
Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

D’on venim…
L’anomenada Revolució Liberal del segle 
XIX i les reformes que en nom d’aquesta es 
van dur a terme, van imposar la privatització 
dels espais agraris i van suposar la fallida 
d’un model de gestió dels recursos naturals 
relativament conservacionista, per impul-
sar-ne un altre d’obertament productivista 
i destructiu. Això va suposar una reducció 
de l’autonomia de la pagesia i una limita-
ció per cobrir les seves necessitats bàsiques 
a través dels recursos comunals, obligant a 
mercantilitzar parts creixents de llur econo-
mia (producció i consum), i a passar de la 
racionalitat ecològica a una racionalitat mo-
netària, en la qual l’equació bàsica és la que 
relaciona cost i benefici. La mercantilització 
de l’agricultura va venir acompanyada de la 
salvatge explotació dels boscos autòctons i 
del desenvolupament de la indústria rural i 
sobretot urbana.

Les ciutats són centres de poder i control so-
cial estratègicament impulsades per l’ordre 
liberal, dependents ecològicament dels 
mercats globals, convertits en insostenibles 
embornals d’energia i materials, així com fà-
briques desorbitades de residus. Des de les 
ciutats “s’ordena el territori” i es dissenyen 
les polítiques socials que afecten el conjunt 
de la població. Aquestes polítiques estan 
clarament dissenyades per debilitar el medi 
rural i enfortir l’urbà, quan la realitat és que 
el medi rural a l’Estat espanyol abastava el 
2009 el 90% del territori i hi resideix només 
un 20% de la població. L’èxode en el medi 
rural no s’atura i augmenta per les mesures 
neoliberals recolzades per l’Estat: abando-
nament d’explotacions agràries, tancament 
d’escoles i centres de salut, disminució dels 
serveis públics de transport en zones rurals, 
etc.

La terciarització de l’economia rural i la 
masculinització de la població són algunes 
altres tendències que continuen més vives 
que mai han contribuït a aprofundir en la di-
cotomia “medi rural” - “medi urbà”.

Cap on volem anar…
L’actual conjuntura de crisi sistèmica i 
multidimensional (ecològica, econòmica i 
financera i de valors) i la necessitat de des-
envolupar alternatives a l’actual model ca-
pitalista, comença a configurar una onada 
de fugida de les ciutats (davant l’atur i la 
precarització de la vida ), com una tornada 
a les arrels familiars o com una recerca de 

“nous” contextos on refugiar-se d’un salvat-
ge model construït al marge de les persones.

Cada vegada són més les iniciatives per 
facilitar i organitzar el retorn al camp i re-
construir l’economia local cap a l’equilibri 
territorial, amb majors graus d’autonomia 
i descentralització política i producti-
va. Aquest nou escenari permet l’eclosió 
d’interessants alternatives a l’actual model 
territorial i agrari de les societats postin-
dustrials: des de paradigmes no capitalistes, 
passant pel cooperativisme i diverses for-
mes de coŀlectivisme. 

D’una altra banda, la interconnexió de les 
problemàtiques socioambientals del camp 
i de la ciutat es comencen a percebre, així 
com les oportunitats d’enriquiment i reno-
vació mutus si ens esforcem a superar els 
absurds que genera la dualitat rural-urbà. 

No obstant això el retorn al camp i la inte-
gració dels projectes anomenats neorurals 
en les realitats autòctones solen ser com-
plexos i lents, de manera que el suport mutu 
i la cooperació resulten del tot fonamentals.

Com ho fem…
Generant xarxes de cooperació i suport mutu 
per estendre ponts i facilitar els diversos pro-
cessos de revitalització del món rural. Aques-
ta coordinació és fonamental per frenar la se-
gregació social i territorial entre els diferents 
col·lectius socials que comparteixen proble-
mes d’idèntica arrel:

• La Plataforma Rural (http://www.nodo50.
org/plataformarural/), que des del 1996 tre-
balla per a la construcció de la sobirania ali-
mentària en l’àmbit local i per un món rural 
viu, aglutina organitzacions rurals i urbanes, 
d’agricultors, de consumidors, ecologistes, 
ONG i altres, i de la qual emanen nombrosos 
projectes i mobilitzacions estatals (contra els 
transgènics o la PAC).

