació d’entrevistes realitzades 

A continuació s’inclou una llista anònima de les entrevistes realitzades a 31 explotacions 

agràries, així com de les entrevistes o consultes fetes a 19 actors vinculats al sector agrari i a 

processos de planificació o de sostenibilitat de la regió urbana de Girona.  

Taula 34. Llista d’entrevistes realitzades a explotacions agràries de la RUG 

Núm. Producció Interès principal per 

la recerca 

Municipi Tipus 

d'entrevista 

Data de 

l’entrevista 

1 

Bovins de llet 

Multifuncionalitat Vilobí 

d'Onyar 

Presencial 15/11/2014 

2 Bovins de llet PAE i venda directa Campllong Presencial 20/12/2014 

3 

Fruita dolça 

Agrobotiga Vilobí 

d'Onyar 

Presencial 20/12/2014 

4 

Horta 

PAE i venda directa Vilobí 

d'Onyar 

Telefònica 30/3/2015 

5 Bovins de carn Agroturisme Campllong Telefònica 30/3/2015 

6 Bovins de llet PAE Canet d'Adri Telefònica 30/3/2015 

7 Bovins de llet Presència a internet Campllong Telefònica 7/4/2015 

8 

Horta 

PAE i venda directa Sant Martí 

Vell 

Presencial 8/4/2015 

9 

Bovins de llet 

Presència a internet Cassà de la 

Selva 

Telefònica 9/4/2015 

10 Horta PAE i venda directa Campllong Telefònica 9/4/2015 

11 

Farratges 

Custòdia del territori Cassà de la 

Selva 

Telefònica 10/4/2015 

12 

Llúpol 

Producció singular i 

venda directa 

Cassà de la 

Selva 

Telefònica 10/4/2015 

13 

Aviram 

PAE i venda directa Sant Martí de 

Llémena 

Presencial 13/6/2015 

14 

Aviram 

PAE i venda de 

proximitat 

Bescanó Telefònica 13/7/2015 

15 

Bovins de llet 

Transformació i 

venda de proximitat 

Llagostera Telefònica 13/7/2015 

16 

Olivera 

Presència a internet i 

venda directa 

Llagostera Telefònica 13/7/2015 
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17 Bovins de carn Races autòctones Quart Telefònica 13/7/2015 

18 

Ovins 

PAE i venda directa Sant Martí de 

Llémena 

Telefònica 13/7/2015 

19 

Aviram 

Presència a internet i 

venda de proximitat 

Sant Martí de 

Llémena 

Telefònica 13/7/2015 

20 

Vinya 

Presència a internet i 

venda directa 

Sant Martí 

Vell 

Telefònica 15/7/2015 

21 

Bovins de carn 

Presència a internet i 

segell de qualitat 

Vilobí 

d'Onyar 

Telefònica 17/7/2015 

22 

Bovins de llet 

Transformació i 

agrobotiga 

Riudellots de 

la Selva 

Presencial 17/7/2015 

23 

Bovins de carn 

Agrobotiga Sant Andreu 

Salou 

Presencial 20/7/2015 

24 

Horta 

Venda directa al 

mercat 

Girona Presencial 29/2/2016 

25 Bovins de llet Presència a internet Aiguaviva Telefònica 1/3/2016 

26 

Bovins de carn 

Multifuncionalitat i 

PAE 

Llagostera Telefònica 15/3/2016 

27 

Bovins de llet 

Turisme rural Sant Martí 

Vell 

Presencial 13/12/2014 

28 

Porcins 

Segell de qualitat i 

botigues pròpies 

Riudellots de 

la Selva 

Telefònica i 

correu 

electrònic 

19/4/2016 

29 

Vinya 

PAE i cultiu singular 

a la zona 

Sant Jordi 

Desvalls 

Presencial 18/6/2016 

30 

Horta 

Turisme rural i PAE Sant Martí de 

Llémena 

Presencial 19/8/2016 

31 

Horta 

PAE i 

multifuncionalitat 

Salt Presencial  

FONT. Elaboració pròpia 
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Taula 35. Llista d’entrevistes o consultes realitzades a altres actors  

