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Salutació

Josep maria Pelegrí i aixut 
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural
Generalitat de Catalunya

Els territoris propers a les grans con-
centracions urbanes estan sotmesos 
a grans pressions derivades de les 

infraestructures, els creixements urbans i 
l’alta freqüentació, però per altra banda 
son uns espais estratègics pels seus va-
lors ambientals, productius, i socials que 
cal preservar i potenciar.

També els ciutadans, en tant que consu-
midors, estan mostrant un creixent interès 
pels productes alimentaris, que a més de 
ser segurs i saludables, tinguin una bona 
qualitat organolèptica, respectin el medi 
ambient i estiguin vinculats a un territo-
ri pròxim. La comercialització en circuits 
curts i la venda directa, entre d’altres, son 

conceptes que han aparegut  per a donar 
resposta a aquesta demanda. 

En aquest marc esdevenen de màxima im-
portància les iniciatives, com és el cas de 
RURURBAL orientades a valoritzar els re-
cursos agroalimentaris locals, el seu con-
sum i comercialització i més quan a Cata-
lunya s’ha fet des de la col·laboració  de 
les administracions locals i regionals, i en 
el marc d’un programa europeu de coope-
ració territorial.

La participació en aquest programa ens ha 
permès compartir els treballs per a l’ela-
boració d’un model de desenvolupament 
sostenible dels territoris periurbans i co-
nèixer de primera mà les diverses inicia-
tives i accions que s’exposen en aquest 
manual.

 

Aquestes experiències ens han de per-
metre aprofundir en les nostres línies de 
treball, que el Departament ja realitza, en 
l’àmbit del desenvolupament rural, els dis-
tintius d’origen i qualitat, l’artesania ali-
mentaria o la Producció Agrària Ecològica, 
per avançar cap a el màxim desenvolupa-
ment dels potencials i valors de les zones 
rurals periurbanes.
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Barcelona - Vallès Oriental
volupament socioeconòmic del territori i el 
seu ús social. 

Des de la Gerència de Serveis d’Espais Natu-
rals,  posem en valor els recursos dels espais 
naturals i dels espais agraris existents en el ter-
ritori a través d’estructures de gestió pròpies o 
consorciades o donant suport de les adminis-
tracions locals. Des de els governs locals es 
disposa, efectivament, d’eines, principalment 
de planificació urbanística, que permeten pro-
tegir els espais agraris i naturals. Però creiem 
que tant sols des de la seva valorització social, 
la seva viabilitat econòmica i la seva gestió efec-
tiva, aquesta protecció serà eficaç i perdurable.

El programa europeu Rururbal amb la seva 
proposta de Sistemes Agroalimentaris Locals 
incideix en el rol dels espais agraris i naturals 
en l’estructura metropolitana i rural periurba-
na, construint un discurs de reconeixement 
territorial mitjançant l’alimentació i dirigint-se 
al consumidors –principalment urbans- amb 
un argumentari de les conseqüències de les 
diferents opcions d’abastament alimentari.

La nostra col·laboració amb el projecte Rurur-
bal ens ha permès d’experimentar mecanismes 
i processos de co-construcció territorial en un 
projecte comú entre les diferents administracions 
i els diferents sectors públics i privats i la posada 
en marxa d’instruments innovadors basats en les 
noves tecnologies de suport a la comercialització 
i l’aproximació entre productors i consumidors.

Salutació

andreu carreras i Puigdelliura 
Diputat Adjunt d’Espais Naturals

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Barcelona

rents tipus i la cooperació publica - privada, 
com les actuacions del projecte europeu De 
Itinere i la participació a la Xarxa Productes de 
la Terra de la Diputació de Barcelona.

El territori de la comarca del Vallès Oriental, 
formada per 43 municipis, es caracteritza 
per una gran heterogeneïtat, doncs combina 
zones d’implantació industrial i urbana amb 
zones periurbanes i zones d’un marcat caràc-
ter rural. La finalitat és reforçar, mitjançant el 
projecte Rururbal, accions pilot  dirigides al 
sector agroalimentari, com la que es descriu 
en aquest llibre sobre la recuperació de llavors 
tradicionals de tomàquet. Aquestes accions, 
basades en la metodologia de Rururbal, ens 
han permès crear sinèrgies entre els diferents 
actors implicats en la cadena alimentària, pro-
ductors, distribuïdors i consumidors  i gene-
rar models de governança territorial, que es 
plasmen a la “Carta europea de governança 
territorial i alimentària”.

Des del Consell Comarcal volem apostar per 
un model de desenvolupament territorial on la 
governança, en aquest cas, en el marc de la 
cadena curta agroalimentària, es convertei-
xi en una  forma de dinamització del sector 
productiu amb potencial de creixement i amb 
funcions que van molt més enllà de la mera 
producció alimentària, com ara funcions soci-
als, paisatgístics i de preservació del territori; 
de consum responsable i sostenible; de crea-
ció d’identitat comarcal. 

Salutació

José Orive Vélez
President del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental 

El model de planificació territorial que 
promou l’Àrea de Territori i Sosteni-
bilitat de la Diputació de Barcelona 

vol garantir l’equilibri del territori, afavorint 
la cohesió social, fent el territori més com-
petitiu i garantint la qualitat mediambiental. 

Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat creiem 
en un territori integral i policèntric i per tant amb 
un paper important del sistema d’espais lliures 
on els parcs de la Xarxa de Parcs de la Diputa-
ció de Barcelona juguen un rol destacat. 

La Diputació de Barcelona compta amb un 
llarg historial en la protecció i gestió dels es-
pais lliures. L’objectiu general de la Xarxa de 
Parcs Naturals és la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics dels espais naturals, 
agraris i forestals, en equilibri amb el desen-

El consell comarcal del Vallès Oriental 
conjuntament amb la Diputació de Bar-
celona i el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya vam engegar 
el projecte Rururbal a principis del 2008 , un 
projecte de cooperació territorial entre 4 pa-
ïsos europeus emmarcat dins del Programa 
Med de cooperació europea transnacional, 
amb l’objectiu és construir una carta comú de 
governança territorial pel desenvolupament 
sostenible dels territoris periurbans, posant 
en valor la comercialització i consum dels pro-
ductes locals  a través de la venda en circuit 
curt.

Aquest  projecte reforça la política comarcal 
de dinamització del sector agroalimentari que 
s’ha portat a terme,  amb iniciatives de dife-
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PreSentació del PrOJecte

La població europea que viu a les zones 
urbanes en representa el 80% i aquestes 
zones suposen només el 10% del territo-

ri, provocant una forta pressió sobre els terri-
toris rurals de les corones metropolitanes.

El creixement urbanístic i la necessitat de no-
ves infraestructures són la principal amenaça 
per als espais agraris i forestals d’aquests 
nous territoris periurbans i, per extensió, per 
a l’equilibri territorial.

D’altra banda, la pèrdua de valor productiu i 
econòmic de l’activitat agrària que es desen-
volupa en aquests espais, afavoreix el dese-
quilibri territorial alhora que posa en risc la 
seva conservació, obrint pas a una possible 
urbanització. En conseqüència es genera un 
procés de degradació del valors de patrimoni 
paisatgístic, de biodiversitat i recursos natu-
rals, i de patrimoni cultural i etnològic.

Tradicionalment, la protecció d’aquests espais 
agraris i naturals s’ha realitzat des de l’admi-
nistració mitjançant les eines de planificació 
urbanística. Però addicionalment és necessari 
mantenir aquesta protecció de forma eficaç i 
perdurable, mitjançant la valorització social, la 
viabilitat econòmica i la gestió efectiva de les 
activitats agràries i forestals que s’hi duguin 
a terme.

En aquest sentit, un dels principals valors tan-
gibles dels territoris rurals periurbans són els 
productes agroalimentaris que s’hi produei-
xen i que proporcionen lligams clars entre la 
població urbana i el seu territori d’influència. 
A més s’hi ha de sumar l’efecte dels circuits 
curts de comercialització d’aquests produc-
tes, que ofereixen una oportunitat per a la 
valorització dels espais agraris i naturals i la 

generació d’un entorn social favorable a la 
gestió sostenible del territori.

Els ciutadans i ciutadanes, en el seu paper 
de consumidors i, concretament mitjançant la 
seva decisió de compra, tenen inherent una 
gran capacitat d’influència sobre el model ter-
ritorial. En les darreres dècades i, de mane-
ra especial en els territoris metropolitans, els 
model alimentari ha variat significativament, 
s’ha passat d’un “model de mercat local”, 
basat en productes locals i de temporada, a 
un “model de mercat globalitzat”, basat prin-
cipalment en la producció de monocultius 
intensius allunyats dels mercats de consum, 
que comprenen processos molt industrialit-
zats i que abasteixen multinacionals i grans 
centres comercials, amb conseqüències am-
bientals, socials, econòmiques i territorials.

introducció

missió

Alhora, n’és un fet la creixent demanda per 
part de la societat de nous mecanismes de 
codecisió i corresponsabilitat en polítiques 
territorials i alimentàries. La valorització 
d’aquests espais agraris i naturals periurbans 
exigeix que la societat estigui informada, es 
fomenti la seva participació i s’estableixin sis-
temes de debat i consens.

Pel que fa al sector productor agrari, la crei-
xent consciència sobre la necessitat de noves 
estratègies comercials per donar sortida als 
seus productes en un mercat competitiu, ha 
provocat un impuls considerable sobre noves 
iniciatives comercials i productives. Aquestes 
es basen en la qualitat, la reducció dels nom-
bre d’intermediaris i l’oferta de productes amb 
valor afegit.

En aquest context sorgeix el projecte Rurur-
bal, com una experiència d’àmbit transnacio-

nal que pretén proposar pautes contrastades 
per a desenvolupar estratègies de governan-
ça territorial, mitjançant la promoció dels pro-
ductes agroalimentaris locals de qualitat i del 
seu consum. Amb l’objectiu que aquest con-
sum serveixi per revaloritzar els espais agraris 
i naturals periurbans i generi un entorn social 
propici per a la seva conservació.

El projecte es desenvolupa en 6 territoris pe-
riurbans de 6 regions i de 4 estats europeus 
representatius de l’arc mediterrani, en el marc 
del Programa MED, que s’inscriu en els pro-
grames de cooperació territorial europea, en 
el període 2007-2013.

Barcelona (Catalunya, Espanya). »

Aix-En-Provence (Provence-Alpes-Côte  »
d’Azur, França).

Grenoble (Rhône-Alpes, França). »

Torino (Piemonte, Itàlia). »

Siena (Toscana, Itàlia). »

Tessalònica (Macedonia Central, Grècia). »

El projecte Rururbal té per missió expe-
rimentar models de desenvolupament 
local sostenible i equilibrat, a partir de 

la participació social en la gestió del territori. 

En definitiva pretén difondre aquesta oportu-
nitat i incidir sobre un model de gestió territo-
rial sostenible que potenciï els models metro-
politans policèntrics, mitjançant la intervenció 
sobre les cadenes alimentàries curtes.
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Objectius

desenvolupament 
del projecte

Els objectius que s’ha marcat el pro-
jecte Rururbal són els següents:

Afavorir el reequilibri en la relació entre  »
grans ciutats i zones rurals periurbanes.

Valoritzar els territoris rurals periurbans. »

Afavorir el manteniment de les identitats  »
paisatgístiques de l’espai mediterrani.

Reforçar la competitivitat de les explota- »
cions agràries i de les xarxes de distribu-
ció locals.

Desenvolupar relacions comercials equi- »
tatives promovent la venda directa.

Promoure la transformació i el consum  »
de productes de qualitat.

Assegurar la perennitat de les explotaci- »
ons i els paisatges periurbans.

Potenciar els mecanismes de codecisió i  »
cooperació entre agents públics i privats 
i entre diferents nivells administratius.

FaSe 1 

Definició de les metodologies comunes 
de diagnosi territorial i posada en pràc-
tica de la governança local per a la va-

lorització i el consum dels productes agrícoles 
locals.

Identificació dels actors locals que intervenen 
en la cadena alimentària de cicle curt. S’aplica 
un concepte global, de manera que s’hi tenen 
en compte des de els productors fins als con-
sumidors finals.

