
Seminari del Fòrum Social Català:
Tancant el cercle: defensem el territori, mengem agroecològic

Seminari conjunt Cooperatives amb Gràcia – La Repera; Xarxa Consum Solidari, i Pinyol Vermell.

Aquest seminari pretén vincular de manera afectiva la defensa del territori i el consum ecològic 
local. Es pensa en un circuit circular que vagi des de la defensa del territori – producció – 
comercialització - consum – defensa del territori.

Territori: a grans trets es generen tres tipus de problemes. Per una banda la competència de l'ús 
del sòl -l'agricultura ha de competir amb la urbanització i amb infraestructures; és un problema que 
afecta de manera important a comarques costaneres, l'entorn de Barcelona i algunes zones 
determinades-. Per altra banda l'abandonament de terrenys agraris considerats no competitius 
-crisi i abandonament d’explotacions lleteres, crisi i abandonament de fruita seca, crisi de l’olivera, 
ara crisi de la vinya... -. Finalment hi ha afectació al territori per una sobreexplotació 
agroindustrial -com ara el porcí i la contaminació de nitrats que es dona per exemple a Osona-.
Les resistències que s'hi contraposen són: la protecció d'espais agrícoles i la promoció de la 
producció local sostenible que permeti mantenir l'activitat agrària al territori sense generar 
problemes de contaminació.

Producció: En aquest àmbit ens trobem amb el problema del model de producció industrialitzat 
-trencant els cicles naturals, introduint llavors estandarditzades que redueixen la biodiversitat, 
abusant i fent-se depenent d'adobs i pesticides de química de síntesi, i forçant unes produccions que 
esgoten les fonts de vida (terra fèrtil i aigua)-. Aquest model afavoreix la concentració de poder en 
unes poques empreses que busquen maximitzar els guanys empenyent a la ruïna i inviabilitat a la 
petita pagesia. El menyspreu de la cultura pagesa d'aquest model es veu reflectit en el control 
corporatiu de les llavors. Cal ser conscient que aquestes poques mans que venen ara les llavors 
s'estan aprofitant de la tasca mil·lenària de selecció que han fet els pagesos i que ara els impedeixen 
realitzar. 
En contraposició tenim el model de l'agroecologia -també conegut com agricultura sostenible, que 
cerca que sigui econòmicament viable, ambientalment sana, socialment justa i culturalment 
acceptable-. Les xarxes de llavors són una manera de preservar la cultura pagesa.

Comercialització: l'accés al menjar ve marcat per un oligopoli supermercadista, que és un 
autèntic coll d’ampolla que determina tot el model agroalimentari. Les conseqüències d'aquesta 
concentració de poder són: la ruïna de la petita pagesia i de la transformació artesanal, per les 
condicions econòmiques que imposen; destrossen els mercats pagesos tradicionals i el petit comerç; 
creen uns productes estandarditzats, farcits d’additius, que han recorregut milers de kilòmetres; 
requereixen grans infraestructures per a moure productes que o no els hauríem de necessitar o que 
podríem fer localment; aquesta gran distància entre producció i consum genera una elevada 
opacitat, dificultant el control social d'injustícies i problemes ambientals -les marques blanques és 
la seva última conquesta-; imposen una legislació, amb l’excusa de la salut pública, que impedeix la 
petita transformació per part del petit pagès o artesà, amb requisits de producció propis de la gran 
indústria.
Les resistències passen per promoure circuits curts de comercialització -pagesia als mercats,...-; 
per les cooperatives agràries; per projectes de distribució de productes elaborats amb producció 
agrícola tradicional i local; i pel comerç just -no només sud-nord sinó també nord-nord.

Consum: Al descriure el model actual de consum podem parlar d’un model que: potencia el 
sobreconsum; amaga el que hi ha darrere del que consumim; produeix mercaderies de poca qualitat 
(menjar escombraria, productes d'un sol us); genera residus innecessaris (molts embolcalls); 



impedeix exercir un control sobre la nostra alimentació; en definitiva, la publicitat ens provoca 
manca d'informació, ens promou el consumisme i facilita l'apatia.
Per recuperar aquest control i donar suport a tots els processos que aquí hem estat veient existeixen 
diferents alternatives de consum. Algunes d’elles són les cooperatives de consum: es tracta 
d'aplegar unes quantes famílies per facilitar l'accés als pagesos i d'altres productes -amb més o 
menys autogestió, però sempre amb control assembleari del procés fet que distingeix d'altres 
models i que facilita aquest retorn al control dels processos. L'espai de coordinació dels grups de 
consum a Catalunya és Ecoconsum. A més, a partir del primer Fòrum Social Català, 2008, es va 
crear un espai de debat entre pagesos i consumidors en aquest àmbit, les jornades de La Repera -el 
10 i 11 d'abril hi ha prevista la tercera trobada-. Un tipus de cooperativa promou la participació a les 
assemblees dels pagesos, generant una vinculació més gran amb el territori -com a exemple les 
AMAPs franceses o la PACA al baix Llobregat-.

Tornem al territori: la producció local, permet, a més de recuperar el control en el procés 
d'elaboració del nostre menjar i així reduir la nostra petjada, l'obertura de nous espais socials de 
trobada i de lleure. A l'Embarcador del Ter, un espai a la vora del Ter (a Manlleu) es posa èmfasi en 
la vinculació emocional amb el territori i l’oferta de consum ecològic i local.