Núm.  Tipologia  Municipi Interès per la 

recerca 

Tipus 

d'entrevista 

Data de 

l’entrevista 

1 Agrupació de 

productors 

ecològics 

MontSoliu 

Celrà Multifuncionalitat i 

PAE 

Telefònica 16/7/2015 

2 Explotació agrària 

fora de la RUG 

Siurana 

d’Empordà 

Multifuncionalitat i 

PAE 

Presencial 10/05/2014 

3 Explotació agrària 

fora de la RUG 

La Cellera 

de Ter 

PAE i venda al 

mercat ecològic de 

la Selva 

Presencial 1/3/2015 

4 Explotació agrària 

fora de la RUG 

Taradell Multifuncionalitat Presencial 23/4/2014 

5 Explotació agrària 

fora de la RUG 

Sant Hilari 

Sacalm 

PAE i 

multifuncionalitat 

Presencial 13/6/2015 

6 Ajuntament de 

Girona 

Girona Projecte d’horts 

urbans i custòdia 

agrària  

Presencial 2/4/2015 

7 Ajuntament 

de Girona  

Girona Adhesió al 

moviment de ciutats 

en transició 

Telefònica 8/4/2015 

8 Ajuntament de 

Cassà de la Selva 

Cassà de la 

Selva 

Projecte d’horts 

urbans i custòdia 

agrària 

Telefònica 10/4/2015 

9 Consorci de les 

Gavarres 

Monells Custòdia agrària Telefònica 10/4/2015 

10 DARPA (Gironès i 

Selva) 

Girona Visió general del 

sector agrari de la 

RUG i polítiques 

agràries 

Presencial 18/8/2015 

11 IRTA Mas Badia La Tallada 

d’Empordà 

Projecte És farina 

de Girona 

Telefònica 12/09/2016 

12 Fundació Emys Riudarenes Custòdia agrària Presencial 30/3/2015 

13 Fundació privada 

Tirgi 

Celrà Agricultura social Telefònica 16/07/2015 
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14 Fundació Onyar-la 

Selva 

Quart Agricultura social Telefònica 30/3/2015 

15 Cooperativa El 

Rebost 

Girona Consum 

responsable i local 

Presencial 16/03/2016 

16 OlideCoop Girona i 

Salt 

Consum 

responsable i local 

Telefònica  17/3/2016 

17 El Rusc que diu sí Diversos 

punts de 

Catalunya 

Venda directa entre 

productors i 

consumidors 

Presencial 30/3/2015 

18 DynamisLab Girona Visió general sobre 

el sector agrari i la 

sostenibilitat 

Presencial 19/03/2015 

19 Associació de 

Naturalistes de 

Girona 

Girona Moviment de 

transició i accions 

vinculades amb 

l’alimentació 

Telefònica 8/04/2015 

FONT. Elaboració pròpia 
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1.4. Moció del grup municipal de la CUP per adherir Girona al 
moviment “Ciutats en transició”  
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FONT. Ajuntament de Girona, www2.girona.cat/documents/11622/227681/mocio_CUP_ple_14-01-

2013.pdf 
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ANNEX 2.  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL CAS D’ESTUDI A LA RUG 

2.1. Llista d’acords de custòdia a la RUG 

A continuació es recullen els acords de custòdia relacionats amb espais agraris o forestals de la regió urbana de Girona.  

Taula 36. Acords de custòdia del territori del Gironès vinculats amb l’àmbit agrícola/ramader o forestal. 2015. 

Entitat Nom de la finca o espai 
natural 

Sup. 
(ha) 

Any de 
l'acord 

Tipologia d'acord Durada 
de 

l'acord 

Àmbits 
afavorits 

per l'acord 

Inclòs a 
Xarxa 

Natura 
2000 

Presència d'hàbitats o 
espècies d'interès 

Objectius finals acord 

Ajuntament 
de Cassà de 
la Selva 

Reserves de flora i fauna del 
veïnat d'Esclet 

3 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

No Aus annex I Directiva Aus. 
Espècies de fauna en perill 
d'extinció, vulnerables o 
amenaçades a Catalunya. 