Realitzar la diagnosi de cada territori, que 
mitjançant tallers participatius amb els actors 
locals identifica les problemàtiques i estableix 
objectius i propostes d’actuació.

FaSe 2

Llançament de les accions pilot innova-
dores per a iniciar el treball conjunt amb 
tots els implicats.

Creació de les plataformes locals, amb la par-
ticipació de tots els actors, com a nucli actiu 
de treball comú. En aquesta fase, el treball 
conjunt per al disseny, execució i seguiment 
de les accions pilot contribueix en gran mesu-
ra al debat i la col·laboració entre els actors, 
constituint un verdader exemple de governan-
ça operacional.

FaSe 3

Redacció d’un document comú, la carta 
transnacional, que presenti els valors 
i principis necessaris per a una acció 

participativa, basada en la valorització dels 
productes agrícoles locals. Aquesta s’elabora 
tenint en compte les experiències pròpies que 
ha desenvolupat cada soci i en la seva realitat 
territorial específica. La diversitat d’accions i 
aprenentatges son la base de la construcció 
de la carta transnacional.

Creació d’una xarxa europea, en base a les 
experiències desenvolupades, que continuï i 
aprofundeixi els treballs en aquest àmbit.  

Pols territorials:
 

Barcelona (Catalunya, Espanya) 
|  Consell Comarcal del Vallès Oriental 
|  Diputació de Barcelona. Àrea de Territori                
i  Sostenibilitat
|  Generalitat de Catalunya. Departament 
   d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural 
Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, France) 
|  Communauté d’Agglomération du Pays      
   d’Aix
 
Grenoble (Rhône-Alpes, France) 
|  Association pour le Développement de 
   l’Agriculture dans l’Y Grenoblois (ADAYG) 
|  Communauté d’Agglomération du Pays 
   Voironnais
 
Torino (Piemonte, Italia) 
|  Provincia di Torino
 
Siena (Toscana, Itàlia) 
|  Amministrazione Provinciale di Siena 

Θεσσαλονίκη (Μακεδονία, Ελλάς)
Tessalònica (Macedònia, Grècia) 
|  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
   Universitat Aristòtil de Tessalònica

Tenint en compte la diversitat dels ter-
ritoris participants en el projecte i per 
tal d’aconseguir els objectius marcats, 

s’ha desenvolupat una metodologia de treball 
especifica que contempla les següents fases:
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metOdOlOgia rururbal

La metodologia per a l’elaboració 
d’una carta per a la governança ter-
ritorial de la cadena alimentària pe-

riurbana del projecte Rururbal està es-
tructurada en tres etapes d’acord amb 
les fases d’implementació del projecte: 

etapa1: elaboració d’un diagnòstic 
territorial dels productes alimentaris 
locals

Aquesta etapa s’articula entorn a: 

a) breu caracterització del territori consi-
derat 

Segons la localització, el nivell adminis-
tratiu, el perfil geofísic, l’accessibilitat, la 
influència urbana, els espais naturals pro-
tegits i/o espais sensibles, l’ordenació del 
territori, la localització dels espais o edifi-
cis a requalificar o rehabilitar.

b) la tipologia dels grans espais produc-
tius agrícoles i de ramaderia

Utilització dels següents criteris/indicadors: 

Localització i característiques de la zona  »

orientacions tècnicoeconòmiques de les  »
activitats agrícoles i gamma dels produc-
tes 

característiques socioeconòmiques de  »
les explotacions, dels agricultors i de les 
seves famílies 

nivell de qualificació* dels productes  »

c) Xarxes i implicació territorial en produc-
tes locals :

Lloc de distribució proposant una oferta  »
relativament variada i fàcilment accessi-
ble (mercats, comerços, punts de venda 
de productors) 

guia operativa lloc de distribució implicant un esforç de  »
recerca i de desplaçament del consumi-
dor (venda directa en la granja i dins dels 
tallers de transformació) 

Sistemes de relació directa oferta-de- »
manda que exigeixen un esforç de re-
partició de la part dels productors i dels 
consumidors, veure la contractació.

Per a cadascun d’aquests punts o formes de 
venda, s’ha de precisar la seva localització, la 
seva periodicitat, la seva dimensió, la diversitat 
i la qualitat dels productes proposats, la part 
dels productes locals, qualitat dels productes 
i les seves perspectives econòmiques.

 d) Síntesi de l’estat del territori :

Representació cartogràfica esquemàtica de 
l’espai, mostrant:

Les zones caracteritzades (periurbana,  »
grans zones de producció agrícola, zo-
nes sensibles mediambientalment), 

Els espais o edificis a requalificar,  »

La xarxa d’accessibilitat als productes  »
locals.

Etapa 2 – Identificar els actors en fun-
ció dels objectius operatius del vostre 
projecte 

a) capitalitzar els projectes preexistents:

Aquesta part fa referència tant als projectes 
realitzats anteriorment, als projectes inaca-
bats o que no han tingut èxit, així como als 
projectes o iniciatives en curs. Per a cadascun 
d’aquests projectes/iniciatives es detallaran: 

la temàtica – el subjecte »
la història del projecte »
els objectius »
la metodologia emprada i les etapes  »
d’implementació 
els tipus d’actors implicats, el seu rol i el  »
seu nivell de participació
els resultats obtinguts (outputs).  »

b) Definir la(es) problemàtica(es) i reptes 
locals del projecte rururbal :

Identificar les problemàtiques i reptes locals 
en funció de tres nivells d’estratègia política.

 

1r nivell
Construir un sistema consolidat de l’alimen-
tació local (des del punt de vista dels consu-
midors): recolzar la creació d’un moviment 
espontani per a la democratització de l’ali-
mentació local i assegurar a nivell local l’ali-
mentació quotidiana de la família. 

2n nivell
Organitzar y gestionar l’oferta i el mercat dels 
productes alimentaris locals 

3r nivell
Fer de l’alimentació local un mitjà per a am-
pliar i reforçar les xarxes de proximitat i de 
solidaritat, com a punt de recolzament per a 
la construcció d’un espai d’innovació social i 
territorial periurbà. 

c) Definir els objectius operatius i dels 
camps d’acció, a partir d’aquests tres nivells 
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estratègics (veure l’exemple de la taula a con-
tinuació)

d) ampliar la participació :  A més dels actors 
que ja han participat en projectes anteriors, és 
necessari cercar i involucrar a nous actors. 

Els grups destinataris poden ser definits en 
funció de la problemàtica local, dels objectius 
operatius i dels camps d’acció definits per 
cada soci, en base als criteris de la següent 
taula (exemple):

e) Definició de les accions del projecte pi-
lot amb els actors

f) Implementació de les accions 



6

metOdOlOgia rururbal
etapa 3 Formalització de les governan-
ces locals i de la carta

Instaurar un sistema de governança, permet 
adquirir un procés d’aprenentatge organit-
zacional. Pot ajudar a construir i formalitzar 
aquest sistema de governança a través del 
manteniment d’un procés participatiu mitjan-
çant tres funcions bàsiques de recolzament: 

Fomentar i assegurar la mediació col- »
lectiva entre els actors.
Estructurar el debat al voltant de les te- »
màtiques i transaccions pertinents del 
sistema d’alimentació territorial 
Posar a disposició un marc operatiu per  »
a la governança.

a) Principis i mètodes per a la incentivació 
del procés participatiu: La capacitat d’in-
centivació del procés participatiu és un dels 
elements claus de la seva eficàcia. En efecte, 
aquest procediment comporta un cert nom-
bre de riscos que es poden, en part, prevenir 
sempre i quan es respectin els següents prin-
cipis fonamentals: 

Comunicar i informar àmpliament per a  »
promoure el debat públic
Identificar i definir clarament les agendes  »
de les reunions 
Assegurar la qualitat de l’animació  »
Gestionar correctament la participació dels actors  »
Garantir el respecte de cadascun dels participants  »
i dels seus posicionaments 
Recordar, capitalitzar i difondre els resultats de  »
cada reunió 

b) Identificació dels « temes pertinents » 
(temàtiques, productes i transaccions) per a 
la construcció de la governança: Un sistema 
d’alimentació territorial és un conjunt complex 
i ramificat de relacions i de transaccions en-

torn als productes necessaris per a l’alimen-
tació, dins de tota la seva diversitat d’usos, de 
formes i llocs  per a menjar, estacions, etc. 

No tots els productes, inclosos els originaris 
del territori, ni totes les transaccions relacio-
nades tenen el mateix estatus en el sistema. 
En conseqüència no totes tenen la mateixa 
capacitat de poder donar suport a la cons-
trucció conjunta de normes col·lectives i de 
referències que els concerneixen. El desen-
volupament d’una governança participativa 
tindrà més probabilitats d’èxit si es basa en la 
construcció dels intercanvis relatius a aquests 
productes i transaccions “rellevants”, és a dir, 
funcionant com a“palanca” per a fer emergir 
una organització col·lectiva

El treball per a la construcció de la governan-
ça territorial es centrarà en:

Identificació de les «temàtiques» que  »
mobilitzen i aquells altres que ho fan poc 
o res 
Identificació i consideració de les posici- »
ons dels diferents actors interessats en 
aquestes temàtiques 
La selecció de les «temàtiques claus»,  »
que comporten respostes organitzatives
Assistència a l’elaboració de guies i con- »
dicions a assumir per a cada «temàtica 
clau» identificada

L’acompliment del conjunt de condicions obli-
gatòries que han estat establertes constituirà  
la base on començar a construir el procés de 
governança. 

c) Provisió d’un marc de funcionament per 
a la governança El rol de la col·lectivitat ter-
ritorial dins del projecte és el de posicionar-se 
a la vegada com a promotor del sistema de 
governança i com a mediador-animador de la 
participació i de la negociació. Tot i això, la 
formalització i la sostenibilitat de la governan-
ça més enllà del projecte implica que disposa 
de recolzament material per a la seva creació. 
Aquest recolzament, en termes d’organitza-
ció, es concreta en la disposició de recursos 
i de competències per al futur sistema de go-
vernança per ajudar a formalitzar i assegurar 
el seu funcionament:

Recolzament administratiu i jurídic  » per a 
la redacció dels estatuts de l’estructura
Provisió de les competències »
Provisió de recursos »

Aquesta ajuda al seu funcionament pot ser 
modelada en funció de les habilitats i de la 
capacitat d’autonomia de l’estructura confor-
me al anys. 

d) Principis per a la construcció d’una carta:

La carta de la governança dels sistemes d’alimen-
tació territorial pot ser dividida en dues parts.

Un component transnacional, que pot inclou-
re:

El preàmbul  »
La definició de la idea o el concepte bàsica  »
Els principis fonamentals, valors i conven- »
cions comuns
Els procediments de control i arbitratge »

Un component territorial, que inclourà disposi-
cions per a la implementació i control del com-
pliment dels termes de la Carta a nivell local, 
així com el funcionament del seu òrgan exe-
cutiu. Aquesta secció pot contenir, a més dels 
objectius i estratègies de la política territorial:

Els valors i les estratègies de les políti » ques 
territorials, els objectius operatius, així com 
els camps i els nivells locals d’intervenció
Responsabilitat compartida  »
Funcionament de la governança territori- »
al (per garantir tant la seva representati-
vitat com la seva eficàcia) 
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Tomàquets del Vallès Oriental 
recuperació, producció i promoció 
de varietats locals.
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Gràcies al dinamisme del col·lectiu de 
productors locals, la participació dels 
distribuïdors al detall i restaurants i, la 

seva voluntat d’introduir noves varietats en els 
seus menús, ha permès recuperar el cultiu de 
varietats antigues de tomàquets, com: “Rosa 
Ple”, el “cor de bou,” els tres “Pometas” i  el 
“Palosanto”. 

Així mateix es va publicar i distribuir un llibret, 
per al públic en general, sobre els tomàquets 
amb informació pràctica sobre qui els pro-
dueixen, punts de venda minoristes i de de-
gustació; on es descriuen les varietats locals, 
s’explica el seu procés de producció, l’origen 
de cada varietat i com gaudir d’aquests pro-
ductes mitjançant la seva degustació. Paral-
lelament, a la Fira Lliga’t a la Terra, l’abril de 
2011, van ser distribuïdes, aproximadament, 
uns 12.000 planters de tomàquet als produc-
tors locals i les explotacions agrícoles fami-
liars del Vallès Oriental, amb el compromís 
d’implantar aquestes varietats al territori. 

