
Bones pràctiques 
Suport a la pagesia del territori 
des de les administracions públiques
Molts projectes agroramaders i  artesanals del territori  estan en una situació molt  difícil com a
conseqüència  del  confinament.  Alguns  d’ells  han  perdut  els  seus  canals  de  comercialització
principals,  com menjadors  escolars,  restauració  i  mercats  a  l’aire  lliure;  d’altres  estan  fent  un
important esforç addicional per la gran quantitat  de comandes,  moltes d’elles a domicili,  que
estan rebent aquests dies.

L’abastiment  alimentari  és  una  prioritat  en  aquesta  etapa  de  confinament,  i  la  pagesia  i  els
projectes  d’elaboració  artesanal són sectors  estratègics  que mantenen viu  el nostre  territori  i
generen economia local amb un alt valor afegit.

Ens  trobem  en  un moment  clau  per  donar  suport  des  d’ajuntaments,  consells  comarcals,
consorcis, diputacions i altres administracions públiques a les necessitats urgents d’aquests
projectes.  En aquest document recollim algunes ideesque ja  s’estan implementant  per donar
visibilitat, facilitar l’enxarxament local i donar suport directe. També d’altres que us proposem en
consonància amb les necessitats detectades aquests dies.

Visibilitat
• Proposar a la pagesia del vostre territori que empleni el formulari per aparèixer als diferents

directoris que s’han organitzat per donar visibilitat als projectes productius locals. Algunes
de les propostes que s’han engegat en l’àmbit de Catalunya:

▪ Abastiment Agroecològic d’Arran de Terra i Pam a Pam: 

Mapa i directori de projectes productius on s’indica quins estan en un moment més
crític.  Hi  trobareu un enllaç  a  un formulari  perquè la  pagesia  s’hi  pugui  adherir:
http://arrandeterra.org/abastiment/ 

Directori  de  les  iniciatives  que  s’estan  engegant  en  diversos  territoris:
https://pamapam.org/ca/abastiment/ 

▪ Pagesia a casa d’Unió de Pagesos: https://pagesiaacasa.cat/ 

• Elaborar  mapes, catàlegs o directoris de projectes agroramaders, pesquers i artesanals
del territori, un recurs que quedarà per més endavant. Alguns exemples: 

▪ Guia de productors/es del regadiu de Manresa  

▪ Catàleg de productors/es del Parc Natural del Montsant  

▪ Catàleg de productors/es del Parc Natural de la Serra de Collserola  

▪ Catálogo de productores/as  de Cardedeu  

• Fer  difusió  a  través  dels  vostres  canals  de  comunicació  dels  projectes  locals,  amb
informació de contacte i com comprar.

http://arrandeterra.org/abastiment/
http://agroecologia.cardedeu.cat/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/cataleg-de-productors/
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/serra_de_montsant/coneix-nos/centre_de_documentacio/fons_documental/publicacions_del_parc/De-Montsant-a-taula/Cataleg-Montsant-a-taula.pdf
https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/4843/regadiu-_de_manresa_guia_de_productors_cataleg_2015.pdf
https://pagesiaacasa.cat/
https://pamapam.org/ca/abastiment/


Enxarxament local
• Posar-se en contacte amb la pagesia, el petit comerç i els grups i cooperatives de consum

per conèixer de  primera  mà quines  dificultats  s’estan trobant  i  com se’ls  hi  pot  donar
suport.

• Facilitar suport tècnic per  enxarxar a productors/es entre ells per la venda conjunta a
nivell local.

• Facilitar  l’enllaç  entre  comerç,  xarxes  de  suport,  associacions  veïnals,  grups  i
cooperatives de consum i productors/es locals.

Suport directe
• Oferir suport en el transport, facilitant recursos materials i econòmics per assumir total o

parcialment el cost del transport de venda a domicili que ara mateix estan assumint el
petit comerç i la pagesia, de forma gratuïta en la majoria dels casos, per tenir cura de la
població.

• Impulsar  la  compra  pública a  productors/es  locals  per  abastir  els  centres  de  gestió
pública que segueixen oberts o fer aportacions a col·lectius vulnerables.

▪ L’ajuntament de Madrid ha posat en marxa la iniciativa «Alimentos solidarios de
Madrid», comprant aliments a la pagesia per menjadors socials i ONGs.

• Cedir locals com a centrals de distribució de producte local o com a punts de recollida
de comandes, amb les mesures de seguretat  sanitària pertinents.

• Reactivar les cuines de menjadors escolars aturades per elaborar menús saludables i
sostenibles a domicili als infants i a col·lectius vulnerables.

• En cas que existeixin infraestructures que puguin ser útils als productors/es com obradors,
cuines, naus, càmeres frigorífiques, etc., posar-les a la seva disposició.

• Mantenir oberts i promocionar els  mercats a l’aire lliure, amb les mesures de seguretat
sanitària pertinents.

• Generar plataformes online per a la venda de productes, promovent comandes conjuntes
de diferents productors/es. Alguns exemples són:

▪ Proparc del Montseny   

▪ Parc Natural del Pirineu    

• Facilitar  que  els grups  de  consum  i  les  cooperatives  de  consum  puguin  seguir
funcionant. Trobareu un recull de bones pràctiques dirigit a aquestes organitzacions aquí:
https://pamapam.org/ca/abastiment-grups/ 

• En  pobles  petits  de  zones  rurals  organitzar  comandes  de  planter per  evitar
desplaçaments i es puguin plantar els horts per tal d’autoproveïr-se d’aliments frescos els
propers mesos.

https://pamapam.org/ca/abastiment-grups/
https://delparcalplat.fempirineu.cat/
http://montseny.proparc.cat/ca
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Agricultores-ganaderos-Madrid-productores-ONGs-2-2222197775--20200413040046.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Agricultores-ganaderos-Madrid-productores-ONGs-2-2222197775--20200413040046.html


Aquest document ha estat elaborat en el marc del projecte Abastiment Agroecològic
per les següents entitats defensores de l’Agroecologia i l’Economia Social i Solidària:

Contacte: info@arrandeterra.org

mailto:info@arrandeterra.org

