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per fer entendre, motivar i apoderar la gent amb dificultats. I per això hem creat 
una part especial en el currículum que tracta de la sensibilització social i la mo-
tivació. És com l’ànima del programa, mentre que els altres mòduls de formació 
(Introducció a l’agricultura a petita escala; Producció ecològica d’hortalisses; 
Producció ecològica de fruita, i Cria ecològica de petits animals) es centren en 
l’adquisició d’habilitats i coneixements professionals i també en fer que, amb la 
utilització de mètodes divertits, l’ensenyament sigui més efectiu.

El manual com a material didàctic

Per a formadors futurs, està clar que proporcionem ajuda professional tangible 
pel que fa a què i com ensenyar. Considerem que una part indispensable de 
l’agricultura ecològica a petita escala està en fer créixer la consciència, la qual 
cosa es relaciona amb el reconeixement dels beneficis de la vida rural, però tam-
bé amb l’acceptació dels desavantatges i amb el reconeixement de la necessitat 
de moure’s cap a l’autosuficiència. En aquest manual descrivim els principis de 
l’agricultura ecològica i com assolir-los, amb una aproximació teòrica impor-
tant que també és essencial per a una pràctica agrícola d’èxit. De manera que 
recomanem a tothom la lectura del capítol Introducció a l’agricultura ecològica 
a petita escala (diguem que és un capítol obligatori!), de manera similar pel que 
fa al capítol Sensibilització social i motivació. I això amb independència de com 
et vulguis encarar amb els mòduls Producció ecològica d’hortalisses, Producció 
ecològica de fruita o Cria ecològica de petits animals. A més dels textos escrits 
per professionals, en els capítols pots trobar una col·lecció de metodologies que 
inclouen mètodes d’ensenyar i jocs que pots utilitzar lliurement, seleccionant 
els més adequats per al teu treball. Atès que es recullen molts mètodes i jocs, els 
hem agrupat suggerint en quin capítol pot ser interessant d’introduir-los. En 
els textos dels capítols trobaràs sempre referències a aquests mètodes. També 
les propostes de la Col·lecció de jocs de sensibilització social i motivació s’han 
agrupat segons les maneres que poden ser utilitzats aquests, en diferents situa-
cions, per facilitar els processos d’aprenentatge dels membres del grup amb el 
que treballes a diari.

La nostra intenció és permetre que els formadors ajudin la gent que viu a pagès 
i es troba en desavantatge -a l’atur, sense formació o que forma part d’una mi-
noria– a involucrar-se en l’agricultura ecològica domèstica, i a fer-ho de manera 
útil, molt accessible, inspiradora i potser fins i tot divertida.

Et desitgem bona feina i un bon aprenentatge compartit!

Equip d’ECO-Motive

El punt de partida

"Si fas plans per a un any, sembra arròs; si fas plans per a una dècada, planta arbres; si 
fas plans per a tota una vida; educa la gent.” Proverbi xinès

El manual que tens a les mans és el resultat d’una col·laboració i un intercanvi 
d’experiències internacionals. La idea del nostre projecte, anomenat ECO-Mo-
tive, va néixer a partir del programa previ –ECOVOC– que proporcionava una 
metodologia pràctica per a formar adults en agricultura ecològica.  

Durant les proves hongareses de l’ECOVOC –els cursos de producció ecològica 
de fruita i hortalisses– vam aprendre del feedback dels participants que hi havia 
una demanda forta de formació en agricultura per a la població rural. Per fer 
aquesta formació més efectiva, calia fer-la a mida dels grups específics. A ECO-
VOC els nostres usuaris finals eren exalumnes de l’escola secundària i adults a 
l’atur amb títol de batxillerat.

Però entre els participants dels cursos pilot hi havia, també, formadors de re-
gions desavantatjades que treballaven amb grups minoritaris i amb gent amb 
poca formació. Havien creat i treballat plegats en horts ecològics comunitaris 
amb la intenció de proporcionar treball i mitjans de vida sostenibles a pagès i 
de promoure l’autosuficiència. Però aquests formadors no tenien coneixements 
de tècniques d’agricultura ecològica ni tampoc de mètodes efectius per treballar 
amb gent amb dificultats.

El projecte ECO-Motive

De manera que vam reconèixer la necessitat d’un nou enfocament, un currí-
culum que no fos només específic del tema (l’agricultura ecològica domèstica) 
sinó, també, específic per als usuaris de la formació: gent de les zones rurals 
amb dificultats, aturada i/o amb formació escassa. L’elaboració d’aquest currí-
culum és l’objectiu principal del projecte ECO-Motive.

El currículum prepararà futurs formadors –professionals de l’agricultura de les 
àrees rurals– per ensenyar agricultura ecològica a petita escala, de manera que 
el nostre objectiu no és proporcionar formació a l’audiència específica sinó als 
futurs formadors. Vam comprendre que, a més de proporcionar coneixements 
professionals, aquesta formació havia d’estar molt més centrada en mètodes 

Fotos: A. Ujj, J. Csibi
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Beneficis de la vida rural 1.

La nostra societat té visions divergents de la vida rural, si més no perquè les 
mateixes zones rurals no són iguals. L’aire fresc, el silenci, la pau, la salut, la 
connexió amb la natura, el sentit de seguretat, la gent amable, el respecte per 
les tradicions, l’herència cultural, la bellesa del paisatge, la vida dins d’una co-
munitat… Tot això són aspectes atractius de la vida rural. Però el subdesenvo-
lupament, la pobresa i la manca de formació són aspectes que també poden ser 
presents i pot ser que siguin més visibles que els atractius de la vida a pagès 
(Kovách 2012, Csurgó 2013). Des del nostre punt de vista, la vida rural es com-
pleta amb la gent, que hi juga papers importants, hi assumeix responsabilitats i 
duu a terme tasques en l’entorn ampli del poble i el paisatge.

Una comunitat rural que viu en harmonia amb la natura ofereix la possibili-
tat de connectar amb un entorn natural i social imbuït d’un sentit de benestar. 
Aquesta atmosfera pot proporcionar qualitat de vida, l’oportunitat de provar 
diferents activitats, un espai per al desenvolupament personal, maneres de gua-
nyar-se la vida i, per sobre de tot, l’oportunitat de formar part d’una comunitat 
on es pot sentir seguretat i pau. És fàcil trobar un sentit de pau interior i d’har-
monia de la vida quan estàs cada dia en contacte actiu amb la natura i et cal 
adaptar-te als cicles naturals.

El treball creatiu dut a terme dins de la natura i amb la natura –com és l’agri-
cultura– et fa sentir que tens uns objectius i un valor dins la comunitat rural: 
aquestes són qualitats que costa d’experimentar en els nostres dies. Esperem 
que les pàgines següents t’ajudin a reconèixer i agrair aquests valors. Si ja vius 
a pagès, pot ser que t’ajudin a enfortir l’experiència i reconèixer més plenament 
les nostres responsabilitats com a gestors de l’entorn.

Agricultura rural i gestió del paisatge

L’agricultura demana una aproximació holística que tingui en compte tant els 
aspectes naturals com els socials que incideixen en un lloc i en un temps. Els 
sistemes naturals poden solucionar totes les necessitats bàsiques de la població 
local: menjar, aigua per a beure, aire, materials diversos, seguretat, energia, be-
llesa, etc. Com a pagès, ets responsable del paisatge sencer i de totes les coses 
que es relacionen amb aquesta aproximació sistèmica. El funcionament de la 
natura ens pot ensenyar a pensar globalment. Amb la teva feina pots mantenir 
les funcions que sustenten la vida al teu entorn, mentre t’adaptes als processos 
ecològics i socials del poble i els seus entorns, i actues en cooperació amb la 
natura i amb la comunitat.

El paisatge i els seus subsistemes (boscos, pastures, prats, fruiterars, aigua-
molls) requereixen atenció i protecció. Les comunitats rurals han estat duent 
a terme aquestes tasques generacions rere generacions. Avui, aquest tipus de 
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La destrucció dels nostres paisatges 
ha estat parcialment provocada per 
la devaluació de la feina del pagès. 
En paral·lel amb el fet que el treball 
s’ha transformat en una activitat per 
fer diners, el seu paper en la gestió 
del paisatge i el manteniment dels 
lligams de la comunitat s’ha debi-
litat. Treballem de manera diferent 
quan ho fem per a nosaltres, per a 
la comunitat i per al paisatge alhora, 
que no pas quan treballem només 
pels diners. Un pagès té cura d’un 
fruiter vell fins que es mor, perquè 
ha estat proporcionant fruit fidel-
ment durant generacions. L’agricul-
tor empresari el tallarà sense problemes, perquè la seva existència ja no pot 
aportar guanys. La feina que demana creativitat millora la personalitat dels tre-
balladors, enriqueix el paisatge i, a llarg termini, té beneficis econòmics.

De manera que hi ha una contradicció entre l’atur rural i les oportunitats d’ac-
tivitats plenes de sentit, valuoses i creatives que pot proporcionar la vida rural. 
L’atur indica la manca d’oportunitats de treball formal, mentre que a pagès hi 
ha moltes feines amb sentit que s’han de fer, amb independència de si aquestes 
són formals o no. A la nostra societat no es pot viure sense diners, però la feina 
que es fa només per diners no proporciona la possibilitat de recuperar capaci-
tats humanes que hem perdut, entre elles les capacitats creatives.

El poder de les zones rurals per organitzar la comunitat

Desafortunadament, gairebé no queden activitats comunitàries a les societats 
pageses d’avui en dia, en les que l’ajuda mútua construeixi lligams forts entre 
la població local. Actualment, gairebé tothom viu vides individuals i el destí 
individual transcorre en paral·lel al dels altres sense punts de connexió. Sense 
una història comuna compartida, manca altruisme, solidaritat, goig per l’èxit 
dels altres i, el que és més important, no hi ha activitats creatives comunitàries. 
El goig de pertànyer a una comunitat és només residual i, les comunitats rurals, 
com a resultat d’una manca de comunitat autèntica, s’han quedat sense poder.

Malgrat la creença comuna, la cooperació és molt més present en la natura que 
no pas la competició. Per tant, els humans també prefereixen cooperar amb la 
família i la societat, i poden aconseguir creixement econòmic sensat només en 
col·laboració amb la natura. La vida de poble ofereix de franc el potencial per a 
la cooperació i, fins i tot, la requereix. Aquest potencial s’ha d’aprofitar a l’hora 
d’aconseguir una aproximació òptima a l’agricultura. La felicitat que s’aconse-
gueix a partir dels vincles establerts entre humans, entre homes i natura, només 
es pot experimentar en un poble “que funcioni”.

FOTO 4: Activitat comunitària: una festa al 
poble (T. Lantos)

responsabilitat i coneixement està 
amenaçat de desaparició, tot i que, 
mantenint els camps i els paisatges 
en bones condicions, podem pro-
porcionar no només oportunitats 
a la població rural, sinó també les 
condicions bàsiques per a la vida de 
tots els organismes i la població del 
planeta.

La nostra societat no reconeix ni les funcions, ni les tasques, ni les responsabi-
litats que les comunitats rurals tenen respecte a la gestió del paisatge. Aquests 
valors són difícils de mesurar econòmicament a curt termini i, per això, potser, 
no és sorprenent que sovint la població rural no pugui veure i valorar, ella ma-
teixa, el seu lloc a pagès, un lloc inserit en l’entorn propi.

Connexió directa amb la natura

La mesura de la nostra connexió directa amb la natura determina la qualitat 
bàsica de la nostra vida. No és exagerat  afirmar que la nostra relació amb 
la natura és un factor important per a la nostra autorealització. Segons l’ecopsi-
cologia, en els humans existeix una necessitat instintiva, determinada genètica-
ment, de ser a prop de la natura. La connexió regular amb ella és un factor tan 
important per a una vida equilibrada com les necessitats físiques o les relacions 
interpersonals. La paraula biofília significa literalment ‘amor pels sistemes vius’ 

i, d’acord amb la seva teoria, l’afecció 
dels éssers humans per la natura i les 
criatures vives està profundament 
arrelada i és indispensable per al seu 
normal desenvolupament físic i in-
tel·lectual. La natura afecta la nostra 
vida emocional, el nostre sentit estè-
tic i el nostre desenvolupament men-
tal (Gonczlik 2004).

Aquesta connexió és una oportunitat a l’abast dels que viuen a pagès. Però la 
gent que viu a ciutat sovint se sent separada de la natura i freqüentment gasta 
un munt de diners per a experimentar la connexió amb aquesta.

Els paisatges rurals són un lloc per crear

Potser només és possible tenir una vida harmònica amb la natura mentre ets a 
pagès i gaudeixes d’una relació forta amb la natura. El cultiu agraït dels nostres 
paisatges, això és, la gestió del paisatge, és un tipus especial d’art. 