Aquest procés de revitalització de la indús-
tria alimentària, des de la producció fins a la 
comercialització i la transmissió al públic, és 
l’essència d’aquest projecte. Es tracta de re-
cuperar i promoure no només les varietats de 
tomàquets, sinó també un model de consum 
de productes del territori, basat en la proximi-
tat, la qualitat i l’estacionalitat d’aquests pro-
ductes alimentaris. 

El major desafiament del projecte encara ha 
d’arribar: assegurar-se que aquests tomà-
quets s’incorporen als menús dels consu-
midors a casa seva, recuperant els gustos i 
sabors del passat.

El setembre de 2011 s’ha realitzat la segona 
Fira de Tomàquets del Vallès, a Santa Eulàlia 
de Ronçana, que ha servit  per familiaritzar al 
públic en general amb les varietats de tomà-
quet del Vallès Oriental i donar-los a conèixer 
als visitants que vénen des d’altres llocs de la 
província de Barcelona i de Catalunya.

En conclusió, aquest procés es basa en la 
col·laboració pública i privada, amb la parti-
cipació directa dels diferents actors, amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajunta-
mentde Santa Eulàlia de Ronçana, la Diputa-
ció de Barcelona, l’Associació Llavors Orien-
tals, el Convivium Slow Food Vallès Oriental, 
productors locals, la botiga de la Catxaruda,  
restaurants i botigues locals de queviures.

Assistents a l’exposició de tomàquets: prop  »
de 4.000 persones

Productors participants: 13 »

Planters de tomàquet distribuïts en el terri- »
tori: 12.000

Degustacions: prop de 650. »

Material de promoció distribuït: 4.000  »
exemplars

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
promogut, en el projecte Rururbal, un 
procés de producció i promoció de va-

rietats tradicionals de tomàquets que es van 
conrear històricament al Vallès Oriental.

Un grup d’agricultors que treballen per a la 
promoció de la biodiversitat agrícola va iniciar 
el 2010, la recerca de varietats antigues de 
tomàquet i la producció d’aquestes llavors 
a l‘hort de la Marineta a Parets del Vallès i a 
l’hort d’Espelt a Santa Eulàlia de Ronçana, 
amb la participació de Pep Salsetes, un gas-
trònom reconegut al territori, i l’entitat Llavors 
Orientals. 

S’han identificat prop de 12 varietats de to-
màquets, amb característiques molt diferents 
pel que fa al seu sabor, olor i forma, que van 
ser presentades a la 1a Fira dels Tomàquets 
del Vallès, el setembre de 2010. Els tomàquets 
van ser degustats per prop de 450 persones, 
confirmant  l’interès del públic en aquestes 
varietats i la necessitat de tornar a conrear-
les de nou a la Comarca del Vallès.



bOna Pràctica

El projecte pilot presentat anteriorment 
requereix la col·laboració de diversos 
actors locals, del sector públic i del pri-

vat, per produir i promoure les varietats locals 
i establir un procés de participació de diver-
sos sectors implicats: producció agrícola, co-
merç, restaurants, fires obertes al públic, etc... 
El projecte Rururbal ens va permetre iniciar un 
procés de treball de governança, de caràcter 
interdisciplinar, per iniciar la prova pilot. 

Es va constituir un comitè directiu per a la 
coordinació de les accions, format per asso-
ciacions, productors i institucions públiques, 
generant un model de treball amb confiança 
i facilitant la combinació més eficient de les 
habilitats i el coneixement de cada entitat. 
La participació dels diferents actors ha as-
segurat la qualitat del treball, ha aportat un 
coneixement pràctic dels diferents temes de 
la producció agrícola, el menjar i l’organitza-
ció d’esdeveniments públics (com ara fires i 
mercats) i ha establert la credibilitat sobre la 
qualitat de les accions davant del públic en 
general. 

Entre les bones pràctiques desenvolupa-
des, hem destacar:

El treball integral desenvolupat que  »
combina la investigació agrícola per a 
la recuperació dels coneixements i ex-
periències del passat, la producció, co-
mercialització i distribució de productes 
locals i la seva promoció mitjançant la 
valorització del sabor, lla proximitat del 
producte, les tradicions agrícoles i ali-
mentàries del territori.

L’establiment d’acords entre els produc- »
tors, sobre els preus del producte, el ca-
nal de distribució i les vendes conjuntes. 
Aquest procés de dinamització ha gene-
rat espais de treball i ha facilitat l’organit-
zació informal dels productors d’aques-
tes varietats locals de tomàquets en la 
seva distribució i comercialització. Es va 
fixar un únic preu de forma voluntària, 
la distribució dels tomàquets es va or-
ganitzar en conjunt, respectant les par-
ticularitats de la producció i indicant-ne 
l’origen dels productes. Els productors 
van participar en grup als mercats locals 
de venda, representats cada vegada per 
un productor diferent. L’efecte desitjat 
és fer de la competència comercial un 
avantatge, generar una veu comuna i 
crear relacions de confiança per facilitar 
la creació de futurs projectes conjunts. 
La creació d’espais de governança i l’in-

tercanvi, permet la creació de projectes 
col·lectius independents.

El resultat va ser que els productors in- »
volucrats i els col·laboradors participes-
sin en una associació informal per a crear 
un obrador col·lectiu per a la preparació 
d’aliments en conserva, entre altres.

Aquest tipus de treball assegura la col- »
laboració entre el sector productiu i fa-
cilita la creació d’estructures i el foment 
d’una cultura de col·laboració, que pot 
donar vida a projectes futurs.

| Consell Comarcal del Vallès Oriental
 

 www.vallesoriental.cat

| Dades quantitatives

Institucions públiques involucrades: 4 »

Associacions i Fundacions: 2 »

Els actors privats involucrats: 13 produc- »
tors, 26 restaurants, 11 botigues

Cobertura dels mitjans: 10 articles de notí- »
cies i dos vídeos 

9

Vallès Oriental
La col·laboració i la mobilització 
dels diferents actors per a la 
dinamització econòmica, social i 
productiva del territori.
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En el marc d’aquesta taula s’han mantingut 
reunions periòdiques, i alhora s’ha avançat, 
a partir d’un pla de treball consensuat, cap 
a propostes més concretes per cada un dels 
grups d’interès específics (venda directa a 
l’explotació o en altres punts de venda, venda 
mitjançant un punt de venda col·lectiu, etc.). 

És en el marc d’aquest consens que s’han 
desenvolupat la resta d’actuacions.

Pel que fa als punts de venda directa de pro-
ductes locals – els establiments -, s’ha re-
dactat un manual sobre la posada en marxa 
d’aquests punts de venda i alhora s’ha propo-
sat la creació d’un  distintiu específic : « Xarxa 
de Venda directa de Producte Local ».

Es proposa un model dels punts de venda di-
recta de producte local,  tant des del punt de 
vista de definició (inexistent a nivell de Catalu-
nya) com formal (què és, què conté, en quines 
condicions, quines opcions hi ha, etc. ) a la ve-
gada  que es proposen els eixos i els elements 
de comunicació bàsics d’aquests punts de 
venda englobats sota la identificació: “Xarxa 
de venda directa de productes locals”.

Es pretén posar a la disposició dels produc-
tors i entitats un seguit d’elements i orienta-
cions per explicitar i justificar el valor de la 
venda directa de productes locals, i dotar 
de coherència a tots els elements que con-
formen a l’experiència de compra en aquests 
establiments.

Es proposa un model comunicatiu del punt de 
venda reproduïble i així crear visualment una 
xarxa de punts de venda, que siguin també un 
instrument comunicatiu de valors territorials, 
d’una proposta de projecte alimentari i territo-
rial i de consum responsable.

Aquestes propostes s’han aplicat en un punt 
de venda real, l’agrobotiga montseny,  com 
a acció demostrativa per altres productors. 

Aquesta Agrobotiga, és una iniciativa privada 
de punt de venda directa de 8 productors so-
cis de la SAT Vall de Sant Marçal, amb  voca-
ció de ser també punt de venda d’altres pro-
ductors de la zona del Montseny. 

Recollint igualment les necessitats específi-
ques expressades pels actors locals i a partir 
del treball conjunt entre els diferents actors 
pel seu disseny, s’ha creat una aplicació tec-
nològica específica de promoció i comercia-
lització electrònica. Proparc.cat és una pla-
taforma que pretén facilitar el contacte i la 
comunicació entre productor i consumidor i 
permetre l’acte de gestió de comandes on-
line.

La plataforma té diferents aplicacions entre les 
que destaquen un Directori  de les explotaci-
ons existents al Montseny interessades en la 
venta directa, una Guia de productors, on cada 
productor pot tenir la seva “botiga” i un mercat 
on-line. Una versió de la guia s’ha editat en pa-
per, en forma de Mapa - guia dels Productors 
del Montseny,  com a instrument de comuni-
cació i difusió.

Productors implicats en el Consell de Pro- »
ductors del Montseny: 30

Reunions de seguiment Consell de Pro- »
ductors del Montseny en el  2011: 5

Productors del Parc amb productes a la  »
Agrobotiga del Montseny: 15

Explotacions presents a la Carta-Guia: 27 »

Guies editades: 2.000 »

L’acció pilot s’ha portat a terme en el 
Parc Natural del Montseny. Aquest Parc 
Natural, declarat com tal al 1986, ubicat 

al límit de la regió metropolitana de Barcelo-
na, declarat Reserva de la biosfera  des de 
1978, amb una superfície de 30.063,90ha 
forma part de la Xarxa de Parcs de la Diputa-
ció de Barcelona.

La posada en marxa de la prova pilot entron-
ca amb la voluntat de la Direcció del Parc, els 
ajuntaments, entitats vinculades a activitats 
econòmiques desenvolupades dins del parc 
i especialment dels particulars, en treballar en 
la venda directa dels productes agroalimenta-
ris, com a via per consolidar el manteniment 
de les explotacions agràries, com a conserva-
dores dels valors del parc i constructores del 
paisatge. Destacarem algunes de les actuaci-
ons que han conformat l’acció pilot.

La primera actuació a estat la promoció de la cre-
ació d’un punt de coneixement, reconeixement i 
posada en comú de les problemàtiques i deman-
des que afectaven els productors del parc i  de 
concertació de possibles estratègies. 

El treball s’ha basat en la constitució d’una 
taula de Productors del Parc natural del 
montseny, constituïda per tots els productors 
agro-ramaders del àmbit del Parc interessants 
en treballar la venda dels seus productes en 
circuits curts. Participen igualment en les reu-
nions altres agents del territori com restaura-
dors, artesans transformadors o els equipa-
ments dels parcs. 

| Dades quatitatives

Xarxa de venda directa de productes locals 
en el Parc Natural del Montseny
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Durant el procés de realització de l’acció 
pilot s’ha constatat la necessitat de re-
forçar els mecanismes de concertació 

en els espais protegits així com la consolida-
ció dels mecanismes de vinculació entre sec-
tor públic i privat i del reconeixement social 
de l’activitat privada econòmica en el mante-
niment dels valors dels espais protegits.

En aquest sentit la consolidació de la Taula 
de Productors del Montseny, com a platafor-
ma d’intercanvi i de discussió entre tots els 
productors, ja s’hauria de considerar el primer 
èxit del procés. Aquesta Taula servirà espe-
cialment per definir i avançar en estratègies 
comunes sobres els aspectes de distribució i 
comercialització dels productes locals.

En alguns casos l’ús de noves   eines i meca-
nismes de treball, però comporten una grau 
d’organització i formació dels productors i 
restauradors que caldrà assolir prèviament 
per la seva plena posada en pràctica.

En el decurs de l’acció pilot s’han iniciat pro-
cessos llargs de consens i de concertació que 
sobrepassen en el temps l’estricta durada del 
projecte Rururbal, és per això que cal conso-
lidar les cooperacions. En aquest sentit cal 
vetllar per la continuïtat del processos iniciats 
i de la “filosofia Rururbal” més enllà de la du-
rada concreta del projecte i alhora reforçar la 

sinergia d’aquestes iniciatives amb altres pro-
cessos i iniciatives existents en el territori.