Conservació d’hàbitats 

acord pel prat de dall 
d'Esclet 

3,5 2003 Acord verbal 99 Agrícola / 
Ramader 

No Hàbitats d’interès comunitari. 
Aus annex I Directiva Aus. 
Rèptils  i amfibis annex II 
Directiva Hàbitats 

Conservació d’hàbitats 

Ajuntament 
de Girona 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can Miralletes 4,15 2007 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

Sí 
Hàbitats d’interès comunitari 

Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

La Torre d'en Roses 3,74 2006 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

Sí   Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

Hortes de Santa Eugènia (I) 0,38 2008 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

    Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

Hortes de Santa Eugènia 
(II) 

0,53 2008 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

    Conservació de la gestió 
tradicional del territori 
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Ajuntament 
de Girona 

Hortes de Santa Eugènia 
(III) 

0,5 2008 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

    Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

Can Sirvent 6,76 2006 Contracte de custòdia 
del territori 

5 Agrícola / 
Ramader 

Sí   Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

Hortes de Santa Eugènia 
(IV) 

0,43 2013 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Agrícola / 
Ramader 

    Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

Hortes de Santa Eugènia 
(V) 

0,55 2013 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Agrícola / 
Ramader 

    Conservació de la gestió 
tradicional del territori 

Consorci 
de les 
Gavarres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestió forestal conjunta Cal 
Dineret 1 

1,3 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Gestió forestal conjunta Cal 
Dineret 2 

1,34 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Gestió forestal conjunta Cal 
Dineret 3 

1,2 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Gestió forestal conjunta Cal 
Dineret 4 

6,2 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Gestió forestal conjunta Cal 
Dineret 5 

6,4 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Eliminació ailants riera de 
Salenys 1 

16,9 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Eliminació d'ailant riera de 
Salenys 3 

8,1 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Eliminació d'ailants a Sant 
Marti Vell 

2,9 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal No   Conservació d’hàbitats 

Eliminació d'ailants a Can 
Peric 

2,8 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 
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Consorci 
de les 
Gavarres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminació d'ailants a la 
riera Marqueta 

18,8 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Conservació basses 
temporals del Tossal de 
Can Bóta 

67,7 2010 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal   Hàbitats d’interès comunitari. 
Hàbitats d’interès prioritari. 

Conservació d’hàbitats 

Can Vilallonga 244 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

20 Forestal Sí Hàbitats d’interès comunitari Conservació d’hàbitats 

Entorn de protecció ZIE 
Mina del Niño Jesús 

2 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació i/o 
restauració d’elements 
singulars incloent els 
valors etnològics 

Entorn de protecció ZIE 
Mines Victòria Esperanza 

1,1 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació i/o 
restauració d’elements 
singulars incloent els 
valors etnològics 

Entorn de protecció ZIE 
Pous de glaç d'en Salomó 

2,6 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació i/o 
restauració d’elements 
singulars incloent els 
valors etnològics 

Entorn de protecció ZIE 
de la Rajoleria d'en Frigola 

0,2 2011 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí   Conservació i/o 
restauració d’elements 
singulars incloent els 
valors etnològics 

IXTV S.L (Melcior Soler i 
Sala) 

16,99 2009 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Sa Lliure 0,0054 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 
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Consorci 
de les 
Gavarres 

Sa Lliure 0,022 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal Sí   Conservació d’hàbitats 

Serra de Millàs 1 0,4239 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal     Conservació d’hàbitats 

Serra de Millàs 2 1,35 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal     Conservació d’hàbitats 

Serra de Millàs 3 0,698 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal     Conservació d’hàbitats 

El Pedró 1 1,376 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal     Conservació d’hàbitats 

El Pedró 2 0,61 2014 Contracte de cessió 
d'ús per a temps 
determinat o a precari 

10 Forestal     Conservació d’hàbitats 

Galanthus  La font del Castanyer 17,4 2010 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí Hàbitats d’interès comunitari Conservació d’hàbitats 

 Clot dels Sants 0,51 2010 Contracte de custòdia 
del territori 

10 Forestal Sí Hàbitats d’interès comunitari Conservació d’hàbitats 

 Entorn del cal Rei Corb 67,73 2011 Acord verbal 10 Forestal Sí Hàbitats d’interès comunitari Conservació d’hàbitats 

 Tossal d'en Bota 1,4 2011 Acord verbal 4 Forestal Sí Hàbitats d’interès prioritari. 
Espècies en perill d’extinció, 
vulnerables, amenaçades del 
Decret de conservació de la 
flora amenaçada de Catalunya. 

