
Transformem el valor 
dels aliments: 

Innovació en el circuit 
alimentari ecològic

Organitza:

Amb la 
col·laboració de:

EL SISTEMA 
AGROALIMENTARI



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

El sistema agroalimentari és:
• Una estructura de relacions : ECONÒMIQUES, POLÍTIQUES, SOCIALS I CULTURALS.

• Determina l’alimentació de la població i el seu risc de patir desnutrició o obesitat 
(malnutrició)

Segons com estigui organitzat pot oferir:

Una base segura i 
sostenible per la 

satisfacció del dret a 
l’alimentació de la 

població

Una base vulnerable 
que minvi capacitats 
de resiliència de la 

població, 
especialment en 

aquells col·lectius 
més afectats per la 

crisi

Agricultura 
ecològica a 

petita
escala

Agricultura 
Convencional

/Industrial



Què és 
SOSTENIBLE? 

Una modalitat de desenvolupament que
engloba 3 aspectes: SOCIAL, ECONÒMIC
i MEDI AMBIENT



Què és EL DRET A 
L’ALIMENTACIÓ? 

Un DRET UNIVERSAL on l’accés i la
disponibilitat han de ser a nivell de
quantitat i de qualitat on també es
tenen en compte les generacions
futures



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Agricultura 
ecològica

Agricultura 
Convencional

/Industrial
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QUÈ I COM ÉS LA 
PLANIFICACIÓ 
HORTÍCOLA 
ECOLÒGICA?



Què fem a                                            ?



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Segons com estigui organitzat pot 
oferir:

Agricultura 
ecològica a petita 

escala

Una base segura i 
sostenible per la 

satisfacció del dret a 
l’alimentació de la 

població



Petits productors del Parc Agrari del Baix Llobregat amb 5Ha 
d’horta de temporada a l’aire lliure



• Tenim uns clients que ens han demanat 2000 
enciams cada mes… 



Programació de cultius

Ventes setmanals (unitats o kg)

Necessitats de 
superfície

Necessitats d’insum

Necessitats de personal

Disseny agrícola de la finca

Qué hem 
de fer????



Disseny de la finca: conceptes

- Marc de plantació

- Associació de cultius

- Rotacions



Marc de plantació

LLum

Nutrients

Sanitat 
vegetal

Creixement



Associació de cultius És una de les tècnica més efectives de 
l’agricultura ecològica

En agricultura convencional:  grans extensions 
d’un únic cultiu : MONOCUTLIU   implica un 
ús de químics per obtenir major rendiment del 
sòl i controlar  les plagues 

Impactes ambientals : destrucció del sòl fèrtil, 
deforestació,  difusió de tòxics, contaminació
aqüifers, pèrdua de biodiversitat

Es tracta de combinar cultius : 
POLICULTIU  O CULTIU MÚLTIPLE 
plantar dos o més espècies generant 
una sinèrgia positiva entre les 
plantes : relació de complementació



Dinàmica de 
poblacions

insecte-plaga

Supressió 
d’herbes 

adventícies

Millor us dels 
nutrients

millor 
productivitat

Al·lelopaties

Compostos al·loquímics que tenen 
efectes atraients, repel·lents, 
inhibidors o estimulants

Ceba + Porros + Pastanaga: contra mosca de la pastanaga

Coles i Raves: contra pugons

Lleguminoses (faves, pèsols, mongeta) + Cucurbitàcies(carbassa, carbassó): les 
lleguminoses produeixen aminoàcids que absorbeixen les gramínies

Alls + tomàquets : l’all protegeix al tomàquet del mildiu

Aromàtiques:  Caléndula: En general espanta totes les plagues d'hort

Associació Efecte aconseguit 

Blat de moro – Cogombre -brocoli S’interfereix en el moviment i permanència de plagues 

Tomàquet - col Repel·lencia química 

Lliliacies – enciams i altres cultius  Efecte repel·lent de les liliacies 
 

 

Cicles curts i llargs





Rotacions

● Alternar les espècies cultivades sobre un mateix terreny.
● No cultivar any rere any la mateixa espècie.
● Subdividir la parcel·la en recintes.
● Fer un disseny previ

Ens permet regenerar i millorar les 
propietats del sòl 
mantenir un ambient edàfic 
saludable biològicament actiu