FOTO 2. Paisatge (T. Lantos)

FOTO 3: Antiga imatge idíl·lica de la vida 
rural (collita) (Foto d’arxiu 1976)
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Beneficis de l’agricultura autosuficient2.
El principi d’autosuficiència en agricultura tracta de crear un equilibri entre 
producció i consum. De passada, promou la independència, el sentit de lliber-
tat i l’autonomia creativa. Pot ser, també, un factor important a l’hora de salvar 
i desenvolupar les nostres comunitats, famílies i paisatges. No es pot assolir 
l‘autosuficiència completa però, a partir de petits passos, podem avançar una 
bona mica cap a aquest objectiu i, després de canviar la nostra relació amb el 
món i la natura, podem descobrir noves possibilitats. Existeix la creença er-
rònia que l’agricultura autosuficient pot proporcionar tot el que necessitem. 
Aquesta concepció no és ni realista ni el que es pretén, però una proporció sig-
nificativa de les nostres necessitats poden obtenir-se del treball a la finca.  

El primer pas cap a l’autosuficiència és pensar en les possibilitats que el ter-
ritori i l’hort ofereixen i, després, gradualment, adaptar-hi l’estil de vida i les 
necessitats de la nostra família. La conversió cap a una agricultura autosufici-
ent demana una adaptació dels nostres esquemes de consum, per encabir-hi 
la disponibilitat de productes locals. Això no significa necessàriament que 
haguem de reduir el consum. Pot ser, fins i tot, que n’impliqui un augment: a 
mesura que canviem la nostra actitud esdevindrem més oberts de ment, més 
flexibles, provarem noves hortalisses comestibles, plantes silvestres, receptes, 
mètodes de conservació, etc.

La producció eficient de les nostres necessitats materials és molt important, però 
el que potser és més important és que es produeixi un canvi d’actitud respecte la 
producció i el consum. Segons Vilmos Csányi: “A aquell que no mira la natura 
com la seva possessió, sinó que se sent només una part significativa d’ella, li és 
fàcil decidir què es pot fer i què no”.

Des del punt de vista financer, val la pena una agricultura autosuficient?

El valor de l’agricultura autosuficient es pot justificar per raons quantitatives i 
qualitatives. Els beneficis quantitatius es demostren a partir de les estadístiques 
de les llars hongareses, a través de les quals la proporció de béns autosuficients 
pot calcular-se com a valor monetari. Segons les estadístiques, el 65-70% del to-
tal de béns consumits en les llars amb baixos ingressos poden ser produïts a la 
llar mateixa, mentre els seus membres no estan ocupats guanyant diners.

Els béns més senzills dels quals et pots proveir tu mateix són el menjar i el com-
bustible. Fins i tot els més pobres poden accedir-hi, perquè només es necessita 
un tros petit de terra, no gaire inversió, ni eines o tecnologies massa especials. 
Només cal molt treball manual, perseverança i, el que és més important, l’ha-
bilitat de pensar a llarg termini. Les despeses de mantenir la llar disminueixen 
gràcies a l’autosuficiència i els diners poden utilitzar-se per a comprar allò que 
no es pot produir a casa.

El paisatge proporciona una oportunitat per a activitats creatives, i l’oportunitat 
de desenvolupar una comunitat rural. L’agricultura pot proporcionar la base 
econòmica per a una vida sana i plena. Aquí la comunitat local pot assumir part 
de les tasques per al benestar de l’estat, i proporcionar serveis diversos que aju-
din tots els habitants (joves i vells, sans i malalts, homes i dones), i proporcionar 
respecte, cura i atenció.

FOTO 5: Activitat de treball comunitari – 
collita de melons (T. Lantos)

FOTO 6: Activitat de treball comunitari – plantant 
narcisos en un bancal de propagació (T. Lantos)

FOTO 7: Activitat de treball comunitari – col·locant calèndules a la xarxa d’assecar 
(T. Lantos)

Mètode didàctic: La vida a pagès – L’opció sana
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(sobirania alimentària). La producció i l’estil de vida no tenen perquè veure’s 
regulades completament per les demandes del mercat. Sempre hi ha l‘oportu-
nitat de valorar les possibilitats de comercialització, de mantenir un sistema de 
producció ètic i de preservar la salut de la família, dels consumidors, de l’entorn 
i de la Terra.

Qualitat dels productes resultat de l’autosuficiència

Quan es produeix per a un mateix s’intenta assolir la major qualitat possible. 
L’excedent generat tindrà també la mateixa qualitat, de manera que el consu-
midor obtindrà, també, la més alta qualitat. Desafortunadament, és habitual 
que els pagesos produeixen per al mercat i per al consum propi amb mètodes 
diferents, en àrees separades, per tal de subministrar aliments saludables com 
a mínim a la família. Això és degut a les pressions del mercat –en últim termini 
per la pressió dels consumidors sobre el mercat–, que fan que les imperfeccions 
visibles a la verdura i a la fruita siguin un obstacle, però no ho siguin les imper-
feccions invisibles (residus químics, manca de minerals, etc.). El pagès prefereix 
donar a la seva família hortalisses no tan boniques, però menys perjudicials i, 
fins i tot, més nutritives. 

Hi ha un valor dels productes produïts per al consum propi que és difícil de 
mesurar. És la possibilitat d’establir una relació íntima amb l’activitat agrícola 
i amb el lloc de producció. T’adaptes a les demandes de la natura, segueixes el 
creixement de les plantes, en tens cura i gaudeixes dels teus èxits i dels plaers 
de la teva activitat creativa. Els productes de qualitat alta, posats a la taula, 
poden proporcionar respecte mutu dins la família. L’ànima i la mentalitat del 
productor s’integren en el producte. També ho fa l’amor del pagès envers la 
seva família.

El context del treball al mas

L’autosuficiència demana, necessàriament, fer feines múltiples, un prerequisit 
de les funcions dels sistemes vius. Tens feina a fer a la terra, dins de la comunitat 
i dins la família. Sense aquest context de sistemes globals, el paper del pagès pot 
resultar alterat de manera que durant el treball a la finca no es creïn relacions, 
lligams ni responsabilitats. Tot això porta a l’exclusió del pagès del sistema (el 
territori, la comunitat, la família) que constitueix el seu hàbitat. Sense un paper 
actiu, la gent pot entrar en un cercle viciós que mena a una sensació d’alienació.

De manera que els homes no només necessiten un lloc de treball, sinó també ju-
gar un paper essencial dins del sistema on viuen. Aquests sistemes o contextos 
són el territori, la comunitat, la família. L’objectiu principal de moltes tasques 
d’autosuficiència –com fer d’hortolà, esporgar arbres fruiters, tenir cura del bes-
tiar, fer llenya o el sopar, curar-se un mateix o els veïns– és mantenir la vida. 
Aquest tipus de feina és més valuós que només guanyar diners, tot i que també 
pot portar-hi.

Avantatges no materials de l’autosuficiència

Centrant-te en l’autosuficiència, pots produir molts més tipus de productes per 
a casa o per a la comunitat que si treballes per al mercat. Els ingressos que 
s’obtenen a partir de productes comercials són obvis. També hi ha cultius que 
gairebé són impossibles de comercialitzar, o no val la pena de fer-ho, però que 
tenen un alt valor pel que fa a l’autoconsum. Per exemple, hi ha fruites (com 
certs tipus de peres) que arriben a la qualitat més alta quan han sobremadurat 
i no són comercials, però sí molt saludables. Com a pagès autosuficient pots 
abastir-te de productes que no es poden trobar en els mercats. Els sucs de fruita 
sense conservants, en serien un altre exemple.

A part dels productes materials, l’autosuficiència proporciona altres beneficis 
no materials que milloren la qualitat de vida. Un d’ells és l’efecte en la persona-
litat del pagès. Perquè, gràcies a la feina, es canvia la manera de pensar, l’actitud 
envers la llar o envers el món sencer. Com a pagès autosuficient es valoren de 
manera diferent els recursos de com es fa quan s’és un consumidor. Et sents no 

només com a part de la finca, sinó també com 
a membre de la societat i de l’entorn.

Un canvi beneficiós és degut al valor afegit al 
lloc de producció: bellesa, puresa, viabilitat 
ecològica i riquesa en biodiversitat, seguretat 
i sostenibilitat de la producció. Això pot in-
crementar, encara més, els beneficis materials 
indirectes.

Producció de menjar per a consum propi i excedent

Entre els molts productes, materials o no materials, mesurables o no, de l’au-
tosuficiència, el més obvi és el menjar. Segons Vilmos Pőcze, director agroam-
biental de Krisna Valley, a Hongria, amb més de 20 anys d’experiència: “com 
a pagès autosuficient només val la pena fer agricultura ecològica. L’agricultura 
convencional sembla més barata perquè només compta ingressos i despeses 
però, quan es parla d’autosuficiència, s’han de comptar també altres coses”. 

Pőcze parla també de la comercialització i diu que: “Quan la finca ja funciona 
(…), produir per al mercat no és cap problema però, fins i tot en aquest cas, és 
millor vendre només l’excedent”. 

En la finca autosuficient sempre hi ha excedent que altres poden utilitzar. Es 
pot regalar, intercanviar o vendre al mercat. La legislació actual fa la venda 
al mercat bastant fàcil. La venda de l’excedent és una part integrant de l’auto-
suficiència i, fins i tot, l’obtenció de productes bàsics es pot basar en aquesta 
venda d’excedents. A més, l’autosuficiència proporciona seguretat alimentària 

FOTO 8. (M. Pakot)
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La qüestió de com calcular la superfície de terra necessària apareix, general-
ment, quan una família comença a planificar la seva autosuficiència. A la pràc-
tica, les llars comencen a autoabastir-se abans de ser completament capaces 
d’assegurar tots el requisits. A partir de les seves experiències, podem dir que la 
manera més factible és començar a autoproveir-se sense esperar a acomplir tots 
els requisits. Per exemple, les característiques de la terra, la superfície, el tipus 
d’ús... només poden ser explorats en base a l’experiència. És més fàcil trobar 
terra per a comprar o arrendar si ja es viu en el poble. Alguns factors, com la 
realitat rural, l’adaptabilitat dels membres de la llar, l’experiència del pagès, les 
famílies que col·laboren... es coneixen a mesura que es va treballant. I aquests 
són, precisament, els factors que són més significants a l’hora de decidir la su-
perfície de terra necessària.

1 Unitat de bestiar UB és la unitat que s’usa habitualment per expressar la quan-
titat de bestiar, sumant les diferents espècies de diferents edats i sexes. Una 
unitat de bestiar o unitat  ramadera es basa en una vaca de llet que es considera 
1.  Els factors de conversió, en cas de composició mixta  d’un ramat, són:  1 vaca 
carn = 0,66 unitats; 1 porc femella = 0,19; 1 ovella=0,11 ; 1 cavall = 0,8; 1 gallina = 
0,0062; 1 oca = 0,0068, 1 ànec = 0,0068; 1 gall d’indi = 0,0130; altre aviram = 0,008. 

FOTO 9: (M. Pakot)

Mètode didàctic: Abundància i escassetat
Mètode didàctic: Escales cap a on?

L’experiència mostra que per mantenir el paisatge i abastir la família es neces-
sita fer feina que aporti autosuficiència i ingressos. És ideal tenir els dos tipus 
d’activitats treballant en paral·lel, lligades una amb l’altra, proporcionant con-
juntament un bon sosteniment i minimitzant la dependència. 

Superfície de terra necessària per a l’autosuficiència

Les llars que produeixen per ser autosuficients són totes molt diferents, perquè 
cada una es pot centrar en productes diferents. Encara que la major part de 
casos intenta abastir la llar de la majoria de coses, hi ha masos on la ramaderia 
és més important, mentre que en altres ho són el cultiu d’arbres fruiters o de 
verdura.

La superfície adequada dependrà, doncs, del tipus de producció i, donat que 
hi ha altres aspectes a considerar, les recomanacions que segueixen són només 
una guia.

Un mas amb 4-5 unitats de bestiar1 necessita, com a mínim, 8-10 hectàrees de 
terra. Un mas que se centri en la producció de fruita, en tindrà prou amb 3-4 
hectàrees. Per a la producció d’horta, la superfície pot ser molt més petita. Si es 
vol produir per al mercat, l’àrea necessària ja dependrà només de la mida que 
tinguem de finca. Només és possible calcular la superfície necessària per a l’au-
tosuficiència en base a les particularitats individuals.

Figura 1: L’autosuficiència, que pot tenir nivells més o 
menys alts segons la varietat de la producció 
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vant una àmplia varietat d’espècies, o a través dels oferiments, favors o inter-
canvis entre els membres de la comunitat. De manera que en el nostre entorn 
més ampli es pot sostenir un estat de riquesa (abundància). Amb consciència i 
moderació es pot perseguir l’autosuficiència.

Com hem mencionat abans, en el nostre món modern només podem aconse-
guir una autosuficiència parcial, perquè no podem ser completament indepen-
dents de la societat i de l’economia més àmplies. Al mateix temps, hem perdut 
els coneixements i recursos necessaris per produir els béns que necessitem per 
satisfer les nostres necessitats.

L’agricultura ecològica intenta preservar la majoria dels elements amables amb 
la natura de l’agricultura d’autosuficiència mentre produeix béns que, també, 
són consumibles per a l’economia de mercat moderna. En la producció autosu-
ficient, els processos legals de control i traçabilitat del producte són substituïts 
per l’atmosfera de confiança. El pagès autosuficient ven el seu producte amb 
el missatge: “Ho recomano, perquè m’ho menjo”. Mentre que el pagès ecolò-
gic potser només pot dir: “Ho recomano, perquè prové d’uns camps ecològics 
controlats, d’un productor conegut”.