Un establiment de venda directa no és estric-
tament un projecte comercial, és un projecte 
fortament lligat a la producció local i per tant 
territorial.

La valorització i promoció dels productes lo-
cals de qualitat i la seva venda en circuit curt  
no tant sols pot ser un complement o fins i 
tot una alternativa a les explotacions agro-
ramaderes reforçant-ne la seva competitivitat 
i facilitant la seva supervivència,  també esde-
vé part important de l’estratègia de dinamit-
zació socioeconòmica i de gestió ambiental 
dels espais naturals. Així el consum de pro-
ductes locals ajuda a dinamitzar l’economia 
local tant pel que fa estrictament a les activi-
tats del sector primari però també a les dels 
terciari associat, assentant a les poblacions 
de territoris rurals periurbans i mantenint la 
persistència dels espais agraris i naturals en 
l’entramat metropolità. 

La venda directa és el model de comercialit-
zació que fa possible una relació directa entre 
productor i consumidor. Això s’ha de traduir 
en una clara identificació del productor i en 
facilitar al consumidor aquest contacte direc-
te, ja sigui personalment en l’acte de compra, 
com posant al seu abast altres mitjans.

Els comerços adherits a dinàmiques com el 
de la Xarxa de Venda Directa de Productes 

Locals han de fer però perceptibles al con-
sumidor els atributs d’aquesta identificació. 
D’aquesta manera la relació comercial està 
fortament basada en la confiança vers el pro-
ductor. La venda directa ofereix productes 
frescos i de temporada, i permet al consumi-
dor conèixer l’origen i la traçabilitat dels pro-
ductes de consum,  permetent la identificació 
dels punts de venda directa amb el territori.

La venda directa permet posar rostre a les 
activitats que fan possible el manteniment de 
certs valors en el territori i fer  més comprensi-
ble, per part de la ciutadania mitjançant el seu 
paper de consumidors, que en molts casos 
l’activitat agrària permet la conservació dels 
ecosistemes, tant dels espais naturals com 
dels agroecosistemes, i el manteniment de la 
diversitat paisatgística.

Els productes locals a més dels  valors qua-
litatius racionals que els diferencien de pro-
ductes similars d’altres orígens comparteixen 
uns valors emocionals pel fet d’estar produïts 
en un lloc identificable i preuat pel consumi-
dor. 

En aquest sentit els productes agropecuaris 
locals, poden ser un bon instrument de comu-

| Diputació de Barcelona
 Àrea de Territori i Sostenibilitat    

Parc Natural del Montseny diba.cat/parcsn
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Barcelona

nicació camp-ciutat. La venda de productes 
agropecuaris locals, transmet els valors cul-
turals, naturals i socials dels territoris rurals 
periurbans.

Promocionar els productes locals implica rei-
vindicar el territori. Per això, vendre productes 
locals equival a «vendre» el territori i tots els 
seus valors. Els circuits curts de comercialit-
zació, o els mercats de proximitat, permeten 
posar sobre la taula elements per a la discus-
sió sobre els models territorials.

La valorització dels territoris 
mitjançant les produccions 
agroalimentàries locals i 
els circuits curts de comercialització.



Mercat de productors: «Terres de Provence» 
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Els productors arriben a partir de les 16.00 
hores,  formant  un passadís perquè els com-
pradors puguin circular per la sala. El nombre 
de productors ha augmentat de vuit,  a princi-
pis del mercat al mes de juny, a 24 agricultors 
entre agost i octubre (la capacitat de la sala 
era de 25). Han participat un total de 34 pro-
ductors en l’operació del mercat.

Gràcies al mercat dos productors van ser 
capaços de contractar nou personal. Dues 
granges van ser capaces de millorar les se-
ves instal·lacions, que encara continuen sent  
fràgils. Altres explotacions que eren molt ori-
entades al mercat del circuit llarg, amb aquest 
mercat, i sense interrompre la seva activitat, 
han tingut l’accés al mercat local i han pogut 
diversificar els seus mètodes de comercialit-
zació. També hi han participat tres productors 
orgànics.

Les caixes de fruites i verdures s’ofereixen als 
professionals durant la primera part d’obertu-
ra del mercat, de 17h a 17h30. Entren a la sala 
per una entrada específica. Llavors, després 
de tancar l’accés dels professionals, s’obre 
l’accés del públic  des de les 17:30 i fins les 
19h.

El mercat té lloc tres vegades per setmana a 
la zona comercial d’Aix, en el Pla de Campag-
ne al municipi de Cabries, al centre de l’àrea 
metropolitana Aix-Marseille. 

Una trentena de professionals han visitat el 
mercat incloent una dotzena de restaurants i 
botigues especialitzades. El principal obsta-
cle per al desenvolupament del mercat pels 
professionals va ser l’horari d’obertura (mas-
sa tard), així com la baixa oferta de productes 
al començament de l’operació (juny, juliol) de-
gut a les limitacions estacionals.

S’han elaborat diversos materials informa-
tius: 

Fulls  de presentació dels productors in- »
formant els consumidors sobre els seus 
mètodes i centres de producció. 

Un rètol col·locat al davant de cada pro- »
ductor, assenyalant el nombre de quilò-
metres recorreguts pels seus productes, 
una mitjana de 35 km. 

Un calendari de producció lligat a les es- »
tacions de l’any, per a que els consumi-
dors prenguin consciència del calendari 
estacional.

Més de 50.000 persones, “públic en gene- »
ral”, han visitat el mercat al llarg dels cinc 
mesos de funcionament, començant amb 
500 compradors al juny, fins arribar a més 
de 1.200 compradors al mes d’agost. A par-
tir del 15 de juliol, es van vendre quatre tones 
de fruita i verdura de les quals, 3,2 tones es 
van repartir en paquets de més de 2,5 kg

Mercat de productors «Terres de 
Provence» per la venda a l’engròs,  oberta 
al món professional i al públic en general .

L’objectiu d’aquesta operació era po-
sar a prova un nou mètode de co-
mercialització directa de productes 

locals (fruites i verdures principalment).

Un nou mètode, perquè l’acció pilot del mer-
cat és un sistema mixt de comercialització, 
dirigit al col·lectiu de  professionals (restau-
rants, botigues especialitzades, pastissers i 
forners) i a les persones (públic en general).

És nou, perquè els productes es venen en 
lots o caixes (no és un mercat al detall) a fi   
d’aconseguir preus més atractius.

El mercat és un espai de 750 m² (50 m de 
llarg i 15 m d’ample) on s’instal·len els pro-
ductors locals. Aquests s’han compromès a 
vendre només els seus productes i tots ells 
han estat revisats pels tècnics de la Cambra 
d’Agricultura. Un Comitè d’Acreditació, in-
tegrat per un representant del col·lectiu de  
consumidors, un productor i un responsable 
de la administració pública de la Comunitat 
du Pays d’Aix, s’encarrega d’acceptar les 
sol·licituds per a poder-hi participar.



bOna Pràctica
I. PRIMER APRENENTATGE :

establiment d’un seguiment dels preus de 
venda al mercat amb l’objectiu de man-
tenir un preu “just”.

Seguiment dels preus cobrats pels productors 
que participen al mercat (una declaració de 
preus per setmana) i la comparació d’aquets 
preus amb els preus als mercats a l’engròs i al 
detall (les llistes oficials de preus). L’objectiu 
era mantenir els preus entre aquests dos “lí-
mits”, atès que és un bon preu per al produc-
tor (més alt que el preu a l’engròs amb el ma-
teix embalatge), així com un preu atractiu per 
als consumidors (preus més baixos que als 
supermercats). Així, el “preu just” augmenta 
el consum de fruites i verdures locals.

Finalment els preus supervisats aplicats en el 
mercat han estat d’una mitjana inferior al 29% 
en comparació amb els preus registrats en els 
supermercats. Els productes oferts són una 
mitjana de + 10% sobre els preus a l’engròs.

El millor indicador del interès econòmic del 
mercat per als productors locals ha estat 
l’augment progressiu  en el nombre de pro-
ductors participants.

II. SEGON APRENENTATGE :

Integrar les associacions de consumidors al 
projecte de venda directa

Hem incorporat a la principal organització de 
consumidors francesos en el Comitè Directiu 
del projecte pilot “Productors de Mercat”. Un 
representant de l’associació “UFC-Que choi-
sir” (que té una delegació a Aix) ha participat 
activament en tots els comitès de direcció (2) 
i específics de les reunions preparatòries, on 
van presentar propostes sobre el nivell d’exi-
gència (control dels productors, la traçabilitat, 
...) i els registres i instruments d’informació 
(fitxes de productors, calendari de temporada 
...).

La implantació de l’experiència del mercat, 
en una important zona comercial, ha generat 
algunes sinergies molt interessants: la nostra 
operació ha estat complementària amb els 
Magatzems Truffaut, posant a la nostra dispo-
sició el seu aparcament gratuït. La seva fac-
turació s’ha incrementat i hem tingut accés al 
pàrquing i als carros comercials de la marca 
del magatzem.

- En aquest sistema de venda, ha emergit amb 
molta força la participació i el paper de les do-
nes en la cadena de distribució  . Així, el 71% 
dels consumidors que venien a comprar al 
mercat eren dones. I per part dels productors, 
basat en 18 respostes que es van obtenir en 
aquest aspecte, se’n desprèn que el treball en 
la comercialització dels productes al mercat 
es divideix per igual entre homes i dones.

III. TERCER APRENENTATGE :

Elaborar un plec de condicions i de control 
dels productors participants en el mercat

L’associació amb la Cambra d’Agricultura ha 
permès definir el nivell d’exigència i requisits 
que han d’acomplir els productors atenent la 
demanda de l’associació de consumidors.

Es van utilitzar les estrictes especificacions 
de la xarxa de “Benvingut a la granja -produc-
tes de la granja”. La Cambra d’Agricultura ha 
fet un seguiment sobre aquesta base, a tots 
els productors involucrats, abans del inici del 
mercat. I es van fer alguns controls addicio-
nals durant la temporada amb l’objectiu de 
verificar que els productors venguessin no-
més els seus productes.

La implementació del plec de condicions per 
a poder participar en el mercat i el sistema 
de control establert ha implicat la participació 
de la Cambra d’Agricultura, l’associació UFC 
Que choisir?, i el servei de l’Estat (Direcció 
de la Competència) i la unió dels productors 
(FDSEA).

| Communauté du Pays d’Aix en Provence

www.ufc-aix.org

| Dades quantitatives

Cal destacar la participació de l’associació de 
consumidors “UFC Que choisir “ en el pro-
grama. També ressenyar l’aspecte social del 
mercat doncs moltes associacions que treba-
llen amb persones discapacitades han vingut 
a comprar productes al nostre mercat:   Fun-
dació Emmaus,  Banc d’Aliments Marsella, 
per exemple

13

Aix-en-Provence
Construcció d’un nou model de distribució
dels productes locals Es va realitzar una reunió d’informació i for-

mació amb els productors participants (els 
requisits d’etiquetatge, ...).

El principal obstacle va ser convèncer els sin-
dicats d’agricultors locals (FDSEA) que el pro-
jecte requereix l’establiment d’un seguiment i 
control dels productors. Així com emmarcar el 
mercat proposat, com a part del projecte Ru-
rurbal, degut a l’existència d’un mercat d’inte-
rès nacional que es troba a Marsella, a 15 km. 
de distància de la nostra experiència.



Elaboració d’un catàleg conjunt 
de productes locals 
per a lots de Nadal.
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Aquest treball conjunt va permetre oferir 
un preu ajustat per al mateix producte, 
a la vegada que va permetre establir 

un preu de venda a l’engròs per als produc-
tors que treballaven en la venda directa. Els 
agricultors també han escrit les normes in-
ternes que defineixen les obligacions dels 
productors i ADAYG:  així, els productors han 
de participar en les activitats d’animació i 
presentació (degustació de productes a la nit, 
per exemple), han de garantir el lliurament del 
producte, i participar en la confecció dels lots 
i en el lliurament als compradors . ADAYG  es 
compromet a afavorir el funcionament de la re-
lació entre productors i compradors i en parti-
cular centralitzar la recepció de les comandes.

