
Manifest de la Xarxa Agroecològica

La  Xarxa Agroecològica som un grup de gent diversa, que ja sigui a títol 

personal o en nom d’algun col·lectiu, estem preocupats per la insostenibilitat i 

la injustícia del model agroalimentari actual. 

Un model que:

• Permet la contaminació deliberada de l’aigua, la terra i l’aire.

• Potencia l’esgotament i l’erosió del sòl, la pèrdua de la biodiversitat i 

el desequilibri de cicles i fluxos naturals.

• Afavoreix la concentració de terres, aigua i llavors en mans d’unes 

poques agroempreses.

• Vulnera  la  convivència  de  les  diferents  agricultures  amb  la 

introducció  d’organismes  transgènics  i  la  tecnologia  que  aquesta 

comporta.

• Separa consumidors/es i productors/es i dificulta el seu apropament.

• Beneficia a la indústria agroalimentaria en el control dels mitjans de 

producció, distribució i consum. 

• Potencia  exportació  agrícola  subvencionada  en  detriment  de  la 

producció i consum locals.

• Propicia la incorporació en el sistema productiu de mà d’obra barata 

assalariada,  principalment  immigrants,  en  condicions  d’explotació  i 

precarietat laboral. 

• Desterra la cultura del bon menjar, potenciant l’estandardització  de 

l’alimentació i la pèrdua de la identitat gastronòmica regional. 

• Converteix el dret públic a l’alimentació en una mercaderia sotmesa 

les lleis del mercat internacional. 

• Diposita la investigació en l’àmbit agrícola en mans dels interessos 

privats de les transnacionals agroalimentàries.

Ens reunim i  ens organitzem per  denunciar  aquest  model,  per  intercanviar 

experiències i crear sinèrgies i per cercar i potenciar alternatives que integrin 

els aspectes econòmics,  socials,  ambientals,  i  culturals,  tant  a nivell  global 

com  local.  I  això  ho  fem  treballant  per  comissions  que  funcionen 

autònomament (també,  en altres espais de trobada i  a  través de diferents 

canals de comunicació:  agroecologia@moviments.net). I reunint-nos dues 

vegades l’any en les Assemblees Generals, en les que es comparteix la feina 

feta i s’acorden les noves propostes d’actuació. 



Essent conscients d’això, volem treballar per:

• Evitar  que  la  regulació  de  l’aigua  es  converteixi  en  un  negoci 

especulatiu i lluitar per una nova cultura de l’aigua.

• Facilitar l’accés a la terra a aquells que vulguin continuar o iniciar-se 

en les professions agrícoles.

• Donar  suport  a  la  conservació  i  recuperació  de  la  diversitat  de 

varietats local.

• Donar  suport  a  la  producció  ecològica  i  a  aquella  agricultura  que 

busqui el respecte per l’entorn natural en el que es desenvolupa. 

• Impedir,  aquí  i  arreu,  l’alliberament  d’organismes  transgènics  a  la 

natura i  la contaminació que aquests provoquen.

• Facilitar  els  circuits  curts  en  l’espai  (producció  local)  i  el  temps 

(producte de temporada) que permetin relacions directes de confiança 

entre productores i consumidores, deixant el comerç internacional com a 

complement.

• Una  reforma  de  les  polítiques  agràries  actuals,  sustentada  en  un 

pacte social i no en del mercat, on la participació de la pagesia sigui un 

fet. 

• Recolzar  les  economies  locals  responsables  i  solidàries  amb  el 

conjunt del planeta i els seus habitants.

• Assegurar l’autonomia de la petita i mitjana pagesia i junt a un marc 

legal que l’afavoreixi. 

• Garantir un preu equitatiu i equànime per tots els actors de la cadena 

de comercialització econòmics. 

• Garantir el dret públic a una alimentació sana i suficient.

• Potenciar  la  reducció  del  consum  des  d’una  perspectiva  crítica  i 

responsable.

• Afavorir  un  model  no  especialitzat  de  les  tasques  en  funció  del 

gènere o la procedència. 

• Aconseguir  una  investigació  agroecològica  independent  dels 

interessos privats que tingui en compte el coneixement popular i de la 

pagesia, i que impliqui la participació de la societat. 

• Potenciar la formació participativa i la divulgació de l’agroecologia.

Si  també creus que això és possible, treballem en xarxa!

Salut, alegria i agroecologia!