• La Red Ibèrica d’Ecoaldees  
(www.ecoaldeas.org), està teixint ponts en-
tre assentaments que desenvolupen models 
d’integració entre allò ecològic, social, cul-
tural, econòmic, tecnològic, polític i espiri-
tual, amb que facilita l’apropament d’aquelles 
persones que volen apostar per una altra for-
ma de vida.

• Les ecoxarxes i la Cooperativa Integral 
Catalana (https://cooperativa.ecoxarxes.
cat/) promouen espais d’interacció per a la 
relocalització de les relacions humanes i 
econòmiques en l’àmbit biorregional (vegeu 
les pàgines centrals).
• L’Aliança per la Sobirania Alimentària 

dels Pobles (www.alianzasoberanialimenta-
ria.org), compta amb xarxes locals en dife-
rents territoris que agrupen persones i organit-
zacions que tracten d’establir les bases d’un 
model sostenible d’agricultura i alimentació, 
de producció i de consum local i just.

• Les iniciatives de mapeig de pobles aban-
donats (www.pueblosabandonados.es)

• Rurales enREDadxs (www.ruralesenre-
dadxs.org), és un grup generat a partir de dife-
rents confluències dins el moviment 15M, les 
iniciatives del qual s’han unit amb l’objectiu 
d’enllaçar alternatives rurals i realitzar tro-
bades que facilitin l’accés al camp. D’altra 
banda, s’està generant el mapa d’iniciatives 
socials en el medi rural, com a part del Mapa 
de Moviments Socials (http://ecosocial.oro-
mar.net/map/), amb l’objectiu de coordinar 
iniciatives econòmiques i socials solidàries.  
 
 
A més, estan proliferant altres iniciatives com 
són els pobles en transició (http://movimien-
totransicion.pbworks.com) i la coordinació 
d’Assemblees del 15M en zones rurals (com 
GredosRevolution o l’Assemblea de la Serra 
Nord de Madrid), permetent l’articulació in-
cipient d’iniciatives d’economia social, mer-
cats d’intercanvi i bancs de temps.

Generem formes 
d’autoocupació desde 
la diversitat

Les alternatives de vida en el medi rural 
no passen només per l’ocupació en el sec-
tor agrari. La realitat social d’un món ru-
ral viu, passa per la riquesa i la diversitat 
d’activitats laborals, serveis socials, oferta 
cultural i d’oci, sense necessitat de depen-
dre de les ciutats per satisfer les múltiples 
dimensions del nostre benestar humà. En 
aquest sentit, estan sorgint iniciatives re-
lacionades amb l’educació lliure, les arts 
o l’ecoindústria, que suposen oportunitats 
d’autoocupació i enfortiment del teixit so-
cial i associatiu local en els pobles. Les no-
ves tecnologies estan contribuint a aques-
ta diversitat, en certa mesura, a través del 
teletreball, tot i que el debat sobre aquest 
model és intens

Què més podem fer…
• Recuperar el consell obert (òrgan assem-

bleari en l’àmbit local) mitjançant l’acció 
política coŀlectiva.
• Recuperar i mantenir la gestió dels béns 

comunals: pastures, muntanyes i boscos, ca-
mins ramaders, bàscules i molins, etc. Les 
assemblees veïnals i consells que segueixen 
gestionant pastures i boscos, les comunitats 
de regants, etc., són institucions que han 
demostrat al llarg dels segles la facultat per 
conservar ecosistemes i fer viable la vida en 
l’àmbit rural.
• Crear bancs de terres comunals pot facili-

tar el coneixement sobre l’estat de les terres 
i dels immobles en el territori.
• Recuperar coneixements tradicionals 