 

Posteriorment es va confeccionar i editar el 
catàleg de productes. Aquest catàleg inclou:

Els criteris de l’oferta de productes lo- »
cals, per exemple perquè alguns pro-
ductes que solen estar presents en les 
ofertes tradicionals dels lots de Nadal 
-com la xocolata- no estan presents en 
un paquet de productes locals.

Una presentació de la  marca “Terres  »
d’Ici“

Llista dels agricultors. »

La llista de productes amb l’embalatge i  »
el preu unitari.

Informació pràctica sobre la disponibili- »
tat del producte i els diferents envasos 
possibles.

Dates clau. »

Altres informacions. »

El passat mes de maig es va enviar el catà-
leg a tots els ajuntaments, centres comu-
nitaris i de benestar social de l’àrea de l’ Y 

Grenoblesa, i a 200 contactes més. També es 
va enviar a les empreses associades a ADAYG.

Amb el catàleg, s’adjuntava la invitació a 
una reunió nocturna amb els productors per 
a la presentació i degustació de productes. 
Aquesta reunió es va celebrar el mateix mes 
de maig. Els compradors només havien de 
seleccionar els productes i realitzar les co-
mandes.

Actualment s’estan preparant les comandes 
per a les comunitats i ajuntaments, per poder-
les lliurar durant el mes de desembre.

En el pr » ojecte hi han participat 21 agricul-
tors, realitzant diverses propostes de pro-
ductes per als lots. 
Han rebut el  catàleg els 115 ajuntaments  »
i les 5 grans àrees supramunicipals de l’Y 
Grenoblesa, així com el Consell General. 
També s’ha distribuït en el marc de dife-
rents reunions, trobades o activitats prò-
pies. 
Nou ajuntaments han realitzat comandes  »
de fins a 2.050 lots, representant una fac-
turació de 39.090 €.
En el marc d’un seminari sobre turisme  »
organitzat pel Consell General d’Isère , 
es distribuiran lots per a les 390 persones 
assistents i 1660 per a la gent gran en el 
conjunt del territori. 

Els ajuntaments, a finals de cada any ofe-
reixen lots de productes agroalimentaris 
per a les persones grans als seus terri-

toris. Als agricultors locals els és difícil poder 
fer ofertes amb varietat de producte de forma 
individual. Els lots actualment oferts acostu-
men a estar formats per productes industrials, 
no especialment saborosos i a més poc rela-
cionats amb la producció del territori.

 

L’objectiu d’aquesta acció pilot es poder pro-
porcionar als municipis i a les empreses, lots 
de productes locals per a la gent gran i treba-
lladora del municipi.

 

Per això, s’ha informat per correu als agricul-
tors de la zona, “ Terres d’Ici”, d’aquesta ini-
ciativa per tal d’oferir-los participar en l’acció 
i que donessin a conèixer els productes que 
elaboren..

Arran d’aquesta carta es va celebrar una reu-
nió el 22 de febrer, amb la finalitat d’elaborar 
l’oferta , seleccionar els productes, i fixar els 
preus dels mateixos.



bOna Pràctica

com a primer aprenentatge: la mobi-
lització dels agricultors per realitzar 
ofertes conjuntes.

Els ajuntaments, cap a final de l’any ofereixen 
sovint a les persones grans dels seus territo-
ris, un lot de productes de menjar. Aquests 
lots acostumen a estar formats per produc-
tes molt diversos d’elaboració principalment 
industrials. A la vegada els agricultors del 
territori desitjaven  poder oferir una gamma 
amplia dels seus productes locals, però ells 
de forma individual no podien assolir aquest 
objectiu, atès que no disposen d’una àmplia 
gamma de  productes.

ADAYG va  proposar a tots els productors que 
pertanyen a la marca de productes de la zona 
“Terres d’Ici” i   de l’Y Grenoblesa, participar 
en un procés col·lectiu per a poder disposar 
d’una gamma més diversa de productes.  

Es va convocar al conjunt de productors que 
podien estar interessats, per tal de presentar-
los la proposta, conèixer els seus interessos i 
també les seves limitacions.

Es va comprovar la necessitat de reagrupar-
se, desenvolupant un treball de valorització 
i fixació de preus dels productes, disposar 
d’una eina de comunicació única i d’organit-
zar-se col·lectivament per a confeccionar i 
lliurar els lots corresponents.

Segon aprenentatge: establir uns 
preus homogenis per a la mateixa 
tipologia de producte  

Diversos productors ofereixen  en el territo-
ri de Grenoble i sota la marca de la zona de 
“Terres d’Ic”i  productes idèntics, com el vi de 
Savoia, per exemple. Aquests productors es-
taven interessats en participar de l’oferta pels 
lots del Nadal. Van decidir unir-se i agrupar el 
producte per a poder fer una única oferta. Per 
tant, en el catàleg dels vins AOC de Savoia 
només s’indica  un sol preu, mentre que els 
preus en la venda directa en les pròpies ex-
plotacions varien lleugerament d’una explota-
ció  a una altra.

Els productors també van treballar sobre el 
preu del producte a oferir a clients a l’engròs, 
on el nombre de paquets per al mateix client 
pot ser important (per exemple 700 lots per 
un mateix client)

Aquest treball sobre l’establiment de preus va 
ser molt important, a la vegada que s’oferien 
preus que fossin acceptables per a les comu-
nitats, i també per als propis productors. 

tercer aprenentatge: el repte del sub-
ministrament de productes per satis-
fer millor la demanda.

Els contactes amb compradors locals i les 
activitats de degustació de productes perme-

ten als productors adonar-se de la possibilitat 
d’oferir:

Una gamma de productes diversos, per  »
a les festes de Nadal, amb paquets de 
llaminadures que permetin substituir les 
xocolates tradicionals.
Ajustar el pes dels envasos, fent-los més  »
petites per a disposar de més espai i po-
der  oferir amb el mateix pressupost més 
productes (el pa de gingebre per exem-
ple, la primera vegada es va proposar en 
paquets de 100 grams i finalment també 
en paquets de 250 grams), 
Un recipient o embalatge amb una imat- »
ge més festiva.

Aquesta acció també ha permès mostrar la 
necessitat de formar-se en el coneixement 
dels productes que ofereixen  altres produc-
tors.  De fet, moltes vegades alguns produc-
tors  no poden anar a una vetllada de degus-
tació, però es important que coneguin les 
altres ofertes i productes existents. Per això 
cal organitzar accions de caràcter formatiu.

| ADAYG 
Association pour le Développement de 
   l’Agriculture dans l’Y Grenoblois
  www.adayg.org

| Dades quantitatives
Alguns productors han decidit treballar junts 
per a poder oferir en esdeveniments ocasio-
nals, els maridatges del menjar  o plats con-
crets amb vins: per exemple maridatges de 
vins i cargols.

15

Y-Grenobloise
L’organització col·lectiva dels productors 
per oferir als ajuntaments i a les 
empreses lots de productes locals.



L’alimentació del camp al plat: 
factors de canvis i cohesió social.
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En aquest sentit, el Pays Voironnais ha llan-
çat, en el marc del projecte Rururbal, diver-
ses convocatòries de propostes per tal de 
generar iniciatives d’accions pilot sobre els 
aliments i la seva producció, segons els eixos 
següents:

Explicar la relació entre la producció  »
(agricultura, horticultura) i l’alimentació, 
mitjançant activitats lúdiques , troba-
des...
Posar en valor les pràctiques culinàries,  »
la gastronomia entre la població del terri-
tori o entre las diverses generacions.
Desenvolupar programes d’educació  »
dels sabors i el gust.
Valoritzar el circuit curt o de proximitat  »
ajuntant productes fruit de la producció 
local i desenvolupant la educació dels 
sabors i el gust. 

Aquestes convocatòries de propostes es van 
posar en marxa d’una banda, als barris d’ha-
bitatge social, que representen més de 4.500 
persones amb problemes de cohesió social 
i de solidaritat territorial,  i amb les ‘escoles, 
residències d’avis, hospitals.

Els projectes van ser seleccionats tenint en 
compte  el grau  de participació dels habi-
tants,, estudiants o residents  en la propos-
ta presentada.. A continuació es citen tres 
exemples :

Una residència de gent gran va organit- »
zar una trobada entre tres escoles primà-
ries i gent gran dels pobles del voltant 
realitzant els àpats conjuntament, inter-
canvis i amb la participació d’una nutrici-
onista. Aquests moments han sigut una 
oportunitat per  l’intercanvi entre les ge-
neracions d’un mateix territori del Pays 
Voironnais. 

Un centre municipal d’acció social,  »
l’ajuntament i els propietaris d’habitat-
ges socials han desenvolupat un projec-
te com a part de la reestructuració dels 
barris urbans. El projecte va consistir en 
desenvolupar un hort compartit, útil i uti-
litzat pels residents, al costat del seus 
habitatges, generant estones de festa 
que han facilitat els intercanvis entre els 
residents.

Una escola ha desenvolupat un projecte  »
sobre la llet i el formatge amb els estudi-
ants de 5 a 7 anys. El projecte educatiu 
ha consistit en una acció de munyir els 
animals per extreure-li la llet, descobrint 
dues granges del territori amb un segell 
local “granges de vedells” per entendre 
com es produeix la llet i degustar format-
ges de gustos i orígens diversos . Es van 
realitzar tres tallers lúdics, amb una per-
sona nutricionista, sobre els conceptes 
de gust, l’equilibri alimentari, la produc-
ció local i de temporada dels productes 
locals.

30 projectes desenvolupats »
Més de 1500 alumnes com a beneficiaris  »
directes
20 sortides educatives al territori per visi- »
tar les granges 
La participació directa de 250 habitants  »
del territori en els diferents projectes 

Els temes de l’alimentació i del seu lligam 
entre producció i consum de productes 
del camp al plat, ens porta a una di-

mensió educativa important que pot ser fac-
tor de lligam social i d’intercanvis entre les 
diferents categories de població en un barri, 
municipi o territori, o entre les generacions. 

Aquests exemples són una prova il-
lustrativa:

D’on vénen els productes que consu- »
meixo? 

Com es fan?  »

Cuinar junts, compartir un bon mo- »
ment, compartir idees de receptes, és 
un veritable plaer

És més car comprar bons productes?  »

I si recollís totes les receptes que co- »
neixen els nostres veïns del barri? 

Quants kilòmetres ha recorregut la  »
meva poma abans d’arribar al meu 
plat? 



bOna Pràctica

Com s’explica en la descripció de 
l’acció pilot, es va posar en mar-
xa una convocatòria de projectes 

per implementar accions de caràcter ex-
perimental , en les quatre principals àre-
es d’habitatge social del Pays Voironnais.

Aquests quatre barris seleccionats, represen-
ten el 32% dels habitatges socials al Pays 
Voironnais , i acullen a més de 4500 perso-
nes, amb  un fort  repte per desenvolupar  la 
cohesió social i la solidaritat territorial. Aquest 
barris es caracteritzen per un nivell de dificul-
tats demogràfiques i econòmiques similars 
als de les ZUS (zones urbanes sensibles) a 
nivell nacional.

En aquestes àrees  es va identificar  una sèrie 
de dificultats i problemes, tant en el medi am-
bient (manteniment i neteja dels espais, la se-
paració de residus),  com en  el funcionament 
social (sentiment d’inseguretat, dinamització 
de la vida social) o la qüestió de la integració 
urbana d’aquestes àrees (desenclavaments, 
barreja funcional, ...).  A  l’hora d’adoptar 
el seu nou projecte  territorial,  l’octubre de 
2009,Pays Voironnais va tenir en compte 
aquest context,. 

El 2010, Pays Voironnais, amb els habitants 
i els municipis implicats, va iniciar un procés 
de reestructuració urbana d’aquests barris. 
Calia sortir de les operacions convencionals 
de rehabilitació d’edificis per posar en marxa 
projectes que permetessin transformar -los 
com altres existents. 

En aquest context, l’alimentació i els circuits 
curts d’alimentació van aparèixer com una te-
màtica que podia satisfer algunes necessitats 
d’aquests barris.

