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Amb el suport de:



Agraïments
Aquest informe ha estat possible gràcies a la dedicació, productiva i reproductiva, de moltes
persones que d’una manera més directa o indirecta han fet possible que aquestes paraules
aterrin en aquest document. 

Una part important del que es diu i recull en aquestes pàgines és fruit de milers d’experiències
entrellaçades, al llarg de la història, entre persones que tot i que en molts casos avui no en
coneguem  la  identitat,  amb  el  seu  compromís  han  fet  possible  que  poguem  nombrar-les  i
estirar del seu fil. 

Algunes d’aquestes persones a qui  no només podem posar cara sinó que tenim el plaer de
poder-hi treballar colze a colze, per tirar endavant un projecte com Pam a Pam, són les xinxetes,
les integrants de la comunitat que sustenta el projecte col·laboratiu i  que amb el seu esforç
permeten  que  el  mapa  de  l’economia  solidària  sigui  una  realitat  i,  per  tant,  fan  possible
diagnòstics com aquest que teniu entre mans. És per això que dediquem aquest espai a posar
en valor el temps i energia dedicats al projecte i agrair a totes aquelles que avui segueixen i
seguiu filant per continuar teixint alternatives que situïn la vida al centre 
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Presentació
L’elaboració de l’informe Mirades des de l’ESS a les iniciatives agroecològiques de l’Empordà s’emmarca en el
projecte  Visibilitzem  l’agroecologia  transformadora  a  l’Alt  Empordà,  premiat  en  el  si  de  la  convocatòria
d’ajudes 2019 a projectes relacionats amb l’Àmbit mediambiental de la Fundació Alchimia Solidària.
L’objectiu  d’aquesta iniciativa  era posar  el  focus  sobre  aquelles entitats  del  sector  agroecològic  que
desenvolupen la seva activitat en l’àmbit territorial de l’Alt i el Baix Empordà  i analitzar-les a tavés de la
metodologia de Pam a Pam. Fruit d’aquesta feina d’identificació i  avaluació,  també s’ha pogut dur a
terme tot un treball de visibilització a través dels canals de comunicació de Pam a Pam, així com elaborar
aquest informe que teniu entre le mans per tal  d’aportar el nostre gra de sorra a la construcció de
coneixements  i  sabers  relacionats  amb  aquest  àmbit.  Fomentant  possibles  dinàmiques  de
reconeixement, suport mutu i intercooperació entre les seves membres.  
En  aquest  sentit,  esperem  que  aquest  informe  serveixi  per  seguir  nodrint  el  moviment  de  l’ESS  i
l’Agroecologia i  esdevingui una invitació per continuar promovent i  visibilitzant la feina que es duu a
terme per part de les diverses iniciatives i persones compromeses amb un model de vida que situï a les
persones i l’entorn del qual formem part al centre. 

Estructura de l’informe

Aquest informe s’estructura en tres blocs: 

• Marc teòric: en aquest espai s’establiran les nocions bàsiques al voltant de l’Economia Social i
Solidària (ESS) i l’Agroecologia.

• Anàlisis  de  les  dades:  al  llarg  d’aquesta  part  de  l’informe  analitzarem  el  conjunt  de  dades
obtingudes a través de la campanya d’entrevistes i mapatge en relació al compliment de criteris.

• Conclusions: finalment, oferim un recull dels resultats més destacats de l’informe, així com les
valoracions finals .
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Honrant l’Empordà rebel
Abans d’endinsar-nos en els resultats d’aquest informe on hem indagat sobre el grau de compliment
dels  criteris  de  l’ESS de  les  iniciatives  agroecològiques de  l’Empordà,  no  volíem deixar  de  nombrar,
recordar i honrar el llegat dels processos de col·lectivització de la terra i del cooperativisme de treball i
consum que formen part de la història d’aquests territoris. Una història que sovint s’oblida de l’ampli
bagatge d’experiències revolucionàries i  transformadores que s’han practicat en aquesta zona de les
contrades gironines. 

Des d’aquest informe no volem deixar de posar en valor, encara que sigui de manera modesta, l’herència
de les col·lectivitzacions agràries que es van dur a terme per tot l’Empordà en resposta al cop d’estat
feixista del 19361, així com  les experiències cooperativistes del sector del suro i del cooperativisme de
consum que sovint hi estava associat. Unes experiències que emergiren amb força en la segona meitat
del S. XIX i que juntament a les societats de socors i cura de caràcter mutual 2 van mostrar el potencial
revolucionari d’aquestes comarques.

