
RESPONSABILITAT COMPARTIDA
(PLANIFICACIÓ I COMPENSACIÓ DE RISCOS)

Exposició dels projectes de: 
AMAP – Pierre
LA PACA – Can Bofill – Toni i Gemm
BEIZAMA – Kelo

Per quines causes no és el model més implantat a Catalunya?
Fem 4 grups d’unes 7-8 persones per fer arbres de causes i solucions: 
A cada grup hi ha o un AMAP o PACA o el Kelo, més un@ productor@ (Kousturica, La Kresta, 
Xicòria, Girona) més consumidores. 

Grup 1: 
Causes: 
Tipus d’explotació 

- Dimensió
- Procedència: - Familiar – Nova experiència

Distància entre productors i consumidors

Foment
Productor/Producció

Contacte mutu
Coneixement del Camp

Grup 2: 
Causes

Desconnexió amb la terra. 
Pèrdua de sobirania alimentària (s’ha de recórrer a terres de fora per poder produir el 
necessari per la població de la zona)
Forma de vida que portem (els productors tenen uns horaris molt diferents que els 
consumidors)
Costa que les AMAPS F (X) a les ciutats. La llunyania entre el món urbà i el camp. 
No sabem asusmir la responsabilitat compartida entre consumidors. Els productors tenen 
por del compromís. 
Els consumidors acostumen a no assumir cap risc (espera tenir sempre la cistella plena. En 
el model de l’AMAP el consumidor accepta aquest risc)
Poca cultura d’agrupar-se (crear vincles de confiança. Associacionisme, Cooperativisme)
Els consumidors han d’assumir el risc i el cost de la maquinària. 
El productor ha de signar un compromís, sense aquest la responsabilitat no es pot compartir. 
Els productors han de poder explicar al consumidor els riscos de la producción (pedagogia 
del risc).



Grup 3: 
Causes: 
Diferències culturals. Manca de cultura d’associacionisme. Apreciació del món agrícola i 
producción de proximitat. 
Propostes clares de relació (concretar compromís i límits)
Falta de productors amb qui establir compromisos
Falta d’estructures que puguin satisfer i millorar les necessitats alimentàries (diversitat, 
quanitat i qualitat)
Flata de determinades produccions per la sobirania alimentària (gra i llegums)
Dificultat d’accés a la terra en casos concrets
Criminalització legal i poc reconeixement administratiu

Solucions:
Base de dades d’experiències productives
Jornades i material formatiu i educatiu
Guia de models de relació productors i consumidors

Grup 4: 
Causes: 
Societat molt urbana: 

- Desvinculats del medi rural
- Desconeixement

Falta conciencia del consumidor
Ritme de vida. Falta de temps. (percepción de..)
Falta d’interés, coneixement o motivación dels nous socis
Falta de petits productors i que tinguin producción diversificada: Objectiu: 

- Conservar el que queda.
- Nous joves productors

Accés a la terra amb garanties temporals
Manca de capacitat productiva (soviet inexperiència)

Solucions: 

Organització dels productors: Formació i exemple pels joves. 
Transmetre experiència de productors i dels grups de consum AMAP
Explicar bé als nous socis i que coneguin als productors des del principi
Fòrmules d’accés col.lectiu a la propietat de la terra. Per recolzar, fomentar, a 
productors agroecológics. 
Importància del contacte directe: visites al pagès
Fòrmules per superar col.lectivament crisis de producte disponible