Però, quan s’intenta convertir un mas autosuficient en ecològic no només hi 
ha una qüestió tècnica o de control de qualitat, hi ha també un canvi d’actitud. 
L’agricultura ecològica produeix per al mercat. Les possibilitats de màrqueting 
dels nostres productes venen dictades per les necessitats (i els desitjos) del 
consumidor, no les del productor. La diversitat pot decréixer dramàticament 
quan només es produeix el que el consumidor demana. Això pot augmentar la 
dependència i fer que l’activitat agrària sigui menys segura. La nostra atenció 
pot allunyar-se de les necessitats i possibilitats pròpies i centrar-se en les de-
mandes i necessitats del consumidor i dels competidors. L’eficiència i augment 
dels ingressos que resulten de l’especialització pot ser que no compensin. 

Si cultivem la terra combinant els mètodes ecològics i d’autosuficiència podem 
mantenir l’eficiència i obtenir ingressos, mentre que evitem els efectes adver-
sos que acabem de mencionar (costos addicionals alts, dependència i aliena-
ció).

Tot i que, sovint, l’agricultura ecològica i la de subsistència es contraposen, 
de fet poden complementar-se. El coneixement tradicional i la tecnologia mo-
derna poden combinar-se per establir un estil de vida segur, ple de sentit i 
responsable. En general, aquest tipus d’agricultura sostenible i ecològicament 
estable prova de ser autosuficient, però pot vendre al mercat els excedents 
d’aquells pocs productes que produeix a l’engròs dins d’un sistema ecològic 
controlat. 

Des de l’autosuficiència a l’agricultura ecològica3.
La teva motivació a l’hora de satisfer les necessitats pròpies i les de la teva 
comunitat immediata (família, altres membres del poble, etc.) és la raó que et 
mena a establir un mas autosuficient. Els seus límits són els teus propis recur-
sos agraris. Produeixes el que necessites i, per tal d’aconseguir-ho, et cal tenir 
els recursos. La finca de subsistència ha de ser diversa si es vol aconseguir 
l’autosuficiència. Les seves parts estan connectades i complementades per les 
altres parts de la finca: hortalisses, fruita i espècies animals. És el ser humà, 
el pagès, qui organitza les parts en un sistema complet. El pagès que vol ser 
autosuficient obté un feedback natural dels recursos, les capacitats i els límits 
naturals. Ell o ella cultiva la terra de manera que la qualitat dels recursos mi-
llora com a conseqüència de les pràctiques agrícoles i, per això, indirectament, 
la productivitat s’incrementa. De manera que tant la sostenibilitat com la qua-
litat de vida es basen en la millora del sistema. Aquesta és la raó per la qual 
l’agricultura de subsistència, durant segles, ha estat la pràctica més comuna 
per a la majoria de la gent.

L’agricultura d’autosuficiència és el mètode més proper a l’agricultura natu-
ral, perquè l’objectiu del pagès és solucionar les pròpies necessitats i les de la 
seva família integrant-se en el ambient natural i utilitzant les seves capacitats. 
I això és estar molt a prop del paradís bíblic, en el qual vivíem abans que el 
progrés de la civilització ens conduís lluny del nostre entorn natural. Una vida 
propera a la natura fa possible experimentar la riquesa d’aquesta natura. La 
riquesa d’espècies (la biodiversitat) és l’estat natural del món. Com a pagès 
autosuficient s’experimenta, tot sovint, quan es produeix més del que es neces-
sita, “l’abundància” d’aquesta riquesa. Aquest és l’excedent que es transforma, 
regala, intercanvia o ven al mercat. Aquest tipus de relacions es basen en la 
bondat i el reconeixement mutu i només poden existir en una atmosfera de 
confiança.

Però només es pot experimentar aquesta riquesa si s’és capaç de distingir entre 
les necessitats reals (vitals) i les necessitats generades només per la societat 
de consum. Vivim en l’abundància quan les nostres necessitats estan cobertes. 
L’abundància ens proporciona seguretat.

Les nostres demandes com a consumidors no tenen límits, mai poden que-
dar del tot satisfetes. De manera que la societat de consum moderna sempre 
va acompanyada d’escassetat i això permet que l’economia maximitzi el seus 
guanys. Però l’escassetat produeix inseguretat i pors existencials. Genera senti-
ments d’alineació. 

Quan es tracta d’agricultura d’autosuficiència, els recursos locals proporcionen 
possibilitats i, alhora, estableixen límits. Durant el nostre treball agrícola, apro-
fitem aquests recursos disponibles localment, i els nostres rendiments depenen 
de les capacitats del nostre entorn. L’escassetat temporal es pot resoldre culti-
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Característiques i objectius de l’agricultura ecològica 
i la seva implementació4.

L’agricultura orgànica ha estat definida de moltes maneres. La definició que 
en dona l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement, 
Federació Internacional del Moviment d’Agricultura Ecològica), l’organització 
que es va crear el 1972 per a la cooperació dels diferents moviments ecològics, 
és la següent: 

“L’Agricultura Ecològica és un sistema de producció que manté la salut dels sòls, dels 
ecosistemes i de la gent. Confia en els processos ecològics, la biodiversitat i els cicles 
adaptats a les condicions locals, més que no pas en el ús d’entrades d’efectes adversos. 
L’Agricultura Ecològica combina la tradició, la innovació i la ciència en benefici del 
medi ambient compartit i promou relacions justes i una bona qualitat de vida per a tots 
els que hi participen”.

En l’agricultura ecològica, les consideracions ecològiques i econòmiques tenen 
la mateixa importància. Només l’agricultura que està connectada al territori i a 
la seva comunitat humana amb nombrosos llaços i que habita l’espai ecològic 
(nínxol) que un territori donat proporciona es pot descriure com a ecològica. El 
compromís amb l’agricultura ecològica comença amb la comprensió de la com-
plexitat de l’enfocament ecològic i l’adquisició de les habilitats bàsiques.

IFOAM dona els següents principis bàsics per a l’agricultura ecològica:
El principi de salut: conservació de la salut del sòl, les plantes, els animals i els 
humans.
El principi d’ecologia: adaptació al sistema ecològic existent i ús sostenible del 
mateix.
El principi de justícia: connexions econòmiques i amb el medi ambient justes.
El principi de cura: decisions respectuoses i responsables en benefici de les 
futures generacions.

Aquests principis es duen a terme alhora i estan connectats. Qualsevol decisió 
que es pren basant-se en aquests principis ha de millorar la realització dels al-
tres.

Voldríem proporcionar unes línies guia sobre els passos necessaris que els agri-
cultors ecològics haurien de fer per aconseguir objectius beneficiosos. Mentre 
llegeixes, notaràs que aquests passos es troben relacionats i s’afecten entre ells, 
la qual cosa confirma l’enfocament holístic típic de l’agricultura ecològica. Això 
significa que tot està interrelacionat. 

Principi 1: S’ha de procurar la utilització dels recursos propis dels sistema. Les 
entrades externes han de ser també naturals (p. ex. fems de granja), i no haurien 
de ser d’origen industrial. Les entrades externes es poden utilitzar només en 
quantitats limitades, quan n’hi ha una necessitat real.

Enllaç: http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-or-
ganic-agriculture
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autoritzats (en parlarem més endavant). Si un animal està malalt i no es pot 
curar per altres mitjans, es poden utilitzar medicaments químics (amb un per-
mís temporal addicional) amb un màxim d’1-3 aplicacions per any. Només es 
poden aplicar hormones cas per cas, només per malaltia, amb el permís de l’or-
ganisme de control ecològic i sota la supervisió d’un veterinari.

Principi 4: Salvaguardar i incrementar la biodiversitat.
Com ho podem aconseguir? Com més espècies i varietats de plantes es culti-
vin, més s’ajuda a reforçar la biodiversitat. Es prefereixen les varietats i races 
locals. La rotació de cultius i els policultius en lloc del monocultiu és una gran 
manera de seguir aquest principi. La protecció o l’establiment d’àrees naturals 
ecològiques (arbres aïllats, fileres d’arbres, cinturons d’herba, files de flors/flors 
silvestres, arbusts, tanques arbrades i hàbitats d’aigua) fan que la biodiversitat 
augmenti considerablement. La diversitat d’espècies també es veu afavorida 
per la protecció i el manteniment de llocs de refugi i niada (arbres amb forats, 
nius d’ocells, piles de pedres, piles de fusta, etc.). Els fitosanitaris químics no 
s’han d’utilitzar perquè destrueixen moltes formes de vida.

Principi 5: No s’ha d’oblidar que les activitats de cultivar i de criar animals es 
connecten a la salut de la terra i del sòl.
Com ho podem aconseguir? L’agricultura ecològica només es pot practicar so-
bre sòl agrícola. El cultiu sense sòl (les plantes creixen en una solució de nu-
trients minerals o en un medi neutral (p. ex. perlita, escòria o llana de roca– i 
necessiten un subministrament continu de nutrients) no és una opció d’agricul-
tura ecològica.
La cria d’animals sense terra tampoc és acceptable, perquè la terra proporciona 
aliment (ús d’un recurs intern), pastura a l’exterior (cura de la salut) i una àrea 
on aplicar els fems (reducció de la càrrega medi ambiental). Si no hi ha prou 
terra, es pot acomplir el principi establint un contracte amb un mas que produ-
eixi pinso ecològic o en conversió, que pugui proporcionar l’aliment i utilitzar 
els fems.

Principi 6: Durant el cultiu, la vida del sòl s’ha de protegir per tal de mante-
nir-ne i millorar-ne la fertilitat, augmentar-ne el contingut en matèria orgànica 
i l’estabilitat i la diversitat de les espècies que hi viuen.
Com ho podem aconseguir? Compostant tants materials orgànics com es pugui, 
produïts al mas o fora. Compostant els residus de la collita i els subproductes 
animals i fent que retornin al cicle orgànic del sòl. D’aquesta manera, se sosté la 
fertilitat del sòl i se n’augmenta el contingut d’humus. Els fems animals es po-
den aplicar al sòl després de tractar-los i madurar-los adequadament. Els adobs 
verds i el cultiu de lleguminoses intercalades en la rotació poden ser també 
una excel·lent manera d’augmentar la fertilitat del sòl i millorar-ne l’estructura. 
Els materials que queden a terra –si són sans– es poden incorporar al sòl o dei-
xar-los en superfície com a encoixinat.
S’ha de tractar de preservar la humitat del sòl durant el cultiu. Si és possible, 
s’hauria només d’estovar el sòl i utilitzar la fresa només quan sigui necessari i 
encara a poca profunditat. Es pot millorar l’estructura alternant cultius d’arrel 
superficial amb cultius d’arrel profunda. Per evitar la compactació, és preferible 

Com ho podem aconseguir? Les activitats agrícoles s’haurien de planificar, fins 
on sigui possible, per crear un sistema tancat de fluxos d’energia i matèria, per 
tal de fer el millor ús dels recursos propis. Per exemple, s’ha d’integrar la cria de 
bestiar per donar suport a la producció de cultius de manera que, com a mínim, 
una part de les necessitats nutricionals de les plantes es cobreixin a partir dels 
fems. En la rotació de cultius, s’han d’incloure lleguminoses que incrementen 
el contingut de nitrogen del sòl i, alhora, proporcionen aliment de bona qualitat 
per al bestiar. Així que, les plantes proporcionen pinso, els animals proporcionen 
fems que mantenen la fertilitat del sòl, proporcionen nutrients per al cultiu i mi-
lloren l’estructura del sòl. El compost que es genera a partir de materials orgànics 
també s’utilitza com a recurs intern que, quan s’hi incorpora, millora l’estructura 
i la fertilitat del sòl.

Principi 2: S’han d’utilitzar materials i mètodes naturals.
Com ho podem aconseguir? La sanitat vegetal proporciona molt exemples 
d’aquest enfocament: l’ús de trampes físiques, organismes vius (depredadors 
naturals), microorganismes, aplicació d’extractes de plantes, protecció o creació 
d’hàbitats per a depredadors naturals, etc. Un pas fàcil cap a la protecció natu-
ral del cultiu és la creació d’un hotel d’insectes.
A més del compost generat a partir dels residus de la llar i d’altres residus or-
gànics, per fertilitzar es poden utilitzar minerals naturals –p.e. pedra calcària, 
dolomita, fosfat cru no processat, alginat (aquest darrer producte està compost 
d’algues fossilitzades i tosca volcànica)–, encara que aquests materials proba-
blement seran d’origen extern. 

Els organismes genèticament modi-
ficats (OGM) o els productes que se’n 
deriven són incompatibles amb la pro-
ducció ecològica (en parlarem més en-
davant). Els additius alimentaris no 
agrícoles han de ser també d’origen 
natural. És prohibida l’alimentació for-
çada del bestiar.