Els líders del projecte, que van respondre a 
la convocatòria del projecte Rururbal, són els 
centres municipals d’acció social dels muni-

cipis afectats. Aquests són els actors locals 
que coneixen les necessitats de les pobla-
cions afectades. Els projectes han inclòs la 
participació de consellers en economia social 
i familiar, propietaris d’habitatges socials, as-
sociacions que participen en la vida del barri. 
La població en el seu conjunt ha participat 
més directament.

a destacar :

En un municipi, els nens del Consell Mu- »
nicipal de la Infància van tenir  la idea de 
l’hort solidari.  Els adults els van ajudar a 
coordinar les seves idees i van oferir-se 
a  ajudar-los per publicar-les juntament 
amb els consells i aprenentatges. 

La proposta de tallers de cuina ha per- »
mès a alguns habitants de la zona de tro-
bar-se i compartir la seva experiència i 
els seus antecedents culturals diferents. 
El tema del menjar, des de el camp a la 
taula, en aquest cas ha sigut un catalit-
zador per a les relacions personals i so-
cials.

| Communauté d’agglomération du Pays Voironnais

www.paysvoironnais.com

| Dades quantitatives
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Pays Voironnais 
Implicació dels agents socials 
en els projectes alimentaris.

En aquesta etapa, està previst que  »
aquest  treball continui més enllà de Ru-
rurbal. El centre d’acció social del muni-
cipi ha proposat, en el seu nou projecte, 
de ressaltar el tema de “Fer l’alimentació 
accessible a tothom “. El Pays Voiron-
nais,  més enllà del Rururbal, vol conti-
nuar amb un programa sobre la viabilitat 
d’una Casa de l’Alimentació i del Bon 
Menjar (“MIAMM”), per posar en xarxa 
totes aquestes accions i proporcionar un 
equipament de recursos i d’intercanvis 
sobre la temàtica alimentaria.

1300 habitants implicats en el projecte. »
40 habitants propulsors del jardí compar- »
tit i l’organització d’esdeveniments festius 
relatius a l’alimentació. 



Mercat dels agricultors de Porta Palazzo
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L’acció pilot ha implicat aportar les infra-
estructures i la qualificació de l’apartat 
agrícola del mercat Porta Palazzo, per 

poder oferir als productors i al públic consu-
midor una zona especial per a les vendes i 
l’intercanvi. Un lloc on els productes poden 
explicar el seu origen geogràfic i la seva esta-
cionalitat. Un espai d’intercanvi a on fer visi-
ble el concepte de “democràcia alimentària”.

70 explotacions agrícoles de les quals el  »
80% es troben a 30 km de Torí.

L’11% de les explotacions es troben a 50  »
km.

7.000 persones assisteixen cada setmana  »
a aquest espai de mercat agrícola dins de 
Porta Palazzo

Hi participen tres organitzacions agríco- »
les, 30 grups de compra, el Pacte de Torí 
Oest, la ciutat de Torí i la Societat “Torino 
Mercanti”.

el marc

Porta Palazzo és el major mercat a l’aire 
lliure a Europa, amb uns 1.000 llocs per 
a la venda de fruites i verdures fresques, 

productes alimentaris i roba. Cada dissabte 
els visiten al voltant de 100.000 persones. És 
una àrea d’alt valor simbòlic des del punt de 
vista històric (el mercat existeix des de 1912), 
des del punt de arquitectònic (estil “art no-
veau”) i des del punt de vista cultural. Dins 
el mercat de Porta Palazzo, persones proce-
dents de diversos indrets del món: Itàlia, Xina, 
Àfrica, Orient proper, Magreb i d’altres con-
trades i cultures del món, es reuneixen per a 
comprar i vendre el seus productes amb una 
gran barreja de colors, sabors i olors.

Objectius

Donar visibilitat als productes agrícoles 
locals de circuit curt i a la seva estacio-
nalitat, provinents d’una distància qui-

lomètrica curta, dels diferents territoris i pro-
ductors, per a la valorització dels espais del 
mercat que impliquin els diferents col·lectius 
de consumidors, actors i coproductors.

El mercat ha estat equipat amb tres grans 
panells que il·lustren l’estacionalitat dels pro-
ductes agrícoles al Piamonte, la distància en 
quilòmetres, on estan ubicats els diferents 
productors ( en un radi fins a 70 Km. ) i el de-
càleg del públic bon consumidor i bon pro-
ductor.

Els expositors-punts de venda dels agricul-
tors estan equipats amb petits panells que 
mostren la llista dels seus productes, la seva 
estacionalitat, la localitat de la seva explotació 
agrícola i imatges de la mateixa, i altra infor-
mació addicional. A sobre de cada expositor 
s’hi troba una fotografia en gran format de 
l’agricultor o agricultora que porta els seus 
productes a vendre en aquest espai.
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La Bottega di Stigliano 
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Està concebut com un espai amb diferents 
zones d’activitat i amb tres elements 
claus: un punt de venda i degustació 

dels productes agrícoles, on els productors 
poden promocionar personalment els seus 
productes; una zona de cuina i elaboració on 
una empresa constituïda per dones utilitza 
únicament productes del circuit d’alimentació 
més curt possible; una zona cultural, social i 
educativa on s’organitzen cursos i que ofereix 
oportunitats de trobada positiva amb la cul-
tura rural.

En aquest espai es promouen, coneixen, de-
gusten i venen productes locals.

Pels agricultors, la Bottega és un lloc on es 
possible experimentar a nivell comercial amb 
productes de qualitat, on trobar-se, on fer vi-
sible la seva funció social i promoure mètodes 
de producció controlats i transparents.

Pels consumidors, representa un lloc de tro-
bada i de relacions directes amb els produc-
tors i on es troba un recolzament logístic pels 
grups actius de ciutadans i ciutadanes que 
desenvolupen noves economies quotidianes 
i bones pràctiques solidàries. 

Al voltant d’aquestes realitats, s’uneixen inici-
atives microempresarials i activitats culturals 
per a la promoció de l’art i de l’artesania local 
i per a la difusió de pràctiques de reciclatge i 
d’usos que promoguin valors ecològics i so-
cials.

Alguns exemples dels objectius específics de 
l’acció:

Promoció, venda i repartiment de pro- »
ductes agrícoles al col·lectiu consumidor, 
a restaurants i menjadors col·lectius.
Espai d’iniciatives per a tot el món agrí- »
cola, tallers de formació sobre compe-
tències agrícoles i sobre organització de 
la comercialització.
Iniciatives per a promoure una presa de  »
consciència social sobre l’alimentació 
local vers les diferents classes de la po-
blació.
Recolzament a l’organització pels grups  »
ciutadans implicats en una dimensió so-
cial, de l’economia quotidiana (bones 
pràctiques solidàries…).
Millora de les capacitats d’actuació dels  »
polítics locals en les polítiques territori-
als.
Compromís amb les competències fe- »
menines a tots els nivells.
Construcció d’un centre econòmic i so- »
cial d’educació del paladar i de coneixe-
ments relacionats: degustació, taller de 
menjars.
Petita biblioteca, intercanvi d’experiènci- »
es, difusió cultural
Iniciatives pel descobriment i la promo- »
ció de la biodiversitat natural, humana i 
social del territori.
Recolzament a les iniciatives econòmi- »
ques innovadores.
Experimentació de models d’intervenció  »
reproduïbles que poden oferir indicaci-
ons i ser aplicades a tot el territori de la 
província.

les entitats implicades:
Província de Siena »
Unione dei Comuni della Valdimerse »
Associazione Produttori della Val di Merse »
Associazione Erbandando »
Els grups de compra solidària (GAS) »
Empresariat de la restauració  »
Empresariat de l’artesania local »
Educadors i educadores, persones exper- »
tes en nutrició, treballadors i treballadores 
de la salut
Grups d’interessos locals: grups de joves  »
interessats a desenvolupar noves econo-
mies, associacions, grups de dones acti-
ves en el desenvolupament local, institu-
cions compromeses en les politiques de 
gènere, associacions que treballen sobre 
les temàtiques del consum crític, de la pro-
tecció dels béns comuns i de nous models 
d’economia sostenible.

Un espai físic multifuncional per 
recolzar l’alimentació local a la 
província de Siena.

En el marc del projecte Rururbal, l’ac-
ció pilot de la Província de Siena ha 
estat la creació d’un espai multifunci-

onal per recolzar una agricultura local i de 
qualitat. L’espai es troba en una zona rural, 
a prop de la ciutat de Siena, on funciona 
des de fa tres anys  un mercat bimensual 
de venda directa dels productes agrícoles 
locals, des d’una iniciativa d’un col·lectiu 
“ciutadà” de productors i consumidors diri-
git per una associació de dones.

La realització de La Bottega di Stigliano ha 
permès integrar als diferents actors de la ca-
dena alimentària i els diferents instruments 
tècnics, en un procés econòmic i social de 
participació, com a representació d’un procés 
provincial més general de creació d’un siste-
ma d’alimentació territorial.

L’espai multifuncional es situa en un edifici 
que, als anys 20 va ser la seu d’una coopera-
tiva de consum. 



bOna Pràctica

A partir de la realització del Mercatale de 
Sovicille i de l’iniciativa d’un grup in-
tegrat per persones productores i per-

sones consumidores, s’ha desenvolupat un 
procés d’animació territorial, tot seguint un 
enfocament top-down/botton-up lligat a una 
visió transversal de gènere.

Primer resultat: un protocol regeix les 
relacions entre una associació de produc-
tors, una associació ciutadana de dones i 
un ajuntament, i en determina els recursos 
econòmics i humans, les regles de gestió, les 
tasques i responsabilitats dels signants i les 
formes de control sobre la transparència da-
vant el col·lectiu  consumidor.

Un “espai social” de relacions i intercanvis 
econòmics, socials i culturals.

El protocol és també l’eix a partir del qual es 
treballa per construir un instrument, una con-
venció entre els actors públics i privats per a 
la creació de xarxes d’actors territorials del 
sistema de proximitat al voltant dels objectius 
de salut, alimentació, economia quotidiana, 
economia agrícola, protecció del territori i el 
procés de democràcia alimentària.

Segon resultat: la Bottega di Stigliano. 
Un grup de ciutadanes i ciutadans compro-
mesos (ciutadania activa) va oferir les seves 
competències per a dur a terme l’obertura i la 
gestió d’un espai físic i simbòlic organitzat a 
l’entorn de tres sectors que interaccionen:

Una revista per a comercialitzar la venda  »
de productes agrícoles gestionada direc-
tament pels productors que es compro-
meten a presentar el seu estil de produc-
ció i a programar sessions de degustació 
i d’educació del paladar.

Una cuina gestionada per una cooperati- »
va social de joves cuineres que ofereix el 
menú d’un restaurant i suggeriments per 
cuinar els productes en venda, propo-
sant receptes que promoguin una dieta 
diària sana i saborosa.

Una secció cultural “Qualitat i Sabors”  »
que agrupa a artistes, artesans, experts 
en salut, en ecologia, en biodiversitat i 
en la gestió del territori. Una mirada par-
ticular a la vida quotidiana amb la finali-
tat de recolzar l’agricultura local.

Una taula setmanal de consulta gestiona 
el procés de participació i és la base d’una 
arquitectura singular que concilia l’ús de di-
ferents competències, enfocaments i interes-
sos. Consisteix en la creació d’un grup d’in-

tercanvi que iniciï una dinàmica que actuï com 
a arbitratge per a la gestió de diferents punts 
de vista i conflictes entre els diferents interes-
sos dels involucrats

El procés de negociació ha permès establir un 
model de gestió i un pla d’acció basat en una 
visió conjunta i ha promogut iniciatives trans-
versals sobre objectius comuns compartint 
coneixements i responsabilitats. Aquest mo-
del de codecisió és la base d’un pacte polític 
per a recolzar la preservació del territori i de la 
seva agricultura i pel desenvolupament d’una 
cultura atenta a la cohesió social i a la inno-
vació. El pacte es va formalitzar amb un acte 
públic de la Província de Siena amb el com-
promís de sostenir el procés amb els recursos 
financers i tècnics amb l’objectiu d’aconse-
guir una gestió autònoma.

tercer resultat: l’equipament, centre fo-
cal al voltant de la dimensió plurifactorial de 
l’alimentació, on existeix una experiència de 
democràcia alimentària gestionada dins d’un 
programa públic, que assumeix una dinàmica 

| Provincia di Siena
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innovadora per a un desenvolupament local 
amb dimensió comunitària basada en bones 
pràctiques agrícoles i en la regeneració dels 
lligams socials en una àrea periurbana.

