
LES TRANSFORMACIONS AGRÍCOLES 
 
Llegeix i contesta les qüestions: 
 
La reculada constant de les activitats agràries [als països desenvolupats] en relació amb la 
seva menor productivitat, i la seva inserció en una economia competitiva en què la 
producció s’orienta quasi totalment al mercat i no al manteniment de la família pagesa, ha 
suposat un abandonament generalitzat de les àrees rurals. 
 
Juntament amb això, l’agricultura ha sofert una mutació tecnico-econòmica que l’allunya 
completament dels sistemes tradicionals de conreu. La intensa capitalització que s’hi ha 
produït amb l’objectiu de millorar-ne la rendibilitat i permetre uns nivells de vida no 
gaire allunyats dels nivells urbans es reflecteix en la mecanització, la posada en marxa 
del regadiu, la millora de l’adobament, la selecció de llavors i espècies, l’ús massiu de 
productes químics, etc., la qual cosa ha incrementat notablement la dependència de la 
indústria que subministra aquests elements o transforma una part creixent de la 
producció, i ha integrat els dos sectors. 
 
La progressiva especialització de conreus i el desenvolupament ramader es relacionen 
amb l’evolució de la demanda cap a béns de més qualitat i amb les condicions dels preus 
en el mercat nacional o internacional, fets que generen canvis relativament ràpids en el 
paisatge agrari. Una evolució semblant cap a unitats d’explotació cada vegada més grans, 
mitjançant reformes agràries, la promoció de cooperatives o el simple arrendament de les 
terres deixades pels emigrants, mostren la necessitat imperiosa d’adaptar-se a les 
condicions d’una economia industrialitzada per subsistir. 
 
R. MÉNDEZ i F. MOLINERO, Espacios y sociedades, Barcelona, 1998 
 
1. Resumeix les idees principals. 
2. Explica quins són els canvis més importants que s'han produït en l'activitat agrícola i 
com s'ha adaptat l'activitat agrícola a la demanda del mercat. 
3. Compara les característiques de l'agricultura de mercat i l'agricultura de subsistència a 
partir quantitat de mà d'obra ocupada, destinació de la producció, tècniques agrícoles 
emprades, tipus d'empreses que fan l'explotació, distribució en el mapa mundial dels usos 
agrícoles i impacte mediambiental. 
 


