


L̓articulació de la pagesia en xarxes de suport mutu i d̓estructures per
mancomunar serveis son algunes de les iniciatives que trobem arreu del territori
per abordar de forma col·lectiva alguns dels reptes que es presenten com la reació
de circuits  de comercialització conjunts, obradors compartits, magatzems ompartits,
etcètera. En l̓àmbit del relleu agrari fan falta nous dispositiusque facilitin la

continuïtat de l̓activitat agrària i rejoveneixin el món rural com els Espais Test Agraris

Des de les adminiDes de les administracions públiques també es poden desenvolupar iniciatives
de suport per tal de visibilitzar el producte local, facilitar el consum, cedir espais
i locals o orientar la compra pública cap al consum de productes locals i ecològics.

L̓ALTERNATIVA

El camp català viu un abandonament progressiu de l̓activitat agrària i un
envelliment alarmant dels titulars d̓explotacions, fet que es tradueix en un problema
de concentració de la terra i manca de relleu generacional. Sovint no existeix un
relleu familiar en la pròpia empresa agrària, i les persones que no provenen d̓una 
família amb tradició agrícola o ramadera encara tenen més difícil la seva incorporació 
al sector. No disposar de terres pròpies complica molt més l̓emprenedoria al camp
i les genei les generacions joves tenen molt poca capacitat d̓inversió. De retruc,

les cooperatives agràries veuen com la incorporació de nous socis està aturada.

Paral·lelament, cada cop hi ha més experiències de producció i elaboració
 agroalimentària amb criteris de producció agroecològica que comercialitzen a través 
de circuits curts de comercialització. Tot i així, son moltes les dificultats per tirar
endavant i per aconseguir ser sostenibles a nivell social, econòmic i ecològic.

La viabilitat de la pagesia és indispensable també per al manteniment del mosaic 
aagroforestal i ramader i per a la reproducció sostenible de les comunitats rurals 
que viuen integrades en l̓entorn, son preservadores dels recursos naturals 

i generadores de sobirania alimentària. 

LA NECESSITAT
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Consum organitzat al Camp de Tarragona:

Vídeo de promoció conjunta dels grups i cooperatives 
de consum del Camp de Tarragona i llistat i contacte dels mateixos >

 https://coopcamp.cat/2020/03/26/campanya-hofemagroecologic-dels-grups-i-cooperatives-de-consum/
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Acompanyament a l̓emprenedoria 
agroalimentària al Camp de Tarragona:

Coopcamp – Ateneu Cooperatiu del Camp de tarragona > https://coopcamp.cat/contacta-2/ 

XEMAC: https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/
get_file?uuid=34cacbec-51c5-453f-8be3-095ca2644111&groupId=20181
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