Principi 3: La utilització de productes químics està permesa només si els dos 
anteriors principis no són capaços de satisfer les necessitats dels cultius o del 
bestiar però, fins i tot llavors, el seu ús es controla estrictament. 
Com ho podem aconseguir? Existeix una llista dels plaguicides i complements 
nutricionals aprovats pels organismes de control. Les substàncies que conté 
concorden amb els objectius i principis de la producció ecològica. Els herbici-
des químics, els fertilitzants fàcilment solubles i els fertilitzants concentrats de 
nitrogen són prohibits. Entre els plaguicides químics només s’autoritza l’ús del 
sofre (S) i del coure (Cu) com a elements actius. Les llavors només poden estar 
tractades amb substàncies aprovades.
Els productes veterinaris artificials, com els tractaments preventius, no estan 

FOTO 10: Hotel d’insectes (I. Tirczka)
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o en gàbies. S’ha d’assegurar la possibilitat de lliure moviment fora a l’aire lliu-
re (tancat, pastura). Les diferents espècies animals han de tenir l’oportunitat 
de seguir el seu comportament natural (p. ex. furgant, prenent banys de terra, 
nedant).

Principi 10: Ús responsable de l’energia.
Com ho podem aconseguir? Intentant minimitzar l’ús de recursos no renovables 
i augmentant l’ús dels renovables. Val la pena procurar disminuir les distàncies 
de transport, combinar les fases de cultiu del sòl, utilitzar tracció animal en lloc 
de màquines i aprofitar l’energia del sol i del vent. Millor si en la conservació 
dels productes s’utilitza l’assecatge al sol i la conserva que no pas la congelació.

Els principis que s’acaben d’exposar mostren que l’agricultura ecològica dema-
na creativitat i versatilitat. No hi ha mètodes generals ni tecnologies de solució 
fàcil que assegurin resultats fiables en tots els casos. Les tasques que s’han de 
fer, les dificultats que no es poden predir i els reptes d’un camí no trillat, re-
quereixen del pagès ecològic un ús inventiu i combinat del coneixement i les 
tècniques tradicionals i modernes.

En el passat, les ciutats depenien de les àrees rurals que les envoltaven i l’eco-
nomia es trobava modelada per les característiques del territori. En l’actualitat, 
el futur de les zones rurals es troba controlat per les ciutats i per l’economia 
global, els requisits urbans i els beneficis econòmics. Una característica impor-
tant de l’agricultura ecològica, entre altres, és que la finca s’adapta de nou a les 
capacitats del paisatge local. Els aspectes ecològics esdevenen fites a l’hora de 
prendre decisions. Tot i que l’agricultura ecològica també es veu influenciada 
per les demandes de les ciutats i per pressions econòmiques àmplies, aquests no 
són els únics aspectes que l’afecten. Així, una de les característiques principals 
de l’agricultura ecològica és que tant els aspectes ecològics com els econòmics i 
de mercat tenen una importància semblant, i que les solucions que no asseguren 
la sostenibilitat de la terra i dels sistema ecològic no poden ser acceptades.

Els paisatges autònoms que havien estat creats, durant segles, per a les activitats 
humanes d’acord amb les característiques del territori, han desaparegut. Aquí 
hi ha l’arrel dels problemes mediambientals actuals: canvi climàtic, escalfament 
global, crisi energètica, malalties exòtiques, extinció d’espècies i disminució de 
la biodiversitat, pertorbació dels sistemes ecològics, pol·lució ambiental, desfo-
restació, etc. Aquests problemes es poden minimitzar restaurant localment els 
territoris autònoms. Els paisatges que funcionen bé no només són importants 
gràcies al seu efecte beneficiós global, sinó que també poden mitigar els extrems 
climàtics locals (sequera, tempestes, temperatures extremes...), les crisis energè-
tiques, el risc de malalties, etc.

Cal fer una distinció entre tres mètodes agrícoles. L’agricultura convencional 
ha estat la prevalent en les últimes dècades, i aquesta aplica productes químics, 
prioritza els aspectes econòmics i ignora la sostenibilitat ecològica. Un tipus 
d’agricultura preferible és la producció integrada, que utilitza els productes quí-
mics selectivament i també té en compte aspectes ecològics, tot i que els aspec-
tes econòmics continuen sent els més importants.

no treballar el sòl moll. S’hauria d’escollir un mètode i una eina de cultiu ade-
quats al contingut en humitat del sòl. Caldria mantenir el sòl cobert per ajudar 
a preservar aquest contingut d’humitat i l’activitat biològica i reduir l’erosió 
causada pel sol, el vent i l’aigua. Els materials de cobertura poden ser parts de 
plantes mortes (p. ex. palla, el tall de l’herba), adobs verds o fins i tot bandes de 
plantes o tanques vegetals ben dissenyades.

Principi 7: Minimitzar la pol·lució del medi ambient.
Com ho podem aconseguir? Fins i tot els productes químics, fertilitzants i millo-
radors del sòl que estan permesos en agricultura ecològica s’haurien d’utilitzar 
de manera apropiada i d’acord amb les necessitats, mentre es tenen en compte 
les seves regles d’aplicació. Els fems animals s’han de tractar de manera apropi-
ada i s’ha de tenir en compte la quantitat màxima de nitrogen que es pot aplicar 
(per a la protecció del sòl i de l’aigua subterrània el límit es troba en els 170 kg/
ha). Això significa que es poden aplicar entre 10 i 30 tones de fems per hectàrea, 
depenent de l’espècie animal de la que provinguin.
Abans d’aplicar plaguicides permesos, s’hauria de controlar i preveure les 
malalties/plagues. Cal fer un ús apropiat dels plaguicides, que s’han d’aplicar 
en dosis limitades i procurar que no es dispersin en el medi ambient. Les 
substàncies cúpriques només es poden aplicar en quantitats limitades (6 kg de 
coure/ha/any a Hongria, però convé comprovar els límits de cada país). El mate-
rial d’empaquetatge dels plaguicides s’ha de portar al lloc de recollida adequat.

Principi 8: La protecció de la salut de les plantes i dels animals s’ha d’aconseguir 
a través de la prevenció.
Com ho podem aconseguir? Escollint espècies i varietats de plantes que esti-
guin ben adaptades al territori i que siguin resistents a malalties i plagues. Ja 
hem parlat més d’una vegada de la rotació de cultius, i pot ser un mètode excel-
lent de sanitat vegetal. Es pot millorar l’activitat biològica del sòl incorporant-hi 
materials orgànics que protegiran els enemics naturals de les plagues i els seus 
hàbitats (els tipus d’hàbitats que hem mencionat més amunt). Es poden plantar 
tantes espècies com es pugui i utilitzar pràctiques provades d’associacions d’es-
pècies que es potenciïn entre elles.
En el cas de la cria de bestiar, cal escollir races que estiguin ben adaptades a les 
condicions locals i siguin vigoroses i resistents a les malalties. El bestiar s’ha 
d’alimentar amb menjar de bona qualitat produït al mas. Cal assegurar el movi-
ment lliure dels animals i proporcionar-los espai exterior (pastura o patí) per tal 
que el seu sistema immune i la seva resistència a les malalties es vegin reforçats.

Principi 9: Respectar les regles de benestar animal.
Com ho podem aconseguir? Els edificis per als animals han d’estar en línia amb 
les necessitats i amb els requisits de benestar dels animals particulars. Les gran-
ges han d’estar ben ventilades, amb llaç i, si és possible, han de tenir llum na-
tural a l’interior. És prohibit mantenir els animals contínuament a les fosques o 
amb llum artificial.
Els animals no poden estar atapeïts i hi ha d’haver prou espai i una zona de 
descans amb jaç per a cada animal. L’àrea requerida la fixa la normativa legal. 
Cada animal ha de tenir fàcil accés a l’aigua i el menjar. No poden estar lligats 



Aspectes a avaluar dels 
mètodes de producció (car-
acterístiques de producció) 

Mètode de producció convencional Mètode de producció integrada Mètode de producció ecològica

Flux de nutrients Del tot obert Intermedi Tancat
Forma dels nutrients La majoria fertilitzants Fertilitzants i materials orgànics Materials orgànics, minerals naturals 

Subministrament de N
(cicles)

N sintètic Lleguminoses, N sintètic com a suple-
ment, test de sòls, pla de gestió dels nu-
trients 

Cicle tancat, lleguminoses, material 
orgànic, quantitat limitada de N 

Estatus del contingut en humus Contingut d’humus decreixent Contingut d’humus equilibrat Contingut d’humus equilibrat o creixent
Vida del sòl Vida al sòl en reducció Vida al sòl en equilibri Vida al sòl en equilibri o en augment
Estructura del sòl La millora de l’estructura del sòl no és una prioritat La millora de l’estructura del sòl es té en 

consideració
Es millora l’estructura del sòl amb la rot-
ació de cultius i l’ús de fems

Rotació de cultius Limitada, poques espècies cultivades, monocultiu Àmplia, alternança diversificada de culti-
us que es recolzen mútuament 

Moltes espècies de cultius que es recolzen 
mútuament, el monocultiu és prohibit 

Selecció de varietats Varietats intensives Varietats resistents i tolerants Varietats resistents i tolerants adaptades 
a les condicions locals

Control d’adventícies Sobretot amb herbicides, mecànicament només en inter-
vencions suplementàries 

Mecànicament, els herbicides només com 
a suplement 

Amb prevenció, mecànicament, per xoc tèr-
mic, amb mètodes agrícoles de producció

Substàncies químiques  
(fitosanitaris)

Sobretot productes de síntesi Els productes de síntesi s’utilitzen només 
en la valoració i la predicció de malalties 

Només s’actua en els casos justificats, 
amb productes que figurin a la llista au-
toritzada (d’origen natural; els productes 
de síntesi s’han d’evitar) 

Depredadors i enemics nat-
urals 

Es substitueixen per productes químics, no es respecten S’afavoreix la seva presència Es promou la seva presència per mitjà de 
la protecció dels seus hàbitats

Biodiversitat L’augment de la biodiversitat no és una prioritat (més 
aviat hi ha erosió de la biodiversitat)

S’anima la promoció de la biodiversitat S’aprofita completament els aspectes 
positius de la biodiversitat

Mida dels camps Camps grans, cultiu amb màquines Camps de mida mitjana Camps petits, els marges i les voreres 
s’aprecien

Particions dels paisatge Simplificades per l’ús de maquinària Particions intermèdies Petites, paisatge en mosaic

Gestió de la producció Alt nivell d’especialització Equilibri ecològic-econòmic Es tracta d’aconseguir un sistema complex

Nombre de caps de bestiar No determinant, independent de la producció de cultius Intermedi, s’intenta aconseguir un equilibri Intenta que la ramaderia sigui part d’un 
cicle de producció tancat 

Quantitat de producció Sobretot excedent Quantitat moderada d’excedent Subministrament local, petita quantitat 
d’excedent 

Qualitat de la producció Importa més la quantitat que la qualitat La qualitat és una prioritat S’exigeix la màxima qualitat
Possibilitat de màrqueting Es recorren llargues distàncies, dependència forta del 

mercat
Necessitats moderades, millor que en 
convencional

La demanda està augmentant

Riscos per a la salut Riscos alts a causa dels productes químics Riscos moderats Riscos baixos o mínims

Mètode didàctic: Mètodes de producció - Trencaclosques
Taula 1: Comparació dels sistemes de producció convencional, integrat i ecològic 
(Font: A. Ujj based on Menyhért et al. 2003).
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Què és la qualitat del menjar?

La qualitat del menjar està fortament lligada a la seva seguretat, donat que la 
primera consideració de qualitat és que el menjar ha de ser segur per al consu-
midor. En altres paraules, el menjar no pot comprometre la salut i el benestar 
del consumidor, i no pot fer mal o ser una font de malaltia (p. ex. per la presèn-
cia de residus de plaguicides, herbicides o insecticides, per contaminació micro-
biana, per toxines o per radiació, per additius innecessaris o per contaminants).

Si un menjar és segur, hi ha altres qüestions de qualitat que poden augmentar o 
disminuir els seu valor. El menjar es considerarà de baixa o alta qualitat un cop 
s’hagin avaluat les següents qüestions:

−	 Valor nutricional (contingut en proteïnes, greixos, carbohidrats, mine-
rals, vitamines, microorganismes beneficiosos, etc.).

−	 Valor organolèptic (sabor, aroma, aparença –color, forma, frescor, ma-
duresa–, etc.).

−	 Sostenibilitat (el productor, el processador i el venedor tenen diferents 
punts de vista pel que fa a la qualitat). Figura 2.

Figura 2: La idoneïtat com a determinant de la qualitat del menjar

Efectes de l’agricultura ecològica en la qualitat dels aliments5.
Les discussions sobre salut normalment es fixen primer en els humans i només 
secundàriament en els sòls, les plantes, els animals i l’entorn. Però, si alguna 
part d’aquesta cadena natural funciona malament, els usuaris finals, entre els 
quals hi ha l’home, es veuran afectats. En l’agricultura són els mètodes de pro-
ducció els que influeixen en gran manera en la salut de tots els elements de la 
cadena. És, doncs, important considerar els mètodes de producció (començant 
pel sòl) i de processat a l’hora d’avaluar la qualitat del menjar. Més que no pas 
fer una introducció general al tema, intentarem introduir-lo d’una manera una 
mica més científica i presentar resultats persuasius de recerques sobre la quali-
tat dels paràmetres del menjar ecològic.

