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Passant el testimoni al camp 

Agricultura cívica, ecològica, propera 

Cerdanyola del Vallès,  

13 de novembre 2015 
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IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

relleuPAGÈS  ·    Jordi Pietx i Colom  

Passant el TESTIMONI al camp,  

amb una agricultura CÍVICA,  

ECOLÒGICA I PROPERA 
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PROBLEMA    OPORTUNITAT 
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LA IDEA 

Governança 

pública 
Inversió social 

Ciutadania i sector 

alimentari de qualitat 

Suport ciutadà 

(agricultura cívica) 

relleu  PAGÈS  
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REFERENTS 
REFERENTS , ELEMENTS REPLICABLES 

Agricultura amb 
suport de la 

comunitat (CSA) 

Biodiversitat 
cultivada 

Autonomia 
alimentària 

regional 

Agricultura 
ecològica 

Venda de 
proximitat – 

Circuits curts 



6 

   FACTOR D’INNOVACIÓ 

 

cal una ESTRATÈGIA TRANSVERSAL formulada des d’una 
perspectiva de complexitat, integradora de totes les 
dimensions del problema, col·laborativa AMB TOTS ELS 
AGENTS IMPLICATS i inclusiva dels valors públics socials i 
ambientals vinculats a l’activitat agrària. El plantejament 
estratègic ha d’estar prioritàriament orientat a la 
GENERACIÓ DE SINÈRGIES I A LA INCORPORACIÓ DE 
GENT JOVE,  
 

relleuPAGÈS és INNOVACIÓ EN LA GLOBALITAT 

 
Jaume Viure, TFC Universitat de Vic, 
2015.  
 Estudi del relleu generacional a les 

explotacions agràries de Catalunya: anàlisi i 

apunts per a una proposta estratègica  
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FACTOR D’IMPACTE SOCIAL 

SOCIAL  

• Feina al 
camp 

• Seguretat 
alimentària 

• Vincle ciutat - 
camp 

AMBIENTAL 

• Biodiversi-
tat 
cultivada  

• Paisatge i 
natura 
vius 

ECONÒMIC 

• Venda 
directa 

• Mercat 
induït: 
producte 
de qualitat 

• Inversió 
social 

VALOR AFEGIT MULTIDIMENSIONAL 
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GRUPS D’INTERÈS 

3r. Nova 

governança rural 

2n. Món local 

1r. Pagesos 

 

•Aliances público-privades 

•Administració agrària 

•Retorn per serveis agrarIs 
de la inversió  

•Ciutadans 

•Sector social i agrari 

•Ajuntaments 

•Grans 

•Joves i nous 

•Models de negoci, treball, 
tradició  i innovació 
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FACTORS D’ÈXIT 

Sensibilitat i solidaritat  
ciutadana 

Experiència en món rural i  
emprenedoria social  

Bona definició i posada en pràctica del model de 
negoci. Penetració entre la pagesia 



10 

  ... busquem el que no coneixem 

  Una iniciativa de:   Amb la col·laboració de: 

  Amb el suport de: 

#relleuPAGÈS 
@jordipietx 


