Una iniciativa de futur per a l’agricultura catalana

Sabies què a arreu del món el 90% de la ingesta vegetal prové de tant sols 30 espècies,
quan només a Catalunya hi trobem milers de varietats agrícoles tradicionals i 300
espècies silvestres comestibles?
Sabies que de mitjana el preu que paguem per un producte fresc (poma, pera,
tomàquet o patata) com a consumidores multiplica per 7 el preu que reben els
agricultors i agricultores?
Sabies que cada cop és més habitual que ens venguin com a sostenibles productes que
en realitat no en tenen res? S’anomena capitalisme verd i greenwashing. No només
ens han de dir que és sostenible, hem d’exigir poder-ho comprovar.
Sabies que als pagesos i pageses cada cop els costa més guanyar-se la vida a causa de
la globalització del mercat agroalimentari? Per una tona (1.000 kg) de blat els paguen
de mitjana 215€, i per tant cada cop s’ha de cultivar més superfície per guanyar-se la
vida.
Sabies que amb varietats tradicionals de blat, adequades per fer farina, pa, pasta o
altres usos alimentaris, de la mateixa tona que abans el pagès en rebia 215€ ara en pot
fer farina i obtenir-ne més de 1.000 €? Així aquest pagès o pagesa podrà viure
dignament amb molta menys superfície, i alhora farà possible que hi hagi més pagesos
i pageses.
Segons l’Idescat i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el
52,3% de la superfície de Catalunya està declarada com a superfície agrària.
Tanmateix, aquesta superfície dona feina a tan sols l’1,39% de la població activa
(46.500 persones) , el que equival a una persona ocupada per cada 36,1 ha agrícoles.
Un altre indicador que mostra xifres molt preocupants és el fet que només el 10% de la
superfície agrària catalana està gestionada per persones menors de 40 anys. Cal
sumar-hi la dada que només 20 cultius representen el 91% de la superfície
agrària catalana. Aquests indicadors, de caire productiu, evolucionen en paral·lel als
indicadors demogràfics. Tant és així que només el 4,7% de la població viu en zones
rurals, tot i que aquestes zones ocupen un 62,8% del territori. Són valors que posen de
relleu la necessitat de trencar la inèrcia de les darreres dècades i generar noves
dinàmiques que interpel·lin tots els actors implicats en la cadena de valor
agroalimentària.
Catalunya és un dels territoris que, en relació a la seva superfície, té una major
diversitat paisatgística i biodiversitat. Amb les dades actuals es calcula que hi ha més
de 500 espècies i 3.000 varietats que tenen el potencial per generar una agricultura i

ramaderia sostenible a tots els nivells, i que seran crucials per transformar el model
agroalimentari. Són els elements de base que han de donar lloc a un sector primari
econòmicament viable, innovador, que capti població i talent, i que generi cadenes de
valor sòlides a escala local. Més encara, han de permetre generar economia i ocupació
de qualitat lligada al territori. Segons les estimacions disponibles es calcula que només
en termes d’ocupació agrària directa la transformació del model agroalimentari
permetria multiplicar per 7 les xifres actuals.
Des del Col·lectiu Eixarcolant tenim per objectiu fomentar un model de producció,
distribució, i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més
sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres
comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.
Cal construir un nou paradigma agroalimentari.
Totes les activitats es duen a terme sense ànim de lucre. Podeu consultar més detalls
sobre el Col·lectiu Eixarcolant a https://eixarcolant.cat/