locals per a la gestió del territori i els seus 
recursos associats (bestiar, camps de cultiu, 
llavors, aigua, etc.) que demanaven un me-
nor consum en materials i energia i estaven 
adaptats a les condicions locals.
• Recuperar, compartir i rehabilitar immo-

bles i habitatges en desús pot contribuir a 
facilitar l’accés a la terra i a l’habitatge, així 
com generar espais d’aprenentatge coŀlectiu. 
Vegeu la pàgina d’habitatge, amb la propos-
ta de compartir informació de finques.
• Recuperar oficis tradicionals pot suposar 

no només la diversificació de l’activitat la-
boral en el medi rural, sinó la millora de les 
condicions de vida de les poblacions rurals 
i l’accés local a recursos sense la necessitat 
de recórrer als mercats globals.

En aquest camí, la revitalització del món 
rural, tant la recuperació de la saviesa 
popular, les institucions tradicionals i 
l’enriquiment d’aquestes, com la millora 
de la comunicació amb el món urbà, re-
sulta fonamental concebre el camp des del 
respecte a la seva identitat, i no només com 
a teló de fons o substrat de la fugida de la 
urbs i l’experimentació d’alternatives.

Aquest nou escenari per-
met l’eclosió d’interessants 
alternatives a l’actual mo-
del territorial i agrari

Xarxes de cooperació i 
suport mutu per a estendre 
ponts i facilitar els diversos 
processos de revitalització 
del món rural
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Distribuir és cosa de tothom
A la península Ibèrica, dos de cada tres ali-
ments son distribuïts per tres empreses (Carre-
four, Mercadona i Eroski). Aquesta necessitat 
imperant de sortir del model de distribució 
actual ha portat a la creació a escala global de 
desenes, centenars i fins i tot milers de grups 
de consum, cooperatives de consum o centrals 
d’abastiment. Totes tenen en comú una dis-
tribució dels aliments (i en molts casos altres 
necessitats materials) basada en les necessi-
tats i demandes del grup. Amb l’experiència 
s’ha demostrat que és un lloc ideal on intro-
duir principis socials transformadors. Així, 
doncs, aquests grups van molt més enllà del 
mer consum i porten a la pràctica el consum 
de productes ecològics i de circuits curts, la 
presa de decisions per consens, l’organització 
d’activitats i tallers, visites a productors, o fins 
i tot l’elaboració d’un sistema de certificació.

Com garantir la qualitat?
Per altra banda, el propi sistema també elabora 
i adapta el seus propis sistemes de certificació 
de qualitat. Així, ja és habitual el segell “eco-
lògic” present a les grans superfícies. Aquests 
segells estan fets pel sistema, ja que són sem-
pre organismes oficials els qui en garanteixen 
la certificació, deixant de banda els productors 
i consumidors. Estan adaptats a les necessitats 
del mercat ja que aquests segells sols indiquen 
el compliment o no d’unes normes dictades per 
ells; es tracta d’una resposta ràpida per a un 
consumidor amb poc temps per decidir què vol 
menjar, d’on prové, a qui beneficia, etc.

Des de l’inici, l’ecologia es plantejava com 
una forma alternativa de producció i també 
distribució, però aquesta ha quedat oblidada, i 
engolida per les grans superfícies. Per això ja 
fa temps que és replanteja l’actual “capitalisme 
verd” i és donen sortides amb la creació de cer-
tificats que van més enllà; son els anomenats 
sistemes de garantia participativa (SGP) http://
sgpagroecologia.org, on els propis productors 

–amb l’ajuda dels consumidors– fan el segui-
ment i certifiquen la qualitat de cada producte.  
Existeixen molts models de SGP, com l’SGP 
Agroecològic de Perú, els SGP a Andalusia,  
les AMAP franceses o les ACP suïsses, una 
barreja de grups de consum i SGP.