Ens serveix per prevenir l’aparició i establiment                               de plagues i malalties al 
anar canviant els cultius de lloc

Les plantes consumeixen diferent tipus de 
nutrient del sòl, sense rotació aquests 
s’esgoten. A més hi ha cultius que 
retornen nutrients al terreny



Consells pràctics per a la rotació de cultius

- Alternar cultius amb diferent part aprofitable: 
fruit → fulla → arrel → cultiu millorant

- Espècies que siguin de diferents famílies botàniques



- Segons les necessitats nutritives dels cultius, alternant espècies més
exigents seguides d’altres que no ho són tant, i viceversa

Plantes de fulla: absorbeixen nutrients de les capes més superficials

Lleguminoses: capten nitrogen atmosfèric recuperació del terra

Plantes d’arrel: absorbeixen de les capes més profundes

Que tinguin un sistema radicular diferent, 
segons la profunditat que són capaces 
d’explorar i la forma de les arrels per millorar 
la nutrició dels cultius i potenciar la 
regeneració del sòl



I ara dissenyem la nostra finca

2400 
enciams/

mes
0,4m*0,3m 0,12m²*2400= 288m²

0,03Ha 
enciams

- Fraccionar les plantades per tenir una collita continuada
- Durant l’estiu i la tardor cada setmana amb menor quantitat 

cada plantada
- A L’hivern no plantar, i es reprèn al febrer cada 15 dies però 

amb major quantitat

Necessitarem 3500m² (menys de 1/2Ha) per cultivar els enciams i 
poder servir 2000 cada mes

- Després de cultius molt exigents com el tomàquet

28.800
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EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Política Agrícola 
Comunitària: les 
ajudes comunitàries 
es reparteixen entre 
els grans propietaris 

“patrimonials” 
La P.A.C: 

Agricultura 
Industrial

Les grans empreses del Nord,
gràcies a les ajudes provinents
de la PAC tenen la possibilitat
de vendre els productes a baix
cost al Nord i poder vendre els
seus excedents al Sud a preus
molt baixos. Al sud també és
molt més econòmic produir
aliments que en altres parts
del món i les grans empreses
es traslladen perquè els surt
més rentable la producció.

Es paguen sous més baixos

Es compren les terres a un preu molt baix  
alhora que es tenen menys restriccions legals



La PAC és 
SOSTENIBLE? 

Promou el desenvolupament SOCIAL,
ECONÒMIC i MEDI AMBIENT?
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EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Les dones del Sud
produeixen el 70% dels
aliments que es
consumeixen a nivell
mundial.

La producció és molt
alta però la pertinença
de terres és gairebé
inexistent. L’accés a la
possessió de terres està
entre 1-2 %.

Implica poca equitat
en:
- L’accés a recursos
productius
- L’accés de feina rurals
igual que al dels
homes.



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Recentment es va començar a reconèixer el paper clau de les
dones cap a l’assoliment de seguretat alimentaria i nutricional.

“Las mujeres son el pilar de las comunidades rurales, ya que cultivan y elaboran 
los alimentos y se aseguran de que sus familias estén bien alimentadas y bien 
nutridas” Sr. Nwanze.

“Para mejorar la consideración social y económica de las mujeres, es necesario
aumentar el reconocimiento del importante papel que desempeñan en la
economía rural. ”

“ Nos preocupa que las mujeres rurales sigan quedándose atrás en todos los
indicadores de desarrollo, por detrás de los hombres rurales y de las mujeres
urbanas. Desde que se celebró la conferencia de Beijing (1995), no hemos
conseguido avances suficientes para este grupo de mujeres, cuya función como
proveedoras de alimentos es tan importante, y debemos intensificar nuestros
esfuerzos para que puedan hacer realidad todo su potencial”. Sra. Villareal
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EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Repassem conceptes:

Què és 
SOSTENIBLE

? 

Una modalitat de
desenvolupament que engloba
3 aspectes: SOCIAL, ECONÒMIC
i MEDI AMBIENT

Què és el Dret 

a l’alimentació? 

Un DRET UNIVERSAL on
l’accés i la disponibilitat han
de ser a nivell de quantitat i
de qualitat on també es
tenen en compte les
generacions futures



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Està el dret l’alimentació vulnerat a través del sistema 
agroalimentari actual? És sostenible?