Mètode didàctic: Menjar de qualitat 
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Taula 2: A
ctivitats que influencien les característiques de qualitat del m

enjar i els seus efectes segons s’apliqui agricultura convencio-
nal o ecològica (A

. U
jj).

-	 Envasat: També contribueix a la qualitat del menjar. L’interès principal 
està en protegir el menjar. Sempre hi ha d’haver una etiqueta en l’envàs 
que contingui informació important per al consumidor. Un envàs ben 
dissenyat és un aspecte important del màrqueting. També s’ha de tenir 
en compte l’envasat des del punt de vista mediambiental.

-	 Etiquetatge: Proporciona informació acurada i adequada sobre l’ali-
ment, segons els requisits legals. El consumidor espera obtenir infor-
mació detallada del contingut i origen del producte, així com de la seva 
data de caducitat.

-	 Altres aspectes (els aspectes ecològics s’haurien de llistar aquí: menjar 
ecològic i natural; valor de la protecció de la natura i l’entorn, necessitats 
energètiques de la producció, minimització dels riscos per al medi am-
bient, envasos reciclables, etc.). Si s’avalua la qualitat segons diferents 
mètodes agrícoles, llavors el valor afegit al producte és superior quan es 
produeix tenint cura del medi ambient o es tenen en compte els aspectes 
de benestar animal.

-	 Encara que la certificació ecològica es vegi només com un aspecte addi-
cional de la seguretat del menjar, segons el nostre punt de vista també 
influencia els paràmetres bàsics de qualitat del menjar (p. ex. contingut 
en vitamines, valor nutricional, plaer, sabor, bona conservació).

La Taula 2 detalla activitats que influencien les característiques de qualitat dels 
aliments i quines són substancialment diferents entre l’agricultura convencional 
i l’ecològica. Més endavant, explicarem en detall quines característiques de qua-
litat del menjar es poden veure influïdes pels mètodes de producció que s’han 
escollit.
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Per què l’alt contingut en matèria seca és una qualitat favorable? 

S’ha demostrat que els productes de l’agricultura ecològica tenen més alt con-
tingut en matèria seca. Més alt contingut en matèria seca implica menys con-
tingut d’aigua, de manera que els nutrients es troben més concentrats. La ferti-
lització, especialment la que es duu a terme aplicant fertilitzants de síntesi dins 
de l’agricultura convencional, provoca un creixement més ràpid del cultiu i uns 
rendiments majors, però no sempre un millor contingut nutricional. El cultiu 
creix de pressa perquè la fertilització nitrogenada augmenta la producció de 
proteïnes, alhora que disminueix la síntesi de carbohidrats. L’anàlisi del con-
tingut nutricional ha mostrat (Shane 2002) que les pràctiques de fertilització de 
l’agricultura ecològica (compost, adob verd, fems, etc.) no provoquen un creixe-
ment dràstic i exuberant. Però, si es consideren aspectes de qualitat, els cultius 
produïts tenen un valor nutricional millor donat que l’absorció de nutrients es 
fa a un ritme òptim.

Fitosanitaris de síntesi (és possible que no protegeixin les plantes?)

Desafortunadament, a nivell mundial s’observa que, en paral·lel a l’augment 
dels rendiments de la producció, s’està produint un augment en la freqüència 
i la intensitat dels brots de malalties i plagues. L’aplicació de fertilitzants i fito-
sanitaris de síntesi posa en perill la vida microbiana del sòl, i també fa que les 
plantes siguin més susceptibles a certes malalties i plagues. Com a conseqüèn-
cia, l’aplicació de plaguicides esdevé inevitable. S’ha demostrat que les plantes 
que s’adoben generosament amb fertilitzants nitrogenats són més susceptibles 
als pugons, mentre les que han estat fertilitzades amb materials orgànics ho són 
menys. I això perquè els tipus de fertilització també afecten el contingut nutri-
cional: als pugons els costa més d’atacar plantes amb un contingut d’aigua més 
baix i parets cel·lulars més fortes (Boyd and Porter 1990).

La salut de les plantes és similar a la salut dels humans. La salut no només 
significa mancança de malalties, sinó més aviat tenir vigor i resistència a les 
malalties i estar físicament en forma. La davallada en la salut pública respon 
a dos grups importants de problemes. El primer són els factors externs, prin-
cipalment l’augment de factors que provoquen estrès i els materials tòxics que 
entren al cos humà diàriament. El segon és una dieta diària ni adequada ni 
saludable. Desafortunadament, avui en dia, les vitamines i els nutrients que 
haurien de neutralitzar els efectes externs negatius han disminuït dràsticament 
en el menjar (Betarbet 2000; Shane 2002). La raó d’aquesta davallada, a part de 
l’emmagatzematge i el processat poc adequats, es troba sobretot en l’esgotament 
de nutrients del sòl produït per la producció agrícola intensiva.

Òbviament, no podem assegurar del tot la nostra salut a través del consum de 
productes ecològics, però aquests productes poden ajudar molt. En general, es 
recomana un consum freqüent d’hortalisses i fruites. Però ara és evident que 
rentant-les o pelant-les (amb la disminució de vitamines que això comporta) 
no és suficient quan es tracta de nens. Aquests mètodes genèrics utilitzats a la 
cuina no garanteixen l’eliminació dels residus de plaguicides, perquè aquests 

Ús de fertilitzants o fems

Si pensem en l’ús de fertilitzants, automàticament ens venen al cap el nitrats. 
Són presents de manera natural en l’entorn. En trobem a les hortalisses, com 
els espinacs, l’enciam, l’api; i en arrels, com la pastanaga, la remolatxa, el rave, 
etc. Hi ha diversos factors que afecten el nivell de nitrats d’una planta: les hores 
de sol, la varietat, el nivell de maduresa i, fins i tot, el tipus d’emmagatzematge 
o fertilització. La recerca ha demostrat que els vegetals amb alt contingut de 
nitrats són aquells que han rebut altes dosis de fertilitzants nitrogenats solu-
bles, mentre que els vegetals que han rebut fems ecològics o compost tenen un 
contingut en nitrats més baix (Brandt and Mølgaard 2001; Williams et al. 2000).

Per què és perillós el contingut alt en nitrats? El nitrat porta problemes al cos 
humà si es transforma en nitrit o en nitrosamina. Pot ser perillós per a tothom, 
però ho és més en els nens. Els nens tenen nivells més baixos d’àcids gàstrics i 
en el seu estómac hi ha microorganismes capaços de transformar els nitrats en 
nitrits. L’alt contingut de nitrats en els productes agrícoles pot provocar cianosi 
(metahemoglobinèmia). Això es degut a què el nitrit produït a partir del nitrat 
transforma l’hemoglobina –responsable del transport de l’oxigen– en metahe-
moglobina, que no és capaç de transportar oxigen. Quan el nivell de metahemo-
globina supera en un 10% el de la hemoglobina normal, es produeix hipòxia. Els 
símptomes més freqüents en són cansament, fatiga, increment de la freqüència 
cardíaca, debilitat i, fins i tot pèrdua de la consciència.
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Producció lliure d’OGM

En agricultura ecològica, l’ús d’organismes genèticament modificats (OGM) i 
els seus derivats és prohibida, amb l’excepció dels productes veterinaris. Els 
efectes en la salut dels OGM encara s’estan estudiant, però ja es podrien haver 
identificat alguns efectes secundaris (WHO 2014). En persones propenses a les 
al·lèrgies alimentàries, existeix el risc que es produeixi una reacció al·lèrgica fins 
i tot si l’aliment consumit no conté l’ingredient al·lergen. En els cultius d’OGM 
desenvolupats per resistir plagues, el nivell de l’insecticida natural lectina és 
alt, i el consum d’aquests productes pot portar a efectes  no desitjats en perso-
nes i animals. Poden generar problemes digestius, inflamació i enverinament 
(Eaton and Myhill 2001). Els comunicats de la Comissió Europea sobre el prin-
cipi de precaució diuen que, si la recerca científica no pot fer un anàlisi de risc 
complet, es pot aplicar el principi per evitar la comercialització de productes 
potencialment nocius, o retirar aquests productes del mercat. 

L’ús limitat d’antibiòtics 

En agricultura ecològica és prohibida la utilització d’antibiòtics per prevenir 
malalties o augmentar el rendiment. La ramaderia industrial (convencional), 
que estabula el bestiar en naus completament plenes, sí que es permet aquest 
ús. Aquesta pràctica pot generar resistència als antibiòtics. Els antibiòtics poden 
passar a l’home a través de la llet o la carn consumides i provocar aquesta resis-
tència (WHO 2000). Les pràctiques ecològiques redueixen aquest risc.

Les pomes ecològiques tenen, de fet, més bon gust?

El gust del menjar no influencia directament en el seu valor nutricional, però 
pot estimular la gana, de manera que afecta la digestió. Cal tenir en compte, 
també, que els consumidors busquen productes gustosos. Segons les estadísti-
ques, el 43% dels consumidors que compren menjar ecològic ho fan perquè és 
gustós i variat (Shane 2002). Però, els productes ecològics són més gustosos? La 
resposta no és fàcil, perquè el gust és un factor molt subjectiu. El gust, l’olor, 
l’aparença dels productes orgànics depenen, per exemple, de les varietats esco-
llides, dels mètodes de cultiu i de reposició de nutrients, del gust de la varietat, 
de la maduresa del producte quan es cull i de la modificació del gust durant la 
cocció o el processat. L’època de collita és també un factor determinant, perquè 
influencia el contingut en aigua i en sucre. També s’ha de tenir en compte que 
la gent té una actitud positiva envers els productes ecològics. Sovint els consu-
midors senten que els productes ecològics tenen més bon gust, abans fins i tot 
de tastar-los, només perquè coneixen els mètodes de producció i estan d’acord 
amb els principis de l’agricultura ecològica.

Mètode didàctic: Menjar saludable

productes estan dissenyats per tal que l’aigua de la pluja no els dissolgui i els 
elimini de la planta. En el cas de les patates, les pomes i el bròquil procedents 
de la producció convencional, el 50-93% de les mostres examinades contenien 
residus de plaguicides fins i tot després de rentar-los (Nott 1997). Els residus de 
plaguicides poden tenir efectes impredictibles en el cos humà. Cada vegada és 
més freqüent que es produeixin efectes de còctel. Això significa que la interacció 
toxicològica entre productes químics diferents no és del tot compresa, i pot ser 
diferent en el cos humà depenent de cada persona.

Varga i els seus col·legues (2009) diuen: “No es pot garantir que els productes 
ecològics estiguin completament lliures de residus donat que l’agricultura és un 
sistema obert i els efectes externs no poden excloure’s al cent per cent. Però en 
un mètode de producció que compleixi els requisits de l’agricultura ecològica, 
els productes químics, els residus dels quals són sempre presents en els produc-
tes convencionals, no s’apliquen. Aquests residus que són factors de risc en els 
productes convencionals, no es poden trobar en els productes ecològics”.

Per què el nivell de metabòlits secundaris (compostos químics que generen 
les plantes) és més alt en els cultius ecològics?

A part dels nutrients primaris que contenen les plantes, com aigua, fibra, pro-
teïna, greix, carbohidrats, vitamines i minerals, contenen, també, gairebé 5.000-
10.000 tipus d’agents químics secundaris (polifenols, pigments, olis essencials, 
alcaloides). Encara que no siguin essencials per a la salut humana, aquests me-
tabòlits secundaris són antioxidants, anticarcinògens, reforcen el sistema im-
mune, disminueixen els nivells de colesterol i tenen efectes antiinflamatoris.

Els metabòlits secundaris són el sistema de defensa de les plantes contra els 
efectes exteriors perjudicials. En l’agricultura ecològica, les plantes s’exposen 
a un nivell més alt d’estrès, perquè no es protegeixen amb fitosanitaris contra 
les malalties i les plagues, de manera que les plantes han de combatre per elles 
mateixes els atacs externs. Un pilar bàsic del mecanisme de defensa consisteix 
en augmentar aquests metabòlits secundaris que poden defensar les cèl·lules 
pròpies (aquest mecanisme també indueix un augment de la producció de vi-
tamina C). S’ha comprovat que la fruita i les hortalisses de producció ecològica 
poden contenir entre 1-50% més metabòlits secundaris que la de producció con-
vencional (Brandt and Mølgaard 2001). 

Més alt contingut de vitamina C

Els estudis científics mostren (Shane 2002) que els productes ecològics tenen 
més alt contingut de vitamina C que no pas els productes convencionals. A 
més de l’efecte beneficiós en la producció de vitamina C que hem esmentat, 
l’absència de fertilitzants artificials, que incorporen nitrogen sintètic, també con-
tribueix a un contingut de vitamina C més alt en el menjar ecològic. En el cas de 
producció convencional, els enllaços químics entre el carboni i l’hidrogen estan 
bloquejats de manera que la producció de fitocompostos, com la vitamina C, 
també es veu reduïda.
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El control de l’agricultura ecològica 6.
Es pot practicar l’agricultura ecològica per diferents motius:

Agricultura de subsistència, producció 
per a l’autosuficiència. En aquest cas, la 
intenció no és produir per al mercat, sinó 
satisfer les necessitats pròpies i produir 
productes gustosos i saludables, sense 
agroquímics i basant-se en els principis 
de l’agricultura ecològica (“Sé el que estic 
menjant”). L’agricultura sovint és difícil, la 
natura és impredictible, però es pot gaudir 
de la feina de produir el propi menjar, es 
pot ser una part activa del procés de crea-
ció de la natura i, per últim, es poden es-
talviar diners per a la llar. L’excedent es 
pot regalar als parents, amics i familiars.