Conservació d’hàbitats 

FONT. Informació facilitada per la Xarxa de Custòdia del Territori a partir del VI Inventari d’Acords i Entitats de Custòdia del Territori a Catalunya, 2015. 
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2.2. Productors acreditats amb la venda de proximitat a la RUG 

Taula 37. Productors amb venda de proximitat a la RUG 

Nom de l’explotació /titular Tipus de venda i de producció 

Grabulosa Marti, Jaume (Bescanó) Venda directa de blat de moro, horta i blat tou 

Ànecs de la Barroca, SC (Bescanó) Venda circuit curt de carn, embotits i derivats carnis d’ànec 

Valentí, SC (Bescanó) Venda directa: ordi, nogueres 

Valentí màquines, SLU (Bescanó) Venda directa d’avellanes, nous, ordi i productes sense transformar 

Montserrat Porcell Rovirola (Bescanó) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, horta, mongetes i productes sense transformar 

Prat Porcell Josep (Bescanó) Venda directa i circuit curt: blat de moro, mongeta, blat tou, fava i favó 

Oriol Molist Bas (Bescanó) Venda directa i circuit curt: horta 

Girona Fruits SCCL (Bordils) Venda directa i de circuit curt de poma 

Eliseu Carreras Cortes (Campllong) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, blat tou, horta, ordi i productes sense transformar 

Felip Campeny, Eduardo (Campllong) Circuit curt: horta, ordi, blat tou, carn, embotit i derivats carnis de porcí 

Miguel A. Hernández González (Canet d’Adri) Venda directa i de circuit curt: mel 

Germans Puigdevall Tarres, SL (Fornells de la Selva) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, horta, civada i llet de vaca  

Planas Prunell, Francisco (Fornells de la Selva) Circuit curt i venda directa: síndria, horta, maduixa, préssec, pruna, pera i poma 

Miquel Rabert Brugué (Girona) Venda directa i de circuit curt: nous i productes sense transformar 

Jach Massachs Domken (Juià) Venda directa i de circuit curt: carn, embotits i derivats carnis de pollastres, olives i ous de gallina 

Explotació agrícola Borni, SL (Llagostera) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, civada, formatges i altres derivats lactis de llet de vaca, llet de vaca   

Jordi Abel Mulleras (Llagostera) Venda directa i de circuit curt: mel 

Masats Canals, Laia (Llagostera) Venda directa i de circuit curt: horta i altres fruiters 

Horta Cal Viu, SL (Llagostera) Venda directa i de circuit curt d’horta 
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Pere Maso Castro (Salt) Venda directa: horta, horta hivernacle i productes sense transformar 

Jose Maria Maso Castro (Salt) Venda directa: horta, horta hivernacle i productes sense transformar 

Carns Pere Rigau (Salt) Venda directa: blat tou, carn, embotits i derivats carnis de porcí  

Productes artesans Pere Rigau, SL (Salt) Venda directa: blat tou, carn, embotits i derivats carnis del porcí, horta.  

Cal Cigarro, SL (Salt) Vemda directa: horta, ordi i olives 

Berga Bagué, Josep Maria (Salt) Venda directa: horta 

Can Ballera, SCP (Sant Andreu Salou) Venda directa: carn, embotits i derivats carnis de boví, carn, embotits i derivats carnis de xai, horta, ordi, productes 

sense transformar i raïm 

Can Furroy, SC (Sant Gregori) Venda directa d’horta i figuera 

Julio Valle García (Sant Gregori) Venda directa: horta 

Ruiz Lopez, Ricardo - Pago Diana (Sant Jordi Desvalls) Venda directa i de circuit curt: vinya 

Avícola San Jordi & Juanola, SA Venda directa i de circuit curt: ous de gallina 

Can Pere Puig, SC (Sant Martí de Llémena) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, carn, embotits i derivats carnis de pollastres,  horta, ous de gallina, 

pèsol i productes sense transformar 

Alberto Barrot Hernandez - Can Sidera (Sant Martí de 

Llémena) 

Venda directa i de circuit curt: ous de gallina 

Josep Viñals Marti (Sant Martí de Llémena) Venda de circuit curt: horta 

Associació Afak (Sant Martí Vell) Venda directa i de circuit curt d’horta, melissa o tarongina, espècies aromàtiques llenyoses i estèvia 

Ecovilosa, CB (Sant Martí Vell) Venda circuit curt i directa d’horta, productes sense transformar i raïm de taula 

