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DECLARACIÓ DELS JOVES PER UNA AGRICULTURA  

I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLES 

 

Preàmbul 

 

L’any 2015, a Milà, més de cent ciutats van signar el Pacte de Polítiques Alimentàries, que tenia 

com a objectiu abordar els temes relacionats amb el menjar i l’alimentació des d’una òptica 

urbana. Entre les accions recomanades, hi havia les següents: fomentar la governança i les 

polítiques alimentàries; promoure dietes sostenibles i saludables; garantir l’equitat social i 

econòmica i l’accés a l’alimentació; promoure la producció alimentària i la coherència en les 

interaccions entre les ciutats i la producció alimentària a les zones agràries que les envolten; 

millorar la distribució d’aliments del camp a la ciutat i els canals curts de venda; i limitar el 

malbaratament alimentari. 

Des del 2015 ençà, s’han publicat nombrosos dictàmens europeus, s’han fet moltes declaracions, 

i la Comissió Europea ha presentat l’estratègia “Del Camp a la Taula” i tots han anat en la línia de 

reivindicar un canvi de model agrari i alimentari que incorpori els reptes de la sostenibilitat i 

l’emergència climàtica, i també el dret de les generacions presents i futures a una alimentació 

saludable i de proximitat.  

L’espai agrari dóna garantia de continuïtat a l’activitat de la pagesia, sense la qual no podrem 

alimentar la nostra ciutadania, de forma sostenible i resilient al canvi climàtic. Durant 

generacions, la pagesia ha tingut cura del paisatge agrari i ha estat, al mateix temps, la gran 

proveïdora d’aliments.  

Cal un canvi de cultura dels sistemes agraris i alimentaris, en clau de sostenibilitat i proximitat. 

Per tot això, els joves del cicle formatiu de producció agroecològica de l’Institut Ramón Turró, on 

enguany hem graduat la nostra primera promoció, us hem volgut llegir aquesta declaració i, a 

continuació, us adreçarem una sèrie de demandes que creiem necessàries per assolir aquests 

reptes de futur. Si treballeu a l’administració pública o hi esteu vinculats, escolteu, si us plau, les 

nostres peticions.  
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Demandes dirigides a les administracions públiques 

 

1. Protegir i defensar l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, entès com un agrosistema en un 

entorn natural d’alt valor ecològic i amb estreta relació amb la població de les localitats 

de la zona. 

 

2. Dignificar i posar en valor l’ofici de pagès com a productor d’aliments i mantenidor del 

medi rural. 

 

3. Establir programes d’acompanyament a la creació d’empreses de joves pagesos  que 

incloguin serveis de suport a la gestió empresarial, tècnica i comercial durant els primers 

anys. 

 

4. Crear un banc de terres cultivables que es puguin cedir a projectes de nova pagesia. 

 

5. Protegir i assegurar el sòl agrícola de la degradació, les activitats impròpies i les 

agressions ambientals.   

 

6. Establir un reconeixement legal de la figura del petit productor i elaborador artesà amb 

una normativa pròpia que faciliti els tràmits i les condicions administratives per a la seva 

implantació i activitat. 

 

7. Incentivar la diversificació productiva i facilitar la interacció i simultaneïtat de les 

activitats agrícoles, forestals i ramaderes. 

 

8. Impulsar polítiques alimentàries encaminades a fomentar el consum local, els 

menjadors públics i la sobirania alimentària. 

 

9. Sensibilitzar la ciutadania envers el paper fonamental que desenvolupa la pagesia i la 

importància de protegir el sòl agrari. 
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10. Ser coherents i exemplars, apostant per una agricultura i alimentació ecològiques i de 

proximitat, i treballant de la mà del sector agrari per facilitar i organitzar els canals de 

distribució. 

 

11. Recuperar una formació professional agrària que capaciti i emancipi els estudiants, 

revisant l’adaptació del nou model FP Dual al sector agrari, i fent que les pràctiques a les 

empreses complementin i no substitueixin el procés formatiu a les escoles.  

 

12. Introduir competències en alimentació dins els currículums escolars que atorguin eines, 

hàbits i coneixements a l’alumnat i ajudin a no perdre la nostra cultura pagesa i 

alimentària. 
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