L’experiència ha permès un aprenentatge de 
participació i de negociació, recolzat en un 
mètode participatiu que equilibra les relacions 
públic-privat, homes-dones, vida quotidiana i 
economia local, relacions socials i interessos 
individuals.
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Siena
Construcció d’un instrument de governança
pel disseny d’un espai que actuï 
com a eix del sistema territorial 
d’alimentació a una zona periurbana.

  



Joc teatral sobre productes locals
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El joc teatral ha estat basat en un guió 
original amb nombrosos elements 
d’aventura i de ciència ficció, conce-

buts especialment per a despertar l’interès 
dels participants i estimular-ne la participació 
activa al llarg del seu desenvolupament.

Al mateix temps, els decorats, repartits a tots 
els espais on ha estat desenvolupat el joc, 
han permès mantenir l’interés i l’entusiasme 
de tots  els participants..

Segons el guió, el joc comença amb els cinc 
protagonistes (membres d’una companyia de 
teatre sòcia) l’any 2020, una època on tota la 
gent viu a les ciutats, mentre que res existeix 
fora d’aquestes. La gent de les ciutats viu 
aïllada i els pobles estan abandonats. S’ali-
menten gràcies a píndoles distribuïdes pel 
OHIHADIA (Organisme de subministrament 
de píndoles alimentàries netes)

La colla dels cinc personatges (cinc joves 
aprenents de bruixot) se n’adona que pot sal-
var el món viatjant al passat amb l’ajuda d’una 
màquina del temps per retrobar la “fórmula de 
la vida”, perduda.

Així, s’evadeixen de la seva època i apareixen 
davant del conjunt d’ alumnes de l’escola. Els 
hi expliquen la seva missió -trobar la fórmula 
de la vida- i els demanen la seva ajuda.

L’alumnat ha estat dividit en cinc grups, ca-
dascun dirigit per un dels personatges, pas-

sen per sis llocs/etapes, contesten les ende-
vinalles i preguntes de cultura general, fan 
exàmens, dibuixen, improvisen, componen 
música i cerquen ingredients que permetran 
fer un filtre màgic que portarà la vida al món. 
Amb ingredients materials, com el blat, la 
llet, les pomes i també ingredients immateri-
als com l’amor, la protecció, l’amistat, la col-
laboració i el conflicte.

Després del descobriment de tots els ingre-
dients, tots els grups es reuneixen al teatre 
de l’escola, on  els esperen les Dones de la 
Plana - les dones membres de la cooperativa 
de Agios Antonios - que preparen la Fórmula 
de la vida.

Cada grup afegeix els ingredients materials 
-blat, llet, pomes- a una olla gran i afegeix 
també, improvisant, els ingredients immateri-
als - l’amor, la protecció, l’amistat, el conflicte 
i la col·laboració-.

Gràcies a tots aquest ingredients, les Dones 
de la Plana preparen la Fórmula de la vida i 
finalment, la vida retorna al món.

Al mateix temps, preparen amulets de la vida 
(bossetes que contenen galetes i melmelada) 
que reparteixen als nens per a protegir-los.

Al final del joc, el col·lectiu d’alumnes,   pares 
i   professorat  tenen la possibilitat d’assaborir 
productes tradicionals de la Cooperativa de 
Dones d’Agios Antonios i de retrobar (per les 
persones grans ) els sabors de l’època en que 
ells mateixos van ser estudiants  i que val la 
pena que recuperin el seu lloc a taula, pel bé 
de la salut dels seus fills.

1 escola, 85 alumnes, 15 professors, 4 do- »
nes -de la Cooperativa de Dones d’Agios 
Antonios- han participat en l’acció pilot, 
amb el recolzament dels cinc membres de 
la companyia de teatre, de l’equip del pro-
jecte i dels seus socis de la Universitat Aris-
tòtil de Tessalònica

El joc teatral té una durada aproximada de  »
dues hores i mitja i al finalitzar, tothom : 
alumnes,  mares i pares i el professorat han 
tingut la possibilitat d’assaborir més de deu 
productes tradicionals diferents fets per les 
dones de la Cooperativa de Dones d’Agios 
Antonios.

L’objectiu d’aquesta acció pilot ha estat 
el poder transmetre als joves diversos 
missatges importants sobre el valor dels 

productes locals, tant a nivell de la nutrició i 
de la salut, com per al desenvolupament lo-
cal mitjançant la utilització d’un enfocament 
innovador.

Aquest enfocament ha permès donar als jo-
ves l’oportunitat d’aprendre el valor dels pro-
ductes locals mitjançant la seva participació 
en un joc teatral relacionat amb aquesta te-
màtica.

L’acció pilot concebuda i realitzada pel pol de 
Tessalònica en el marc del projecte Rururbal 
ha estat un joc teatral, anomenat “La Fórmula 
de la Vida”

El joc teatral s’ha desenvolupat a l’equipament 
escolar grec-francès KALAMARI, el 7 d’abril 
de 2011. El conjunt d’ alumnes de primer any 
de gimnàstica han estat els protagonistes. Les 
dones -membres de la cooperativa de dones 
d’Agios Antonios- han desenvolupat un paper 
determinant en l’evolució del joc. Finalment, 
el joc ha estat seguit amb molt d’interès pels 
pares i mares i professorat, que han recolzat 
als joves.

L’objectiu de l’acció ha consistit en ajudar al 
conjunt d’alumnes a entendre el valor dels 
productes tradicionals i la necessitat d’in-
troduir-los a la seva alimentació quotidiana i, 
això mitjançant el joc i el coneixement de les 
persones -les dones- que els produeixen.



bOna Pràcticaintroducció 

La bona pràctica que proposa el pol territorial 
de Tessalònica tracta del mètode de sensibilit-
zació de la joventut de la ciutat sobre els pro-
ductes locals de la zona periurbana. Es tracta 
d’una sèrie d’accions de les quals l’acció pilot 
n’és la culminació. Aquesta sèrie d’accions 
té com a destinatari el mateix grup de joves i 
pretén donar a conèixer els productes locals, 
el seu valor nutricional, la seva contribució al 
desenvolupament territorial i a la protecció del 
medi ambient. El grup de joves seleccionat és 
del primer cicle d’ensenyament secundari de 
l’escola greco-francesa KALAMARI.

La bona pràctica: descripció 

La primera acció ha consistit en una trobada 
entre el col·lectiu d’alumnes,  mares i  pares, 
i  professorat de l’escola greco-francesa KA-
LAMARI i els membres de la Cooperativa de 
Dones d’Agios Antonios, sota la coordinació 
de l’equip del projecte Rururbal. És en aquest 
context que els participants poden conèixer 
inicialment els conceptes de la governança 
territorial, de la zona periurbana i dels pro-
ductes locals. 

La segona acció, amb una major participació 
dels joves, ha consistit en l’organització d’un 
taller celebrat a les intal·lacions de la Coo-
perativa de Dones d’Agios Antonios i que ha 
donat la possibilitat a tots els participants de 
conèixer els productes locals al seu lloc d’ori-
gen i els ingredients naturals amb els què es-

tan preparats, i també d’intentar preparar-los 
ells mateixos.

Alhora, aquesta visita a les instal·lacions de la 
Cooperativa, ha permès als participants co-
nèixer el paper determinant de les dones en 
el desenvolupament local.

La tercera acció, el joc teatral anomenat “La 
Fòrmula de la Vida”, ha ajudat als joves, ma-
res i pares i  professorat a prendre conscièn-
cia que sense els productes alimentaris, la 
vida al planeta seria totalment diferent.

L’escenari del joc ha estat dissenyat per a que 
la participació de l’alumnat fos òptima, des 
del principi fins al final i per a mantenir l’in-
terés despertat al llarg del joc, gràcies a l’al-
ternança d’imatges de gran abast (diferents 
llocs/etapes del joc, decorats...) i d’activitats 
(preguntes de cultura general, improvisaci-
ons, jocs, art visual i musical).

Identificar els productes locals amb la “fòrmu-
la de la vida” -que retorna la vida al planeta- i 
amb els “amulets de la vida” -que protegeixen 
als nens al llarg de la vida- ha permès intro-
duir en la ment dels alumnes el concepte que 
els productes locals són béns preciosos i ne-
cessaris per a la bona salut i per a una millor 
qualitat de vida.

A més, identificar a les dones de la Coope-
rativa amb les “Dones de la Plana” -heroïnes 

positives de la història- ajuda   als alumnes, 
mares i pares i  professorat a percebre el ros-
tre humà de la zona periurbana, que els ofe-
reix generosament productes preparats amb 
ingredients naturals i amb amor.

Finalment, la degustació de productes locals 
que va tenir lloc al finalitzar el joc, va convèn-
cer a tots els participants de la manera més 
tangible que existeix, és a dir:  a través del 
gust, que és una cosa bona retornar a recu-
perar el gust i el consum dels productes lo-
cals.

En resum, més enllà del fet d’apreciar el valor 
dels productes locals, un element addicional 
destacat en el marc de les accions anterior-
ment esmentades, és el paper que les coope-
ratives de dones poden exercir, tant des del 
punt de vista del desenvolupament local i de 
l’enfortiment de l’economia de la zona periur-
bana, com des del punt de vista de l’alimen-
tació, de la qualitat de vida i de la salut de la 
població urbana mitjançant l’alimentació.

Uns mesos després des de la realització de 
les accions esmentades amb anterioritat, els 
participant de l’escola KALAMARI, visiten amb 
freqüencia la Cooperativa de Dones d’Agios 

| Universitat Aristòtil de Tessalònica
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2 escoles, més de 150 alumnes, 300 ma- »
res i pares i 20 professors i professores han 
conegut directament (mitjançant la seva 
participació a les activitats de Rururbal) o 
indirectament (participant d’altres esdeve-
niments i accions realitzades per l’equipa-
ment escolar com la festa de la Primavera) 
els productes locals de la zona periurbana 
de Tessalònica.

Més de 1000 persones han conegut l’acció  »
mitjançant internet, gràcies al lloc web del 
projecte i a les publicacions sobre el pol ter-
ritorial de Tessalònica i a un vídeo allotjat a 
Youtube.
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Thessaloniki
Els joves aprenen a valorar els productes locals 

Antonios o els punts de venda dels seus pro-
ductes a la ciutat. A més, l’equipament esco-
lar ha acollit parades amb els productes locals 
en el context d’esdeveniments culturals orga-
nitzats per l’escola (festa de la Primavera) per 
a promocionar aquests productes davant dels 
pares i alumnes de l’escola.
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cOncluSiOnS

El projecte Rururbal té com a un dels 
seus objectius experimentar models 
de desenvolupament local sostenible i 

equilibrat a partir de la participació social en 
el territori, amb una estratègia basada en ac-
tuacions de promoció de la comercialització i 
consum dels productes locals.

Per tal d’avançar en aquest plantejament i, 
com a part de la metodologia aplicada en el 
projecte s’han realitzat les següents tasques:

Diagnosi que identifica les problemàti- »
ques i oportunitats així com els actors i 
les formes de cooperació existents.

A partir de la Diagnosi, proposta i exe- »
cució d’accions pilot innovadores per a 
experimentar el model de governança 
local en el marc de la cadena curta ali-
mentària.

En aquesta publicació es recullen una mos-
tra de les accions pilot que han executat les 
diferents entitats sòcies del projecte i en les 
que s’han pogut experimentar les propostes 
de col·laboració i acció comuna. 

Unes accions pilot, enteses com un espai la-
boratori d’experiències territorials locals on 
aplicar un procés de participació col·lectiva 
associat al desenvolupament de les potenci-
alitats agroalimentàries locals i el seu impacte 
econòmic, social i mediambiental en el terri-
tori.

D’aquesta practica s’han pogut extreure uns 
aprenentatges, les Bones Pràctiques, que 
també recollim en aquest manual i que poden 
servir com a guia per a qui vulgui treballar en 
aquest àmbit.