Més enllà
Existeixen moltes altres alternatives per rea-
propiar-nos del sistema econòmic alimentari; 
per exemple: els menjadors ecològics, ja sigui 
a les escoles o els menjadors autogestionats al 
poble, barri o ciutat.
Cal actuar des de l’àmbit coŀlectiu en el nos-
tre consum, perquè el consum de “tomàquets 
ecològics” no és suficient per revertir la crisi 
ecològica global. Hem d’actuar des dels espais 
coŀlectius per poder socialitzar les nostres pro-
postes.
Des que prenem consciència que tots vivim en 
un mateix planeta, que no entén de fronteres ar-
tificials o culturals, no n’hi a prou amb una ac-
ció individual i tampoc amb una acció coŀlec-
tiva: també ens cal eradicar l’antinaturalitat 
del sistema agrícola industrial, el qual pren la 
supremacia humana com l’única llei inqüestio-
nable que acabarà amb l’autodestrucció com a 
espècie. Cal caminar de forma conjunta, amb 
totes les espècies vives presents, cap a un mo-
del harmònic i equilibrat.

Campanya contra 
els herbicides
Diverses entitats estan iniciant aquesta pri-
mavera una campanya àmplia en contra 
d’una agricultura amb herbicides, ja que 
són un gran perill per a la salut del planeta. 
Les raons són moltes, però en ressaltem 
dues:

Els processos normals de resistència 
per evolució de les males herbes fan que  
l’herbicida no tingui cap efecte als camps 
en uns anys i calgui inventar-ne de nous, 
o combinar nous i vells agrotòxics en una 
guerra sense fi que està perduda abans de 
començar. Els herbicides i en particular 

el còctel de glifosat com el Roundup són 
biocides que no només maten males herbes 
com han volgut fer creure Monsanto i altres 
multinacionals durant dues dècades, sinó 
que tenen una greu incidència sobre la salut 
humana i animal  (en especial els amfibis, 
contribuint probablement a la seva actual 
extinció massiva).

Els processos de regulació d’aquests i al-
tres agrotòxics, i de moltes substàncies 
industrials que contaminen el medi, estan 
desfasats i no són fiables, i la incapacitat de 
controlar i regular aquests riscos fa neces-
sari eliminar-los d’arrel. 

Més info: 
http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com

Sobirania alimentària i agroecologia

Manuals d’hort ecològic http://asociaciongrama.org/004_documentacionmanuales.htm
La repera: http://larepera.wordpress.com
Recull de grups de consum: http://gruposdeconsumo.blogspot.com
 

Dolça Revolució. www.dolcarevolucio.cat
Som lo que sembrem: http://www.somloquesembrem.org
Bajo el Asfalto está la Huerta: http://bah.ourproject.org/

Garantir els aliments i la seva qualitat des de l’autogestió
Q 

uan arribi el temps de les faves, ja es 
posarà bo. Aquesta era una dita a la boca de 
moltes àvies quan el fill petit emmalaltia durant 
els llargs hiverns. Trista és la fam; també és trist 
haver perdut la noció del temps i desconèixer el 
cicles naturals dels aliments, però el més trist de 
tot és veure la corrupció moral del sistema pro-
ductiu i la perversió del sistema de distribució.
Poca gent es creu que els transgènics serveixin 
per acabar amb la fam al món; i cada cop son 
més els articles i estudis científics que de  mos-
tren el contrari. Un cas ben curiós és l’estudi 
iniciat pel Banc Mundial http://www.agas-
sessment.org/ que va involucrar 900 partici-
pants en més 100 països durant els anys 2005-
2007 on una de les conclusions és: “El model 
agroecològic garanteix suficients ingressos 
alimentaris als més pobres, genera excedents 
per a la comercialització d’aquests productes, i 
és la forma més adequada de generar un model 
agrícola sostenible”.

L’alimentació és un dret propi de les persones, 
i en conseqüència no es poden considerar els 
aliments com un bé immers en l’economia del 
mercat.