Eccociwine, SL (Sant Martí Vell) Venda directa i de circuit curt: vinya 

Molas Pibernat Comunitat de Bens (Vilablareix) Venda directa i de circuit curt: blat tou, fruita, horta, horta hivernacle, productes sense transformar, tomata i 

tomata d’hivernacle  

Agrícola Mas Casadellà, SCP (Vilablareix) Venda directa i de circuit curt: blat de moro i horta 

Cabarrocas Roca, Josep (Vilablareix) Venda directa, circuit curt: blat de moro i horta 
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Lorenzo Batllori Casadella (Viladesens) Venda directa i de circuit curt: blat tou, carn, embotits i derivats carnis de xai, civada, olives i ordi   

La torrentera horta ecològica, SC Venda directa i de circuit curt: horta i productes sense transformar 

Hortícoles Viladesens, SCP Venda directa i de circuit curt: tomata i productes sense transformar 

Josep Prat Porcell Venda directa i de circuit curt: blat de moro, blat tou, faves, horta, mongetes, patates i productes sense transformar  

Maria Dolors Puig Custey (Sarrià de Ter) Venda directa: albercocs, figues, horta, préssecs, productes sense transformar, raïm i raïm de taula  

Javier Virgili Sureda (Cassà de la Selva) Venda directa i de circuit curt: blat tou, mel i productes sense transformar  

Explotacions Bosch Torrent, SL (Riudellots de la Selva) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, blat tou, civada, formatges i altres derivats lactis de llet de vaca, horta 

i ordi.  

Horta Telles, SCP (Riudellots de la Selva) Venda directa i de circuit curt: horta, horta hivernacle i productes sense transformar  

Gerfam Rubirola, SL (Riudellots de la Selva) Venda directa i de circuit curt: blat de moro, blat tou, carn, embotits i derivats carnis de boví i porcí, civada, horta, 

nous i ordi 

Embotits Boada Porcel, SL (Vilobí d’Onyar) Venda de circuit curt: carn, embotits i derivats carnis de porcí  

Pascol-Rodo, SL (Vilobí d’Onyar) Venda directa: nous, ordi, peres, pomeres i productes sense transformar 

Agropecuària Mas Bes, SL (Vilobí d’Onyar) Venda directa: llet de vaca, formatges i altres derivats lactis de llet de vaca, carn, embotits i derivats carnis de boví, 

civada, horta i ordi.  

Adrià Boada Pons (Vilobí d’Onyar) Venda circuit curt: ordi, blat tou i avellana 

Joan Gironès Camps (Vilobí d’Onyar) Venda directa de blat de moro, horta, gira-sol i blat tou 

FONT. DARPA. Darrera actualització: 15.07.2016 



329 
 

2.3. Imatges del treball de camp a la RUG 

 
                  Producció agraria ecològica i multifuncionalitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

 

 

    Fires 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Generació d’energia 
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Agrobotigues 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

                          Visites    Turisme rural 
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ANNEX 3.  PLÀNOLS 
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3.1. Plànol d’ubicació de la zona d’estudi a la RUG 

 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir el Google Maps  



334 
 

3.2. Plànol de les dinàmiques de transició a les explotacions 
agràries analitzades a la RUG 

 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir el Google Maps  
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3.3. Plànol d’unitats del paisatge junt amb les dinàmiques de 
transició de l’agricultura de la RUG 

 

 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir el Google Maps  
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3.4. Plànol de les dinàmiques de transició de l’agricultura de la 
RUG i la influència periurbana 

 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir el Google Maps  
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3.5. Plànol d’espais de relació entre productors agraris i 
consumidors locals a la RUG 

 

FONT. Elaboració pròpia a partir el Google Maps  
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3.6. Mapa turístic de Gironès, terra de passeig  

 

FONT. Consell Comarcal del Gironès. Guia Experiències 2015. <http://www.turismegirones.cat/expe.pdf> 

[Consulta: 12 setembre 2016]
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3.7. Plànol d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraestructures del PTPCG 

  

FONT. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2010b 
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3.8. Plànol d’ordenació del sistema d’espais oberts del PDUSUG  

 

FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2010a 
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3.9. Plànol de connectivitat (estudis de connectivitat en procés) del 
PDSUG 

  

FONT. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2010a 
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