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Comissió d’Economia Agroalimentària

ient-ne de nou. La proximitat con-
tribueix igualment a preservar el 
medi ambient i facilita el consum 
de productes de temporada. 

Fer front a les dificultats
Per preservar aquests valors, es 
necessita el productor i trobar la 
manera que pugui fer front a les 
problemàtiques a què s’enfronta, 
com son la dimensió de les explo-
tacions, la comercialització i la 
distribució o, en el cas de les per-
sones joves, la dificultat per acce-
dir a la terra. 

La competència feroç de les 
grans cadenes de distribució 
que han copsat la importància 
dels conceptes “proximitat” i 
“fet a casa”, dificulta la viabilitat 
del productor local. En aquest 
sentit, hi ha dos reptes impor-

tants, un és respecte a la identi-
ficació del producte, com millo-
rem la traçabilitat. En un món en 
què la proximitat està de moda, 
la informació de l’origen resulta 
un aspecte clau en la promoció 
del producte, tal com es pot 
apreciar al canvi en l’etiquetat 
dels productes làctics. 

L’altre gran repte a conquerir és 
com recolzar les iniciatives con-
juntes de productors en comer-
cialització i distribució. És a dir: 
hem de generar noves idees o 
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hem de recolzar i impulsar les 
agrupacions de productors i co-
operatives? 

Informar i explicar a la 
societat
Informar al públic de què es 
compra al comprar un producte 
de proximitat, i comunicar quins 
efectes té la seva decisió, esde-
vé una tasca permanent: A  més 
de consumir un producte de 
qualitat, saludable, sostenible i 
amb sabor, s’estarà  contribuint 
a la cura del territori.

Reptes per a una producció 
local i sostenible
1. Millorar la competitivitat, incor-
porant tecnologia i coneixements, 
i fomentant les accions conjuntes, 
principalment en matèria de distri-
bució i comercialització.
2. Distribució eficient.
3. Fomentar els circuits curts de 
comercialització i generar alian-
ces amb el comerç local com a 
prescriptor del producte. 
4. Donar suport a la producció 
integrada i la transició cap els 
cultius ecològics.
5. Millorar en la informació i veri-
ficació de l’origen del producte.
6. Accions de sensibilització en-
vers el producte local, de proxi-
mitat i el consum de productes 
de temporada.
7. Protegir els sols agraris i fo-
restals de la conversió a d’altres 
usos.
8. Dignificar la professió agrària. 
9. Recolzar iniciatives d’emprene-
doria en els joves facilitant la ac-
cés a les terres de conreu i la cre-
ació d’obradors d’ús col·lectiu. n

bles, i els territoris més atractius i 
de qualitat.

Integren la Xarxa empreses amb 
reconeixement i distintius diver-
sos, d’artesania alimentària, em-
preses que produeixen o elabo-
ren productes singulars, produc-
ció ecològica, producció integra-
da, venda de proximitat, IGP, DO, 
etcètera.
 
La XPDT treballa per donar suport 
als petits productors i elaboradors 

locals en formació, en accions 
per a promoure contactes entre 
aquests i els establiments comer-
cials i de restauració, i l’impuls a la 
promoció del producte i a la parti-
cipació en fires i esdeveniments 
alimentaris i gastronòmics.

La recuperació de varietats locals 
és una altra línia de treball que ha 
permès reintroduir el cultiu de va-
rietats diverses, contribuint així a 
evitar la pèrdua de recursos fito-
genètics de vital importància per 
la sostenibilitat de l’agricultura. 

Els valors de les petites i mitja-
nes empreses agroalimentàries 
A part del valor del producte que 
aporten i de la riquesa que induei-
xen en el territori, aquestes em-
preses destaquen per aquells va-
lors quasi imperceptibles, difícils 
de mesurar, com son: el coneixe-
ment de l’ofici que permet preser-
var l’artesania alimentària i la seva 
vinculació al territori que ajuda a 
preservar la història i el patrimoni 
cultural i gastronòmic; i la contri-
bució a la millora del món rural, 
arrelant el talent al territori i atra-

Tot i que el pes dels petits 
productors agroalimenta-
ris ha anat minvant a tota 

la demarcació de Barcelona, el 
reconeixement públic de les se-
ves aportacions al desenvolupa-
ment del territori va creixent dia 
rere dia, amb la realització de pro-
grames de suport a diversos ni-
vells de l’administració, tan local 
com autonòmica.

El valor dins la cistella de la com-
pra dels productes de proximitat i 
de la importància del sector gas-
tronòmic, en la seva àmplia ve-
sant d’alimentació, restauració i 
turisme, planteja una perspectiva 
molt positiva pels productors lo-
cals del sector agroalimentari. 

Xarxa Productes de la terra
La producció agroalimentària lo-
cal crea uns efectes en el desen-
volupament del territori que millo-
ren la qualitat de vida dels seus 
habitants, de tal manera que el 
suport a l’activitat agroalimentària 
local esdevé un objectiu prioritari 
per a la societat i l’administració. 
En aquest article, vull destacar el 
suport que s’està portant a terme, 
des de l’administració local, als 
petits productors del territori de la 
província de Barcelona, mitjan-
çant el programa Xarxa Produc-
tes de la Terra (XPDT). 

El programa Xarxa Productes de 
la Terra està impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona amb la col-
laboració dels Consells Comar-
cals. Després d’un treball conjunt 
iniciat l’any 2010, s’ha aconseguit 
un cens de més de 1000 empre-
ses petites i mitjanes, productores 
i elaboradores de productes ali-
mentaris de qualitat, i s’ha desple-
gat tot un seguit d’accions per 
enfortir aquest teixit empresarial, 
amb l’objectiu que les empreses 
siguin més competitives i sosteni-
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Petits productors, 
grans aportacions

El programa Xarxa Productes de la Terra 
ha aconseguit des de 2010 un cens de més 

de 1.000 empreses elaboradores de 
productes alimenataris de qualitat

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12837
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/productes-singulars
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/
https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/