Producció per a l’autosuficiència, amb venda de l’excedent 
al mercat. En aquest cas, a banda de satisfer les necessitats de 
la família extensa. Es pot vendre, de manera ocasional, l’exce-
dent al mercat. Les vendes poden suposar un ingrés comple-
mentari per a la llar. Si la finca té certificació, els productes 
poden vendre’s amb l’etiqueta ”ecològic”.

Producció per al mercat. Després d’aconseguir habilitats i 
pràctiques professionals, aquest pot ser, fins i tot, l’objectiu 
prioritari per produir amb certificació ecològica. Es pot acon-
seguir un ingrés regular que, fins i tot, sigui la font principal 
d’ingressos.

És important saber que, en el cas que vulguem etiquetar o 
vendre el nostre producte com a ecològic (sigui aquest un 
excedent de les nostres necessitats d’autosuficiència o produït 

directament per a la comercialització) a part de l’aplicació d’estàndards ecològics 
hi ha certes normes legals que són d’obligat compliment. 

Marc regulador de la comercialització de producte ecològic:
•	 Normativa del Consell (CE) Núm. 834/2007 de 28 de juny de 2007 sobre la 

producció ecològica i l’etiquetatge dels productes ecològics i derogació de 
la Regulació (EEC) Núm. 2029/91.

•	 Normativa de la Comissió (EC) Núm. 889/2008 de 5 de setembre de 2008 que 
fixa normes detallades per a la implementació de la Normativa del Consell (CE) 
Núm. 834/2007 sobre la producció ecològica i l’etiquetatge dels productes ecolò-
gics, pel que fa a la producció ecològica, etiquetatge i control.

•	 També poden existir normatives nacionals.

FOTO 11: Producció per a l’autosuficiència 
(A. Bányász)

FOTO 12: Producció 
per al mercat (A. Ujj)
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Conversió a l’agricultura ecològica controlada 7.
En aquest subcapítol recollim informació útil per a aquells que, a més de pro-
duir per a l’autoconsum, tinguin intenció de vendre producte com a ecològic. 
Amb aquest propòsit, voldríem fer un breu resum del procés per mitjà del qual 
un mas i els seus productes poden optar a l’etiqueta ecològica.

Per tal d’obtenir el certificat que permet etiquetar i vendre producte com a “bi-
ològic”, “ecològic” o “orgànic”, s’han de seguir els passos següents:

1. Conversió - 2. Acomplir la normativa de producció ecològica durant la pro-
ducció agrícola - 3. Passar els controls - 4. Obtenir el certificat.

A continuació fem un resum dels passos que caldrà fer:

•	 Familiaritza’t amb els principis i la filosofia de la producció ecològica 
i com aquesta es relaciona amb la natura i amb els sistemes naturals, 
com afecta el medi ambient i la qualitat del menjar i per què val la pena 
adoptar aquest mètode.

•	 Familiaritza’t amb els requisits legals de la producció ecològica, que es 
construeixen bàsicament a partir dels principis i la filosofia de l’agricul-
tura ecològica i resumeixen els requeriments de producció que tots el 
pagesos han d’acomplir (i que són controlats), si volen vendre productes 
com a ecològics.

•	 Considera la teva pràctica i el teu enfocament –en el cas que ja siguis 
agricultor– per veure si estan d’acord amb la filosofia, l’enfocament i els 
requisits de l’agricultura ecològica. Fes una llista de les parts dels pro-
cessos de producció en les que caldria fer canvis, on cal parar atenció i 
quins poden ser els punts crítics. Pensa com es pot construir un sistema 
complex únic a partir dels elements de la finca. Pots demanar consell a 
algun expert que tingui experiència en l’agricultura ecològica.

•	 Decideix quina o quines activitats vols convertir a l’agricultura ecològi-
ca controlada, per exemple producció de fruita i hortalisses, ramaderia, 
processat. No cal que totes les activitats estiguin sota control, només 
aquelles que consideris prou importants i que afectin aquells productes 
que pretens vendre al mercat (tot i que hi ha restriccions quan es produ-
eix en ecològic i en convencional de manera paral·lela).

•	 Si pot acomplir tots els requisits i el teu objectiu és produir per a vendre 
en el mercat orgànic, cal que t’inscriguis en un dels organismes nacio-
nals de certificació.

L’agricultura ecològica té una posició legal especial dins de la Unió Europea 
ja que en la normativa es fixa quan i com es poden etiquetar i comercialitzar 
com a orgànics, ecològics o biològics els productes agrícoles. D’aquesta manera, 
els productes ecològics es poden distingir dels productes d’altres sistemes de 
producció (p. e. els de l’agricultura convencional o integrada). Això ajuda els 
consumidors a identificar més fàcilment els productes ecològics i assegura que 
altres productes, provinents de sistemes no ecològics, no puguin ser etiquetats 
com a ecològics. Els consumidors i els productors, doncs, estan ben protegits.

Al mateix temps, el marc regulador fixa principis comuns d’agricultura ecolò-
gica, de manera que tothom entengui les definicions d’aquest mètode de cultiu 
de la mateixa manera.

Seguint la normativa de l’agricultura ecològica, es pot obtenir un avantatge en 
el mercat (els productes es poden vendre com a ecològics), però això afegeix al 
procés de producció uns requisits addicionals que no són necessaris quan es 
produeix per autoabastir-se.

Mètode didàctic: Valors ecològics i tradicionals a la taula 

FOTO 13. (A. Ujj)
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Llavors, material de propagació, planter. En general, només es poden uti-
litzar llavors i planter que provinguin de l’agricultura ecològica i estiguin 
certificats com a ecològics. Si no és possible d’obtenir-los, els organismes 
de certificació concedeixen permís per utilitzar material de propagació tra-
dicional, no tractat. Els rebuts i els paquets de la llavor comprada s’han de 
guardar a efectes d’inspecció. Es pot guardar llavor de la collita pròpia. En 
finalitzar l’any, fes una llista de les llavors que has guardat o que tens en 
estoc.

Manteniment de la fertilitat del sòl. La fertilitat del sòl es pot mantenir apli-
cant fems dels teus propis animals, compostant subproductes de la collita 
o del bestiar, incorporant al sòl les restes del cultiu que queden al camp, 
plantant lleguminoses o adob verd o aportant fems o compost d’altres agri-
cultors orgànics, així com a través de la rotació. Es pot aplicar 1kg/m2 de 
gallinassa, 2kg/m2 de fems de xai i 3,52kg/m2 de fems d’altres animals. En 
el cas que aquests mètodes no siguin suficients, es poden utilitzar materials 
de l’anomenada llista positiva (suplements), que es pot trobar als webs dels 
organismes certificadors. En aquest cas, demana consell a un agricultor eco-
lògic experimentat. Hi ha restriccions com, per exemple, que no es poden 
utilitzar fertilitzants nitrogenats. 

Control d’herbes. Quan es cultiva horta, les herbes s’han de controlar du-
rant tot el període de vegetació. Pots utilitzar mètodes mecànics (a mà, amb 
aixada, cobrint el sòl, amb control tèrmic) per al control directe de les her-
bes. L’aplicació d’herbicides químics està prohibida. Les mateixes estratègi-
es s’han de seguir en els fruiterars o en les zones entre arbres. Quan estiguin 
coberts per cultius, cal collir o segar regularment.

Sanitat vegetal. Intenta protegir les plantes contra malalties i plagues prin-
cipalment amb mesures preventives, que poden incloure plantar varietats 
adaptades a les condicions locals o que siguin resistents o tolerants, pla-
nificar una rotació de cultius, protegir i crear hàbitats per a organismes 
beneficiosos (vegetació natural, flors silvestres, cultius barrejats, llocs on 
amagar-se) o protegir aquests organismes beneficiosos. Quan es necessita 
intervenció directa, només es poden fer servir materials de l’anomenada llis-
ta positiva (que pots trobar als webs dels organismes certificadors). Poden 
ser trampes de colors i de feromones, organismes beneficiosos, productes 
que continguin microorganismes, coure (les restriccions d’aplicació depe-
nen dels països), sofre. Abans d’aplicar aquests productes, demana ajuda a 
altres pagesos ecològics amb experiència.

•	 A continuació fem un breu resum de les normes bàsiques que s’han 
d’aplicar en la cria d’animals petits. Per tal d’ajudar en la preparació de 
la conversió, només es descriuen aquelles normes que es comproven en 
temps d’inspecció.

•	 Es signa un contracte amb l’organisme certificador en el qual tu garan-
teixes que l’activitat agrària escollida es durà a terme d’acord amb els 
principis i requisits ecològics, i aquest compromís podrà ser controlat 
per l’organisme. Al mateix temps, hauràs de seguir les indicacions i ac-
ceptar les sancions que es produiran si no compleixes plenament els re-
quisits. Fins i tot pots ser apartat del sistema de certificació, si no ho fas 
prou bé, i pots haver de deixar de vendre els teus productes com a ecolò-
gics. Abans de prendre cap decisió, s’ha de tenir en compte que el procés 
de control i certificació genera uns costos (es pot obtenir informació al 
respecte en l’organisme certificador).El que s’anomena període de con-
versió comença en el moment que se signa el contracte. Durant aquest 
període, s’han de seguir els requisits de l’agricultura ecològica, però els 
productes no es poden vendre ni etiquetar com a ecològics.

La intenció del període de conversió és que les zones de producció, 
fruiterars i bestiar “esdevinguin nets” de residus químics i fertilitzants 
aplicats durant el període del mètode agrari anterior. L’enfocament de 
l’agricultura ecològica s’introdueix gradualment a la teva pràctica agrí-
cola i a la teva manera de pensar. Pots adquirir experiència pràctica i es-
tablir un sistema ecològic basat en les capacitats del teu mas i del canvis 
continus que s’hi produeixen.

El període de conversió és de dos anys complets, en el cas de terres de 
llaurada (camps, horts, hivernacles), tres anys en el cas de cultius perma-
nents (fruiterars, vinya) i dos anys en el cas de pastures. En ramaderia és 
diferent per a cada espècie, p. ex. sis anys per a gallines ponedores, deu 
setmanes per a pollastres i sis mesos per a porcs i cabres.

•	 Fem un breu resum dels requisits en el cas de producció d’hortalisses i 
fruita, per donar-ne una visió general clara. Només els requisits que es 
mencionen a continuació impliquen un control, de manera que et pots 
fer una idea de com preparar-te per a la conversió.

Aïllament i risc de deriva per polvorització. Quan comences en agricultura 
ecològica, prens un compromís de no contaminar el medi ambient ni els 
teus productes. Al mateix temps, has de considerar si materials que no es-
tan permesos (p. ex. plaguicides i fertilitzants) poden provenir de les àrees 
adjacents i contaminar parts de la teva finca ecològica. Quan aquest perill 
existeix, cal plantar barreres (tanques vegetals) o establir àrees d’aïllament.

Ordre i rotació dels cultius. En el cultiu d’hortalisses el principi de rotació 
és bàsic. Això significa que els cultius anuals particulars s’han de plantar en 
parcel·les o blocs que canviïn en anys successius. S’ha de parar atenció al 
període de mínim retorn, que és de quatre anys en la majoria de cultius, de 
manera que un mateix cultiu només es planta en una parcel·la un cop cada 
quatre anys. Dibuixa un esquema de la utilització de l’àrea cada any, pren 
notes de què has plantat i on. En els fruiterars no hi ha rotació de cultius, de 
manera que només importa si, mentre els arbres són prou petits per a no fer 
ombra, s’aprofita per plantar-hi entremig.
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•	 Per tal de fer un seguiment de les fases de producció, s’aconsella portar 
un registre continu d’observacions, experiències i dades de producció en 
referència a les activitats agrícoles. Unes bones anotacions fan més fàcil de 
decidir modificacions necessàries, perquè no t’has de basar només en el que 
recordes. El control de la producció ecològica demana també el registre de 
certes dades de producció, perquè aquesta és una de les possibles vies de 
rastrejar l’activitat ecològica de la finca.

Si fas horta o tens fruiters, mantingues un registre de tipus de feina completada 
(p. ex. sembra, escampada de fems, cavada, dall, etc.) i el moment en què s’ha 
realitzat (data); quin tipus de materials s’han utilitzat (fems, productes de sa-
nitat vegetal) i en quina quantitat (Kg, Kg/m2); data de collita i rendiment (kg); 
herbes, malalties i plagues observades; experiències i altres observacions. El re-
gistre es pot mantenir cronològic o per parcel·les o cultius.