Impossibilitat de la pròpia producció local per manca de recursos, de terres,
per manca de poder competitiu i perquè també s’estan destruint els seus
ecosistemes

En alguns països del sud les despeses en alimentació ocupen entre un 65% i
un 50% del pressupost familiar. Això fa que per afrontar l’encariment dels
aliments, a causa dels productors del Nord, les famílies es vegin obligades a
utilitzar recursos en principi destinats a satisfer altres necessitats bàsiques,
com sanitat i eduació

Impacte significatiu del canvi climàtic i afectacions a l’entorn, es genera el
22% de gasos d’efecte hivernacle en els països desenvolupats, amb un
increment del 21,9% de les emissions durant el període de 1995-2020.

Els productes cultivats al Sud es produeixen de forma intensiva destruïnt
els ecosistemes dels indrets. Seran importats a altres països, provocant així
l’increment de tones de CO2 que suposa el transport



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Està el dret l’alimentació vulnerat a través del 
sistema agroalimentari actual? És sostenible?

Impossibilitat de la pròpia producció local per manca de recursos, de
terres, per manca de poder competitiu i perquè també s’estan destruint
els seus ecosistemes



vs



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Està el dret l’alimentació vulnerat a través del 
sistema agroalimentari actual? És sostenible?

En alguns països del sud les despeses en alimentació ocupen entre un
65% i un 50% del pressupost familiar. Això fa que per afrontar
l’encariment dels aliments, a causa dels productors del Nord, les famílies
es vegin obligades a utilitzar recursos en principi destinats a satisfer
altres necessitats bàsiques, com sanitat i educació



vs



EL DRET A L’ALIMENTACIÓ A TRAVÉS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARI

Està el dret l’alimentació vulnerat a través del 
sistema agroalimentari actual? És sostenible?

Impacte significatiu del canvi climàtic i afectacions a l’entorn, es genera el
22% de gasos d’efecte hivernacle en els països desenvolupats, amb un
increment del 21,9% de les emissions durant el període de 1995-2020.

Els productes cultivats al Sud es produeixen de forma extensiva destruint
els ecosistemes dels indrets. Seran importats a altres països, provocant
així l’increment de tones de CO2 que suposa el transport
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AGRICULTURA ECOLÒGICA 
i CCC (Circuit Curt de la 
Cadena Alimentària)



•Respectem el cicle dels cultius, fem rotació i deixem descansar el
sòl (guaret). Recuperació del sòl

•Mantenim la biodiversistat del sistema

• L’ús dels additius està molt restringit, controlat i regulat per
normatives europees i, a Catalunya també pel Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE)



COMPAREM?



COMPAREM?



Hidropònic Producció
intensiva:
Molta producció
en espai reduït

Producció
extensiva:
Molta
producció,d’un
únic cultiu en
gran espai
mecanitzat



Empaquetats

A granel



Gran superfície

Petit Comerç



Llarga
distància



Proximitat



Sucs sense
additius i amb

fruites i 
verdures de 
temporada



Sucs preparats
a base de 

conservants, 
edulcurants, 

aromes i 
sucres
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MINVES ALIMENTÀRIES



LES MINVES A TRAVÉS DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARI

• El malbaratabent global anual és d’aproximadament 1,3 milions
de tones, és a dir, un terç de la producció total d’aliments

• A Catalunya segons l’Agencia Catalana de Residus el malbaratament 
alimentari des de l’any 1974 ha augmentat un 50% , sent 260.000 
tones de menjar en bon estat malbaratat.

Minves en la producció:

Suposen en 
planificació entre un 

15% i un 20% de 
pèrduesAgricultura 

ecològica a 
petita
escala

Agricultura 
Industrial

Suposen en la 
planificació 5% de 

pèrdues



Unes 250 hectàrees estan 
abandonades al Parc Agrari 

del Baix Llobregat calculades 
al 2013. 

Es podrien contractar entre 2 
i 3 persones per cada 
hectàrea productiva.

Si es reactiven les 740 
hectàrees disponibles al Parc 
Agrari es podria generar un 
producció de 20.700 tones 

d’hortalisses


