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Importància de l’agricultura i la ramaderia i relació què tenim com a ciutadans.

Pregunta trampa: Qui de vosaltres té relació amb el sector agrícola i ramader?  
Tots tenim relació amb l’agricultura i la ramaderia (3 vegades al dia com a consumidors) 

Punt claus de la importància de l’agricultura:

Produir els propis aliments per no dependre de tercers. L’alimentació és bàsica per a la 
societat. (sobirania alimentària). Exemple del que ha passat amb el gra d’Ucraina o en 
d’altres sectors (farmacèutic, tecnològic…)

Gestió del territori (paisatges agrícoles, recuperació de feixes i prats, boscos nets, masies 
cuidades…)

Prevenció incendis (pastura al sotabosc, aprofitament de la fusta com a biomassa o material
de construcció..) 

Millora dels ecosistemes (més biodiversitat, animals…). Exemple propi zona mossèn homs 
(vida al sòl un cop es cultiva, xots, astors…)

Valoració del sòl com un bé preuat i a respectar. La terra fèrtil és fruit de milers anys de 
formació… 

Model familiar i sostenible en tots els sentits. Negocis familiars, fixació de gent al territori.

Sector agricola a catalunya i al vallès ara i abans (IDESCAT)

Catalunya: 
1999: 67mil explotacions, 2 milions d’hectarees
2016: 57543 explotacions, 1,7milions d’hectarees 

Terrassa:
1982: 211 explotacions, 1300 ha
2020: 20 explotacions, 420 ha (Sup agraria útil), de les quals 33 ha regadiu. 

El textil i la industria ens ha fet oblidar que érem una comarca agrícola de primer nivell 
(vinya, fruita…).  



DAFO AGRICULTURA A TERRASSA:

Negatiu:

Sòls urbanitzables en perill. Els bellots, 100 ha de cultiu nous polígons, 4t cinturó 
Inversions altes i manca d'infraestructures (obradors turó de les nou cabres mes de 20 mil 
euros càmera de formatges). 
Burocràcia, permisos administratius, sanitat. 
Manca general de consciència de la importancia que té l’agricultura. 
Accés difícil a la terra als joves i no propietaris. 
Molta gent molt a prop (incivisme),desconnexió urbana amb la natura i l’agricultura…
(incomprensió) 
Canvi climàtic i manca d’aigua. Zona amb terra apte però pocs recursos hídrics. Inversió alta
en instal·lacions de reg. L’aigua, un recurs escàs. Sequeres continuades. 

Positiu: 

Mercat de consumidors molt gran i molt aprop: venta directa
Experiencia rural al propi camp (ecoturisme)
Increment de l'interès del producte de proximitat i la producció sostenible d’aliments.
Generar alimentació sana i sostenible al mateix terme municipal. Sobirania alimentària.
Xarxes socials, és fàcil donar-se a conèixer. 
E-commerce, venda per internet. 

Futur: 

Cal ser positius!   
Associacionisme entre els pagesos que queden, fer pinya. 
Protegir el sòl i fomentar projectes públics per facilitar molt la incorporació dels joves. 
(Obradors, petits escorxadors, agilitat en els permisos, promoció…)
Pedagogia i educació a les escoles. 
Terres i ramats al vallès, recuperar la tan famosa memòria històrica  agricola!