Si cries animals petits, apunta la mida del local i l’àrea de pati; número d’ani-
mals i els seus canvis; aliments utilitzats (p. ex. blat, blat de moro, alfals) i la seva 
qualitat; intervencions i tractaments veterinaris; neteja i període de sanejament 
dels locals; mètodes i materials utilitzats en la neteja (p. ex. calç, foc); qualitat 
dels productes animals (p. ex. ous); comportament animal observat (trastorns); 
experiències. Es recomana mantenir aquest registre per espècie animal.

•	 Una vegada a l’any, l’organisme de control ecològic comprova els mètodes 
per mitjà d’una inspecció amb data i hora acordades. Durant la inspecció, es 
comprova que se segueixen la normativa i els principis de l’agricultura eco-
lògica. Es visiten les hortes i els fruiters i els edificis de la finca que hi estan 
relacionats, es comproven els mètodes de cria i els animals, els documents 
de gestió, els materials comprats i aplicats i els seus rebuts (per a una major 
traçabilitat). Els inspectors fan notar les deficiències i els canvis que poden 
ser necessaris. En finalitzar la inspecció, lliuren un informe.

•	 La finca obtindrà la certificació orgànica si no es 
descobreixen deficiències, o si n’hi havia però s’han 
corregit dins d’un termini. Hi ha tres categories de 
certificació en les que els productes poden ser qua-
lificats: “no es pot etiquetar”, “en conversió” i “eco-
lògic”.

El període de conversió és de dos anys en el cas d’horta. Passat un any de l’inici 
de la conversió (segons la data de contracte amb l’organisme certificador), les 
hortalisses collides es classifiquen com a “no es pot etiquetar” o producte con-
vencional. El segon any de la conversió es poden classificar com “en conversió”. 
Passats els dos anys, es classifiquen com a “ecològic” i es pot etiquetar i comer-
cialitzar com a tal.

Origen dels animals. Es pot optar per convertir el bestiar que ja es té a la 
ramaderia ecològica (seguint un període de conversió apropiat) o comprar 
animals d’una granja ecològica (no hi ha període de conversió). Si cap de 
les dues opcions és possible, es poden comprar animals de granges con-
vencionals sota certes condicions, però llavors s’ha de seguir el període de 
conversió.

Estabulat. Els animals s’han de mantenir en locals prou espaiosos (l’espai 
per animal, animal/m2 i el número d’animals per edifici està regulat), on 
puguin dur a terme el seu comportament típic amb llibertat (p. ex. furgar, 
banyar-se amb terra). Hi ha d’haver pati o pastura per als animals (les àrees 
també estan regulades).

Alimentació. En general, els animals s’han d’alimentar amb menjar ecològic, 
però poden rebre menjar d’una àrea en conversió (amb limitacions). És mi-
llor produir-se el propi pinso. Només es poden donar pinsos no-ecològics 
(convencionals/tradicionals) en petites quantitats, i només si es tracta de 
proteïna per a porcs o aviram. No està permès per a altres tipus de bestiar.

Tractaments veterinaris. Utilitza mesures preventives per a protegir l’estat 
de salut del teu bestiar: selecció curosa de les races (races adequades per 
a la cria extensiva, races tradicionals), proporciona’ls pinso de bona qua-
litat, assegura’ls activitats regulars a l’aire lliure, mantingues un número 
adequat d’animals. Quan un animal es posa malalt, aïlla’l i demana ajuda a 
un veterinari.
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•	 Quan tens una certificació d’agricultura ecològica vàlida en la qual els pro-
ductes es classifiquen com a “en conversió” o “ecològics”, està permès que 
els venguis oficialment com a productes ecològics o en conversió. També es 
pot processar matèria prima ecològica i etiquetar el producte com a ecolò-
gic.

Si els productes es venen sense processar o no empaquetats (p. ex. pomes venu-
des a granel), un certificat d’agricultura ecològica vàlid és suficient per provar 
l’estatus d’ecològic o en conversió.

És important de saber que només es poden vendre productes en conversió, sen-
se processar i sense empaquetar. L’estatus d’“en conversió” no es pot utilitzar 
per comercialitzar productes d’origen animal. Els productes processats o empa-
quetats es poden vendre com a ecològics si el producte final conté només pro-
ductes ecològics, i en l’etiqueta del producte hi ha de figurar la informació se-
güent (Figura 3):

1. El nom del producte pot contenir els mots “ecològic”, “orgànic” o “biològic”.
2. S’han de detallar tots el ingredients del producte (començant pel de més quantitat i 
seguint pels altres en ordre decreixent). 
3. Tots els ingredients d’origen agrícola han de ser ecològics.
4. Els ingredients que no siguin procedents de l’agricultura només poden ser de l’ano-
menada llista positiva. 
5. Els ingredients ecològics s’han d’assenyalar.
6. És obligatori que aparegui el text “agricultura ecològica”.
7. S’ha de mostrar el codi d’identificació de l’organisme certificador.
8. S’ha de mostrar el logotip d’ecològic de la UE, juntament amb el codi d’identificació 
de l’organisme certificador i l’origen del producte.
9. A l’etiqueta, la característica ecològica del producte es pot indicar amb un color o una 
mida de la lletra diferent o per mitjà d’una figura.

El període de conversió dels fruiterars és de tres anys. En el primer any de la 
conversió, la fruita collida no es pot etiquetar com a ecològica, es considera con-
vencional. La fruita del segon i tercer any obté l’estatus d’“en conversió”. En les 
fruites, la fase “en conversió” dura dos anys, i no un com passava amb l’horta. 
Després del període de conversió de tres anys, la fruita collida es pot etiquetar 
i vendre com a ecològica.
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importants en relació a l’agricultura ecològica, però hi poden haver altres re-
queriments legals de les lleis alimentàries que també s’han d’observar (p. ex. 
indicacions sobre el productor/processador/detallista, data de caducitat, pes/
volum net, recomanacions d’emmagatzematge i presència d’al·lèrgens). Pel que 
fa a aquest tema, demana consell a un expert en processat d’aliments.

Si vens amb èxit els teus productes ecològics a través de diferents canals, pots 
guanyar en ingressos; si els consumeixes, pots disminuir les despeses de la llar; 
si els regales, pots fer feliç altres persones.

FOTO 14. (M. Hayes)

Aquestes normes s’apliquen, també, als productes que només s’han processat 
lleugerament. Poden ser pastanagues empaquetades en una bossa o pomes en 
paquets d’1kg.

Els productes ecològics en conversió tenen un estatus menor al mercat que els 
etiquetats com a ecològics. Però l’aliment per a bestiar no processat en conver-
sió (p. ex. alfals, fenc, blat, blat de moro) mereix un comentari a part. La seva 
importància rau en el fet que es poden donar en grans quantitats al bestiar eco-
lògic, tot i que les normes de certificació ecològica s’han de respectar.

Si es volen produir productes processats a partir de productes en conversió i 
vendre’ls al mercat com a productes en conversió, s’han d’acomplir els següents 
requisits (Figura 4):

1. No es pot utilitzar la paraula “ecològic” en el nom del producte.
2. S’han de detallar tots els ingredients.
Entre els ingredients només hi pot haver un producte procedent de plantes o de l’agri-
cultura i aquest ha de ser en conversió (de manera que no s’hi pot afegir ni sucre ni 
mel, per exemple).
4. Els ingredients que no siguin procedents de l’agricultura només poden ser de l’ano-
menada llista positiva. 
5. L’ingredient en conversió s’ha d’assenyalar.
6. El text obligatori que s’hi relaciona ha de dir: “d’agricultura ecològica en conversió”.
7. S’ha d’indicar el nom i el codi de registre de l’organisme certificador. Important: no 
es pot utilitzar el logotip de producció ecològica de la UE , la paraula “ecològic” del text 
no es pot ressaltar, ni parlar d’origen “ecològic”.

Pel que fa a l’etiqueta alimentària, només s’han descrit els requisits que són 
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te; si t’és fàcil organitzar el transport; si necessites incidir en l’empaquetat; si és 
que sí, quin tipus d’envàs hauries d’utilitzar per mostrar, també, la teva actitud 
envers el consumidor i l’entorn.

Hi ha un altre aspecte. Quan valores les possibilitats de màrqueting, pots iden-
tificar altres pagesos que ofereixen el mateix tipus de producte al mateix temps. 
Pots considerar-los competidors, però val la pena pensar en les oportunitats de 
cooperació: tots junts podeu proporcionar un ventall més ampli d’opcions, po-
deu ser al mercat períodes més llargs o podeu col·laborar en el processat. Et pot 
estalviar temps, diners i servir per intercanviar experiències a l’hora de buscar 
una comercialització o unes compres comunes. I, si la cooperació té èxit, podria 
resultar més beneficiosa que no pas un tracte de competidors. Per fer-ho, totes 
les parts han de tenir visió a llarg termini i una mica d’humilitat professional. 

La difusió i les activitats de màrqueting que s’hi connecten (anuncis, promo-
cions, descripció curta dels productes, receptes de cuina, etc.) esdevenen una 
part indispensable de l’activitat de màrqueting. Per tal de vendre el producte 
més efectivament, val la pena contactar amb les xarxes que ja existeixen, els 
membres de les quals poden estar interessats en la producció ecològica (p. ex. 
associacions ecològiques, escoles Waldorf, associacions de consumidors cons-
cients, etc.). Aquest és un canal de comunicacions més barat i més efectiu que 
anuncis costosos.

El preu. Fixar un preu per als productes és un punt clau en les vendes, però 
també una part sensible del màrqueting. El preu d’un producte es pot consi-
derar alt o baix segons els beneficis que procuri, el seu valor afegit, els efectes 
positius en el consumidor i també segons com satisfaci les seves necessitats i 
demandes (p. ex. si vens una mescla d’amanides que conté hortalisses difícils de 
comprar). Aquesta és una qüestió delicada en la que cal fer una distinció entre 
els aspectes objectius i subjectius del preu i del valor.

Els costos de producció fixen la part objectiva del preu de venda. Mai s’ha de 
vendre producte per sota del preu de producció. Quan es decideix sobre el preu 
cal afegir els costos de producció, comercialització i difusió i els beneficis de la 
botiga o altres col·laboradors. Sense oblidar de calcular la feina pròpia! En ge-
neral, es pot dir que els productes ecològics són lleugerament més cars, sobretot 
pel treball extra que demanen. Cal comptar el temps de desherbar a mà, passar 
l’aixada, esporgar els arbres, els preparatius per al mercat, etc. Al mateix temps, 
també és veritat que hi poden haver diferències per baixos rendiments, tot i que 
un pagès ecològic competent pot fer que els horts i els fruiterars siguin extre-
mament fructífers. Hi ha costos addicionals que es deriven de la necessitat de 
llavors ecològiques certificades. Però, en general, els costos de comercialització 
són similars als dels productes convencionals. La manera més pràctica de cal-
cular el preu és partir dels costos fixos i variables i determinar la quantitat que 
caldria vendre a un cert preu per tal de recuperar tots aquests costos.

Comercialització de l’excedent8.
Per tal de poder vendre l’excedent –a banda de la feina de producció de cultius 
o de productes animals–, hauràs de desenvolupar una estratègia de màrqueting 
que haurà de comptar amb molts elements. Com que hi ha un munt de llibres, 
escrits i webs centrats en l’anàlisi del màrqueting, i especialment del màrqueting 
de productes ecològics, només en parlarem breument. Si vols aprofundir en el 
tema, pots trobar literatura recomanada al final del capítol.

Cal que coneguis els requisits legals i administratius 
pel que fa al màrqueting. Si vols vendre els produc-
tes sota una etiqueta ecològica, t’has de posar en 
contacte amb l’organisme ecològic de control i cer-
tificació, has de conèixer la legislació europea i naci-
onal i el procés de control i certificació. Només estàs 
autoritzat a vendre els teus productes en el mercat 
com a orgànics després de completar el procés de 
certificació i control (Capítol 5).

Val la pena considerar estratègies de màrqueting 
possibles, fins i tot si encara no penses vendre pro-
ducte com a ecològic.

8.1. Estratègia de màrqueting

Una manera de començar, mentre es prepara l’estratègia de màrqueting, és re-
conèixer que no es poden satisfer totes les necessitats dels consumidors. Pren 
una decisió definida de com et situaràs en el mercat i concentra-t’hi. Als inicis 
del teu negoci, probablement ja coneixes la superfície sobre la que treballaràs i 
pots valorar les teves habilitats. Però, per ser capaç de valorar amb precisió la 
quantitat d’excedent que produiràs necessitaràs una mica d’experiència (p. ex. 
en l’efecte del clima, les malalties, les decisions tecnològiques, etc.). No cal que 
facis estudis de mercat si només tens petites quantitats d’excedent, però has 
de considerar seriosament la mida del mercat que pots abastir, la capacitat de 
vendes i quantes vegades a la setmana pots collir producte, preparar-lo per a la 
venda i transportar-lo.

Una part bàsica de la teva estratègia de màrqueting ha de ser el coneixement 
de l’àrea local i la identificació de les necessitats dels teus clients potencials i els 
seus hàbits de compra. Això t’ajudarà a reconèixer els avantatges competitius 
a partir dels quals, més tard, podràs construir l’activitat de màrqueting. Per 
exemple, hi ha algun mercat local a prop? Tens un hivernacle que et permeti 
vendre productes ben aviat a la primavera? Es pot arribar fàcilment al teu mas? 
Però també val la pena considerar altres aspectes, com si pots processar produc-

FOTO 15: Un mercat ecològic (A. Ujj)
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Venda directa a peu de finca

Els productes es venen a casa, els clients es desplacen al mas.