Des de l’individu reclamem la participació en 
totes les parts del sistema econòmic (producció, 
distribució i  consum). Dedicant part del nostre 
temps diari a elaborar, distribuir i evidentment 
consumir, per caminar cap a una sobirania ali-
mentària individual i coŀlectiva, a la vegada que 
es trenca amb la inèrcia de guanyar diners per 
negociar amb productes.

L’àpat comença amb la sembra

Formar part del sistema productiu pot ser 
ben senzill.  El cultiu de l’alga espirulina a 
casa http://xarxaespirulina.wordpress.com 
pot ser una solució per cobrir les nostres ne-
cessitats alimentàries, però no l’única. Com 
diuen els espirulinaires: “N’hi ha prou amb 
un metre quadrat per persona per obtenir 
la quantitat de proteïnes necessàries per al 
nostre cos”. Per exemple és ben fàcil auto-
abastir-se de bolets amb l’ajuda de manuals 
disponibles en línia unpocodetodo.info, o bé 
fer un hort al balcó o a la terrassa: un hort 
vertical amb palets, i un petit espai, és sufi-
cient per començar. Una de cada vint cases 
australianes fan el seu propi compost, i així 
es pot tancar el cercle sense sortir de casa. 

A Cuba, més del 50% dels aliments que 
es consumeixen a L’Havana son produïts 
a la pròpia ciutat: terrats, parcs, places, es 
converteixen en horts comunitaris. Si en 
tota crisi hi ha una part d’oportunitat apro-
fitem-la com va fer Cuba després de la cai-
guda de la Unió Soviética, i fem dels espais 
públics un lloc on regenerar l’economia. 
IgrowSonoma.org ofereix una fantàstica 
guia sobre com crear una comunitat de per-
sones per fer un hort comunitari i, d’aquesta 
manera, posar en pràctica l’agroecologia 
com una eina per restablir la coevolució so-
cial i ecològica.

Agroecologia:

Visió holística de l’agricultura compromesa 
amb el medi a través l’acció social coŀlectiva, 
centrada en la producció i en la sostenibilitat 
ecològica dels sistemes de producció, distri-
bució i consum.

Sobirania alimentària:

Aquest concepte fa referència al fet que l’agri-
cultura i l’alimentació han d’estar en mans de 
les persones que habiten un territori i no en 
mans del lliure mercat.

El model de les centrals d’abastiment
Una central de proveïment és un espai físic públic (obert), que funciona 

d’una banda com a magatzem de productes agroecològics, artesanals i/o 
d’origen local, i d’altra banda, com a espai d’intercanvi i consum (botiga). Les 
centrals d’abastament interactuen directament amb els productors i/o con-
sumidors proactius (persones que a més de consumir produeixen de manera 
habitual o esporàdica), sense intermediaris, per fer arribar el producte directa-
ment als consumidors. Una altra de les seves funcions és la d’acollir grups de 
consum, fomentant el consum de productes locals i de temporada.

Les centrals d’abastament compaginen l’ús de la moneda social i la mone-
da oficial (per exemple 1 kg de patates: 40% moneda social). Segons les 
necessitats en moneda oficial que tinguin els productors (per tirar endavant la 
producció), podran assumir de manera progressiva un major percentatge de 
moneda social, restant a poc a poc presència a la moneda oficial.

Quant al seu funcionament, són iniciatives completament autogestio-
nades que s’autofinancen a través de l’acció coŀlectiva i la participació local 
(es poden buscar aportacions de persones per realitzar compres coŀlectives 
al davant), com a part d’una xarxa d’intercanvi bioregional o un nucli local. A 
més, són espais idonis per fomentar una perspectiva integral de l’economia, 
impulsant espais d’intercanvi i troc, així com d’economia comunitària. Per 
això, la Cooperativa Integral Catalana i les ecoxarxes els han canviat el nom: 
anteriorment es coneixien com a “centrals de compres”, mostrant una visió 
menys integral del model de relacions econòmiques a generar.
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