Els aprenentatges han estat diversos i en 
molts àmbits, i creiem que d’importants ho 
són tots, doncs cadascú des de la seva reali-
tat territorial ha procurat treure el màxim profit 
del treball desenvolupat i com a fruit d’aquest 
aprenentatge arribem a les següents 

conclusions

Creiem que un treball de gover-
nança territorial en el marc del 
camp de la cadena curta alimen-

tària suposa: 

Promoure i facilitar el treball conjunt entre  »
tots els agents territorials implicats en la ca-
dena curta alimentària : 

Compartint una diagnosi comuna i 1. 
articulant espais de trobada per a la 
seva reflexió i debat.

Creant i potenciant les agrupacions 2. 
locals d’agents econòmics i socials 
existents, des d’una perspectiva  de 
cooperació pública i privada

Incorporant les diferents visions: Pú-3. 
blic - Privat, Homes – Dones, Rural - 
Urbà, nens i joves,  adults i persones 
grans.

Incorporant als actors de tota la ca-4. 
dena curta, des del col·lectiu consu-
midor al productor, en el treball con-
junt.

Establint un protocol de relacions 5. 
i actuacions concret, amb tasques i 
responsabilitats delimitades entre els 
actors que col·laborin, per a regular el 
seu funcionament  com  grup d’acció 
territorial.

Facilitant l’agrupació del col·lectiu  6. 
de productors per poder disposar 
d’una oferta de productes locals, que 
garanteix una homogeneïtat de quali-
tats i de preus més ajustats així com 
una major varietat,  al col·lectiu  con-
sumidors 

Apropar el col·lectiu consumidor i el pro- »
ductor, augmentant el coneixement mutu, i 
acostar posicions.

Reforçant la comercialització directa. 1. 
Escurçant els canals de distribució.

Treballant amb la gent jove, implicant 2. 
a la família, utilitzant activitats lúdiques 
i/o recreatives i participatives. 
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Contactant directament a qui pro-3. 
dueix amb qui consumeix  mitjançant 
accions per convèncer pel gust amb 
degustacions com a mecanisme de 
coneixement. 

Adaptant l’oferta als diferents canals 4. 
de venda i tipologia de clients, (for-
mats, productes ecològics, varietats 
autòctones, embalatge,...) 

Recuperar i posar en valor l’economia quo- »
tidiana i domèstica com a instrument per 
reconèixer i potenciar els productes locals 
i la seva gastronomia.

Impulsant projectes de recuperació 1. 
i desenvolupament d’iniciatives em-
prenedores sobre el producte local i, 
el seu consum en centres escolars, 
menjadors col·lectius i altres espais 
de consum col·lectiu.

Recolzar iniciatives promogudes des 2. 
de la perspectiva cooperativa i asso-
ciativa per col·lectius diversos.

Recuperant i reconeixent experièn-3. 
cies tradicionals i del llegat històric al 
territori ,  sobre el conreu, i la produc-
ció i l’elaboració  agroalimentària. 

    

Aquestes conclusions pretenen recollir    
diferents  aspectes concrets que inci-
deixen  o poden incidir en les diferents 

fases  de la cadena curta alimentaria  des de 
la visió dels Sistemes Agroalimentaris Locals, 
que incorporen aspectes de salut,  alimenta-
ció , economia, conservació del territori i de-
mocràcia alimentaria; també  remarcar la seva 
importància, en la promoció dels productes 
locals, la recuperació dels coneixements i ex-
periències tradicionals, que molt sovint  han 
permès que ens arribi fins els nostres dies el 
territori, i el paisatge que volem preservar

TRIA ELS TEUS ALIMENTS. DECIDEIX EL TEU TERRITORI
El territori on vivim és el reflex d’allò que mengem. Consumir productes locals, de temporada i adquirits directament als seus 
productors és una opció de consum responsable. Aquesta opció afavoreix l’economia rural i l’equilibri territorial, ajuda a conservar 
els paisatges, estimula el desenvolupament sostenible i aporta productes de qualitat a preus justos.

La Xarxa de venda directa de productes locals, és una iniciativa de:

Vivim el paisatge
que mengem
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glOSSari
alimentació, demOcràcia ali-
mentària i SiStema d’alimenta-
ció territOrial

alimentació. La necessitat vital de les perso-
nes d’alimentar-se, atribuint als aliments fun-
cions més enllà de les seves característiques 
pròpiament nutricionals (funcions biològiques 
i sanitàries de l’alimentació), funcions socio-
culturals (receptes, menjars, sociabilitat) i fins 
i tot hedonista (gastronomia, estètica culinà-
ria).

democratització de l’alimentació. Garantir 
l’accés de totes les persones a una alimenta-
ció sana, equilibrada i saborosa, basada prin-
cipalment en la producció local.

Sistema alimentari. Conjunt d’operacions 
que van des de la llavor vegetal al « plat » o al 
« got» del consumidor.

Sistema d’alimentació territorial. Conjunt de 
relacions entre les condicions de producció 
agrícola i les formes de consum, centrades en 
dues idees clau: a) la democràcia alimentària 
i la satisfacció de les necessitats de tots els 
consumidors i actors locals del sistema; b) el 
territori com referent des d’on s’han de estu-
diar i organitzar les relacions entre els actors 
de la producció agrícola, de la transformació i 
dels serveis als consumidors. 

agricultureS

agricultura rural: un model d’agricultura fo-
namentada en la valorització dels recursos del 
territori en el que s’inscriu, recursos territori-
als que comprenen tant els recursos naturals 
como el capital social. 

agricultura Periurbana: un conjunt d’unitats 
agrícoles properes a les ciutats que gestionen 

explotacions comercials intensives o semi-
comercials, basades en l’horticultura, aus i 
altres animals destinats a la producció de llet 
i ous

agricultura intersticial: agricultura lligada a 
les ciutats, ja sigui en el centre de la ciutat, al 
seu voltant o a l’espai que separa dues aglo-
meracions urbanes entre sí.

agricultura urbana: agricultura en el centre 
de les ciutats, que es refereix a petites àrees 
en la ciutat dedicades al cultiu d’algunes plan-
tes i la cria d’animals petits i vaques lleteres 
per al propi consum o la venda de proximitat.

agricultura territorial: Expressió que reflec-
teix la voluntat de posicionar l’agricultor en el 
centre del projecte i del territori, per a dotar-
lo de responsabilitats dins de la col·lectivitat i 
de la societat en matèria de desenvolupament 
del territori. 

agricultura de granja: agricultura amb l’es-
pecificitat que les persones implicades porten 
a terme diferents funcions: produir, transfor-
mar i vendre els productes pels consumidors. 

agricultura camperola: agricultura que per-
met a un màxim d’agricultors, repartits sobre 
tot el territori, mitjançant l’explotació a escala 
humana, d’una alimentació sana i de qualitat, 
sense afectar els recursos naturals.

agricultura cívica: amb la seva variant “agri-
cultura solidària“, expressió que reflecteix la 
voluntat de posar a l’agricultor en el centre del 
projecte i del seu territori, de donar-li respon-
sabilitats en la comunitat i la societat en ma-
tèria de desenvolupament del territori, qualitat 
dels aliments i el respecte del patrimoni i els 
recursos, mentre que abans era, gràcies als 
ajuts, un “assistit” o “caçador de primes”. 

També es parla de l’agricultura de la “quarta 
via”.

agricultura de Serveis: model d’agricultura 
multifuncional, basat en la valoració dels re-
cursos rurals per a prestar serveis a una po-
blació urbana diversa que veu en el medi rural 
un espai de vida i de treball.

circuitS curtS alimentariS o 
circuitS alimentariS lOcalS

circuits alimentaris locals: mètodes de co-
mercialització de productes agrícoles i d’ali-
ments processats o no, que responen a dues 
característiques: en primer lloc, la relació di-
recta entre el productor i el consumidor com 
la venda directa o els canals de comercialit-
zació que impliquen un nombre limitat d’inter-
mediaris, i en segon lloc, les arrels locals de la 
transacció (font AFIP).

exemples de motivacions des del punt de 
vista dels consumidors:

recerca de productes que valoritzen la  »
noció de territori, de tradició, d’autenti-
citat,
recerca d’un consum respectuós amb el  »
medi ambient, 
recerca d’una millor qualitat sanitària,  »
d’una major traçabilitat,
recerca d’una millor qualitat organolèp- »
tica.

exemples de motivacions des del punt de 
vista dels productors:

augment dels marges, »
negociació directa dels preus i de les  »
quantitats,
reducció del cost de transport, »
creació d’ocupació, »
diversificar l’activitat, »

exemples de limitacions des del punt de 
vista del consumidor:

Els preus d » els productes venuts en cir-
cuits curts a vegades semblen massa 
elevats. Els consumidors consideren que 
aquests productes estan reservats a les 
categories socis professionals superiors 
i a les classes altes,
Compromís a mig termini, contractes  »
amb els productors.

exemples de limitacions des del punt de 
vista del productor:

proposar una oferta regular, permanent i di-
versificada al consumidor,

control de la qualitat dels productes i  »
dels riscs relacionats amb les pràctiques 
més senzilles de producció,
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poder respondre a les ofertes, especial- »
ment en restauració col·lectiva, degut a 
volums generalment insuficients,
accés al finançament públic o privat ne- »
cessari per al canvi, degut a la manca 
d’accés a préstecs bancaris,
complir les exigències sanitàries, que a  »
vegades es consideren massa restricti-
ves.

Qualitat i QualiFicació en els ali-
ments agraris

Qualitat: la incertesa sobre la definició i ava-
luació de les característiques dels productes 
que els socis tenen en compte en una trans-
acció (teoria econòmica).

Qualificació: una construcció social que im-
plica no només productes, sinó també les 
interaccions entorn a la definició i control 
d’aquests productes, les interaccions entre 
els actors involucrats en la producció, la com-

pra i venda, així com el consum d’aquests 
productes.

Confiança (entre compradors i venedors): 
l’expectativa mútua que els socis no explotin 
les zones vulnerables existents en les relaci-
ons de cooperació, el risc haurà de disminuir 
a mesura que la integritat del soci sigui prova-
da mitjançant els fets positius successius . 

Etiquetes, marques i certificacions: la prin-
cipal eina per a la construcció de la confiança 
entre compradors i venedors, en el cas de les 
cadenes alimentàries.

actOrS

La identificació dels actors a fer partícips de la cons-
trucció del govern local es pot realitzar, en funció:

del seu paper :
Els actors que representen a les micro / »
mitjanes cadenes , que estan
directa o indirectament implicats  »
Els consumidors »
Els actors involucrats per la seva relació  »
amb l’espai territorial

del seu nivell d’ implicació:
Actors actius »
Actors interessats que intervenen indirectament  »
Actors no visibles / activitat informal »
Nous actors a implicar »

del seu estat:
Privats  »
Mixtes / associatius  »
Públics »

 

gOVernanÇa 

governança: un sistema de gestió col·lectiva 
que requereix una certa coordinació entre els 
actors que comparteixen el mateix espai o 
utilitzen els mateixos recursos (GoTo, INRA 
2006) i que té per objecte gestionar:

La confiança i l’ acc » eptabilitat,
La pluralitat dels actors i dels interessos, »
Les relacions de força o poder (Theys,  »
2003).

governança territorial o local: un procés institu-
cional i organitzacional de construcció de la com-
patibilitat de les diferents formes de coordinació 
entre actors geogràficament propers, amb l’ob-
jectiu de resoldre els problemes productius inèdits 
que presenten els territoris (Pecqueur 2000).

carta: mitjà que te per funció establir normes, 
principis i valors ètics compartits per tots els 
actors participants, i sobre els que es basa la 
visió compartida i la confiança mútua entre les 
parts. 

governança en el marc del projecte rurur-
bal  es construeix a partir de les convencions 
de la qualitat dels productes i de les transacci-
ons basades en valors ètics i cívics que exce-
deixen la simple transacció comercial i regla-
mentària mínima dels productes alimentaris. 
Un dels reptes de la governança per a adquirir 
la condició de territorial, és el de coordinar de 
forma efectiva i progressiva les seves accions 
i intervencions amb diverses organitzacions i 
institucions actives en la zona.
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29El nostre record i gratitud a la nostra col.laboradora Mariateresa Battaglino
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