Avantatges: Demana una inversió petita i es pot treballar i vendre productes al 
client al mateix temps (si no tens molts clients!). La venda directa des de la finca 
és una bona oportunitat per a crear confiança, perquè els clients coneixen la 
finca, on es produeix el menjar, i el pagès que hi posa la feina.

Desavantatges: És difícil començar a vendre si vius en un lloc molt aïllat.

Possibilitats i reptes: Les vendes a peu de finca es poden fer de moltes maneres, 
amb hores d’obertura més o menys prolongades que es poden limitar a un o dos 
dies a la setmana. Els clients poden collir els productes ells mateixos (cull tu ma-
teix). Per tal que tot això funcioni, la producció ha d’estar molt ben organitzada. 
Cal supervisar la recol·lecció i ensenyar els clients. Si vols tenir més oferta, pots 
vendre productes d’altres pagesos.

Venda directa en mercats de pagesos

El producte es ven en un mercat de pagesos.

Avantatges: Els clients coneixen el productor. Encara que no coneguin el teu 
mas, poden esdevenir clients regulars, si queden satisfets amb la qualitat del 
producte.

Desavantatges: Els clients no coneixen la finca. Es necessita més temps per des-
plaçar-se al mercat de manera regular. Cal organitzar el processat d’aquells pro-
ductes que sobren de la venda al mercat.

Possibilitats i reptes: Hi ha molts tipus de mercats: al carrer o en un local, mercats 
diaris (de matí o de dia complet) o mercats d’un o dos dies a la setmana. Po-
den estar organitzats com a complement d’un esdeveniment (fira, festival, etc.) 
Aquesta modalitat de comercialització proporciona possibilitats combinades 
com, per exemple, l’oferta de cistelles o caixes de productes.

El valor és la part subjectiva del preu. El valor d’un producte depèn de l’entorn 
i els consumidors particulars. L’apreciació del producte és aquí l’element més 
important. Es pot estudiar el preu de mercat i si està en consonància amb el 
valor del menjar ecològic. S’ha de determinar un preu que sigui acceptable pel 
consumidor. Quan es decideixen preus de productes no s’ha de tenir por de 
reconèixer que el menjar ecològic és més car que no pas el convencional. Aquest 
és un fet conegut. El menjar ecològic té valors afegits, la qual cosa justifica preus 
més alts. Malgrat això, no s’ha de sobrevalorar el producte perquè això el pot 
convertir en invendible.

8.2. Circuit curt de comercialització de menjar (CCC)

Una decisió estratègica està en triar quins canals s’utilitzaran per vendre el pro-
ducte. Els circuits curts de comercialització de menjar (CCC) són una possibili-
tat que cada vegada és més popular, especialment per a la venda de menjar eco-
lògic. La idea bàsica és senzilla: si el pagès redueix el nombre de venedors del 
circuit, pot obtenir més diners pels seus productes, mentre que als consumidors 
no els cal pagar preus massa elevats. Menys actors al circuit significa, també, 
reducció de costos per al consumidor, i és més fàcil traçar l’origen del producte. 
La venda directa (entre el productor original i el consumidor final) és el circuit 
de comercialització curt, perquè el productor ven directament al consumidor.

El circuit curt de comercialització de menjar no fa referència a distàncies físi-
ques, sinó al número d’actors que hi ha entre productor i consumidors. Es con-
sidera que un circuit de comercialització de menjar és curt si entre el productor 
(processador) i el consumidor hi ha, com a molt, un intermediari. Les empreses 
de transport i càtering (restaurants, escoles i cafeteries) no es consideren in-
termediaris. Però sí que ho són les cooperatives que, no només distribueixen 
producte entre els seus membres, sinó que també en venen com a detallistes. 
Un circuit curt de comercialització de menjar es pot donar en les vendes direc-
tes en mercats i fires locals, però també en vendes de més de cent quilòmetres 
de distància. Per exemple, un pagès pot vendre suc de pomes fet a partir d’una 
varietat local de pomes a tot el país, la qual cosa vol dir que un circuit curt de 
comercialització no significa una activitat a petita escala.
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FOTO 17: Cistelles tancades en preparació per a la venda (M. Hayes)

Si uns consumidors s’ajunten, les cistelles poden lliurar-se en un o diversos 
punts de recollida. Aquest mètode agilitza la feina i redueix l’impacte ambien-
tal, en reduir el transport. Els grups de consumidors es poden formar a partir de 
grups ja existents (d’amics o companys) o clubs i organitzacions, amb membres 
amb inquietuds semblants. S’ha de reconèixer que el sistema de cistelles no 
agrada tothom; hi ha gent que el troba poc flexible.

Venda a botigues especialitzades

Hi ha botigues especialitzades en productes ecològics que compren directament 
a productors o pagesos locals.

Avantatges: Proporciona oportunitats de venda contínua i també una solució 
convenient per als consumidors.

Desavantatges: Demana una certa densitat de població en l’àrea donada. Es ne-
cessita més inversió que en altres tipus de sistemes de venda al detall i, com a 
conseqüència, es necessiten marges més elevats (entre el 25% i el 40% en gene-
ral) per assegurar la rendibilitat.

Oportunitats i reptes: L’èxit de les botigues especialitzades depèn de la confian-
ça que s’estableix entre el propietari i els clients, i també de la bona impressió 
del pagès i la qualitat dels seus productes.

Venda directa a casa del clients o a un grup de clients

Es fan arribar cistelles (caixes) obertes, tancades o mixtes, a casa dels clients de 
manera regular o ocasional (p. ex. cada divendres) o les cistelles es poden reco-
llir en un punt de transferència.

Cistelles tancades: Contenen hortalis-
ses i fruites de temporada collides al 
mas. El pagès determina el contingut 
de la cistella. Van bé per planificar la 
producció i evitar excedents.

Cistelles obertes: El client fa una se-
lecció dels productes d’una llista que 
s’ajusten a les seves necessitats.

Cistelles mixtes: Es basen en les ciste-
lles tancades, però donen al client la 
possibilitat d’afegir altres productes 
a la cistella (p. ex. fruita, ous, pa, suc, 
etc.).

Avantatges: Aquesta és una de les formes de distribució més atractives. Garan-
teix als clients un subministrament regular satisfactori i una oportunitat de ven-
da regular per al pagès. Els clients només poden consumir producte de tem-
porada, especialment si les cistelles són tancades. Amb el sistema de cistelles 
s’aconsegueix molta llibertat per decidir què oferir cada setmana, per fixar els 
preus, per introduir flexibilitat en les comandes o per proporcionar descomptes 
als pagaments a l’avançada.

Desavantatges: No hi ha grans desavantatges, però val la pena mencionar alguns 
reptes.

Possibilitats i reptes: Cal proporcionar productes diversos de bona qualitat que 
garanteixin un subministrament de menjar regular i equilibrat cada setmana. 
No pots oferir només patates en grans quantitats o cols petites insuficients per 
preparar un sopar per a tres persones. També pot ser un repte per al client, per 
exemple, la utilització d’un menat gros d’alfàbrega cada setmana. 

A vegades, es pot comprar producte suplementari a altres pagesos. Com, per 
exemple, si s’ha fet curt d’algun producte per alguna circumstància excepcional 
(condicions climàtiques extremes, malalties o plagues) o les condicions del sòl 
(clima, característiques del sòl) i no et permeten de produir alguna hortalissa 
molt demandada (p. ex. produir pastanagues en un sòl molt pesat). Per tal de 
mantenir la credibilitat és important informar els clients d’aquestes compres a 
altres pagesos.

FOTO 16: Distribució en caixes (M. Hayes)
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Eating city: http://www.eatingcity.org/ (Anglès)
ECO-Motive: http://www.eco-motive.gak.hu/ (Hongarès i anglès)
ECOVOC: http://www.ecovoc.hu/ (Hongarès, anglès, català, francès i neerlandès)
IFOAM: http://www.ifoam-eu.org/ (Anglès)
Magyar Biokultúra Szövetség: http://www.biokultura.org/ (Hongarès)
Mensa cívica: http://mensacivica.com (Espanyol)
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet: http://www.biokutatas.hu/ (Honga-
rès i anglès)

Webs útils

Vendes a restaurants i menjadors

Els productes es venen a menjadors públics (d’escoles, oficines, autoritats lo-
cals) i a restaurants i hotels.

Desavantatges: Planificar un menú completament basat en producte ecològic 
pot ser difícil. En general, els àpats ecològics s’introdueixen amb més o menys 
freqüència (un cop a la setmana) o només determinats tipus de menjar (per 
exemple, fruita o làctics). També hi poden haver normes o regulacions que fan 
difícil que el producte de pagesos petits sigui acceptat als menjadors.

Possibilitats i reptes: És un sector important de consum de menjar, ja que la ma-
joria dels diners que gastem en menjar es gasten fora de la llar. Els menjadors 
públics es poden gestionar directament, quan una empresa pren la responsabi-
litat de preparar el menjar allà i comprar els ingredients necessaris. També pot 
ser contractual, quan se n’encarrega una empresa de càtering, que serà la que 
farà tractes amb el pagès.

En la unitat hi ha la força: associacions productors-consumidors

A molts països hi ha associacions de productors i consumidors, que reben di-
ferents noms. El nom més utilitzat està format per l’acrònim anglès CSA (Com-
munity Supported Agriculture). Aquests tipus d’associació integren productors 
i consumidors en base a un contracte solidari basat en la confiança dels consu-
midors i la responsabilitat mútua. La manera d’operar és la següent: el grup de 
consumidors compra una certa quantitat de productes de la collita a l’avançada, 
en començar la temporada; més tard, els arriben els productes a un preu fixat, 
segons siguin els costos de producció (sovint es parla de participacions de la 
collita). Amb aquest mètode, els membres comparteixen els riscos, però també 
els beneficis de la collita que es reparteixen, perquè la quantitat de producte de-
pèn de les condicions climàtiques i l’estat de salut de les plantes, mentre que els 
preus fixats no canvien. A la pràctica, això significa que els ingressos econòmics 
no van lligats a la producció. Els consumidors paguen a l’avançada a l’associa-
ció. És una mena d’inversió, però al mateix temps permet que els pagesos indi-
viduals gestionin alhora la producció i la venda al detall dels seus productes.

Intercanvi

L’intercanvi de producte amb algú altre és una alternativa excel·lent si la finca 
genera excedent. Aquesta és, també, una bona raó per la qual val la pena man-
tenir bones relacions amb la comunitat. Es tracta de donar-ho de cor per tal que 
altres ho rebin de gust!

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/119928/2/CsikneMacsai_Gazdalkodas%202011_05.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/119928/2/CsikneMacsai_Gazdalkodas%202011_05.pdf
http://bah.ourproject.org/
http://www.eatingcity.org/
http://www.ecovoc.hu/
http://www.ifoam-eu.org/
http://www.biokultura.org/
http://www.biokutatas.hu/


Aquest manual que tens entre les mans és el resultat de la col·laboració internacional 
ECO-Motive, finançada per la UE a través d’una subvenció “Col·laboració Estratègica 
Erasmus+”. Durant les nostres primeres experiències formatives, ens vam adonar que 
hi ha una alta demanda de formació en producció agrària ecològica entre la població 
rural, però aquestes formacions només poden ser efectives si es programen a mida per 
a un públic específic. Reconèixer aquesta necessitat urgent per un nou enfoc, significava 
que necessitàvem crear un currículum formatiu específic per la seva temàtica –producció 
agrària ecològica a petita escala- però també per a un públic específic: persones rurals 
desafavorides, a l’atur i/o amb baixes aptituds. L’elaboració d’aquesta formació va ser 
l’objectiu inicial del projecte ECO-Motive. El currículum formatiu prepara els futurs for-
madors –professionals agraris d’àrees rurals- per ensenyar producció agrària ecològica a 
petita escala a aquest públic concret.
Aquest manual existeix per a donar consell professional a aquests futurs formadors, 
concretament al referent a què i com ensenyar. Considerem el despertar de la conscièn-
cia una part indispensable de la producció agrària ecològica a petita escala, per això el 
capítol “Aspectes bàsics de l’agricultura ecològica” es recomana a tothom, de la mateixa 
manera que el capítol “Sensibilització social i motivació”. Això, independentment de com 
vulguis aproximar-te a "Horticultura ecològica", "Fructicultura ecològica" o "Ramaderia 
ecològica a petita escala". A més d’oferir-te acompanyament professional dins dels dife-
rents capítols, també disposes d’una col·lecció de metodologies pedagògiques i jocs per 
tal que ho puguis adaptar a la teva pràctica professional. La nostra intenció és guiar els 
formadors (TU!) a ajudar persones desafavorides a iniciar producció ecològica a petita 
escala, d’una manera que pugui ser: útil, molt assequible, inspiradora i potser fins i tot 
divertida! Et desitgem que facis bona feina i que aprenguem molt junts!