En el si de totes i cadascuna de les iniciatives que hem anat analitzant i descobrint al llarg i ample del
territori, hi podem trobar les traces d’aquells processos de transformació. Difícilment podríem entendre
la presència de l’agroecologia i l’ESS a l’Empordà sense la seva lluita. 

1 Cárdaba, M. (27 de setembre de 2016).

2 Juanola, A. (1990).
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El marc teòric

L’economia social i solidària

L’economia social  i  solidària  (ESS)  és un moviment anticapitalista que posa el  focus en la transformació

socioeconòmica: tant en la dimensió subjectiva -posant les persones que l’integren al centre i prioritzant
les  seves  necessitats  per  sobre  del  lucre-  com  en la  dimensió  col·lectiva  que  es  materialitza  en  la
construcció d’un mercat social, alternatiu al capitalista, on els el principis de cooperació, democràcia i la cura

per l’impacte social i ambiental, subtitueixin la competència, verticalitat i explotació social i ambiental inherent

al mercat capitalista imperant. Amb aquesta lògica les iniciatives d’economia solidària operaran sota uns
valors que contemplen la triple sostenibilitat de l’activitat econòmica.

D’una banda, sota una mirada feminista de l’economia, aquesta ha de vetllar per posar la vida en el centre i
permetre que l’activitat econòmica d’una entitat doni resposta a les necessitats de les persones que la
integren.  Això passa per apoderar-les i  construir  relacions horitzontals  entre totes elles i  també per
vetllar pel seu benestar personal. A la vegada s’han de revaloritzar les tasques reproductives i de cures,
sovint invisibilitzades i feminitzades, però imprescindibles en qualsevol projecte econòmic.

En segon lloc, donat que l’activitat econòmica té lloc dintre de la societat i es beneficia de les estructures
(i infraestructures) d’aquesta, ha d’establir un vincle de coresponsabilitat social i jugar un paper proactiu en la

pal·liació de les desigualtats presents en aquesta. Aquesta relació amb l’entorn social  també passa per
canviar les lògiques de competència del mercat capitalista per les d’intercooperació , amb l’objectiu de generar
un mercat social. Així mateix, les entitats d’ESS no buscaran el lucre en si mateix sinó com una forma de
ser sostenibles i no aspiraran a créixer indefinidament sinó a arrelar en el territori, ser replicables allà on
puguin  ser  útils  i  treballar  en  col·laboració  amb  altres  entitats  del  mateix  sector  o  de  sectors
complementaris al seu.

Finalment,  s’ha  de  comprendre  que  l’activitat  econòmica  es  desenvolupa  en  un  planeta  amb  una
capacitat limitada de recursos sense els qual és impossible la vida. És per això que les entitats d’ESS han

de vetllar per minimitzar la seva petjada ecològica.

L’ESS no es restringeix  a les  relacions laborals  sinó que  integra també tota la dimensió  de l’economia

comunitària. És a dir, més enllà de les empreses, també es considera part de l’ESS experiències com les
cooperatives de consum, les cooperatives d’habitatge, els espais de criança autogestionats, els bancs
dels temps o els horts comunitaris.
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Pam a Pam

Pam a Pam (www.pamapam.org), impulsat per la XES (Xarxa d’Economia Solidària) i SETEM Catalunya, és

el mapa col·laboratiu de l’Economia Social i Solidària a Catalunya. És una eina col·lectiva que contribueix a la
transformació social per superar la lògica capitalista i enfortir el moviment de l’economia solidària.  A
més, construeix un espai de referència en la visibilitat, delimitació i articulació de l’economia solidària i
esdevé una comunitat d’aprenentatge col·lectiu a través de l’activisme, la formació i la pràctica del

consum responsable.  

En aquest sentit, Pam a Pam permet:

• Visibilitzar en un sol mapa totes les iniciatives de l’ESS,  també les que corresponen a l’esfera de
l’economia informal o no jurídicament reconeguda.

• Oferir alternatives a totes aquelles persones que volen fer un consum responsable.

• Connectar les iniciatives amb consumidores i proveïdores conscients i responsables.

• Recollir dades que permetin fer diagnosi de l’estat del mercat social a Catalunya o ter territori.

• Assenyalar reptes i oportunitats de l’ESS per cercar estratègies col·lectives com a moviment.

Pam a Pam compta amb una comunitat de persones que recullen les propostes, les van a conèixer una a
una i alimenten el mapa. 

Per tal d’establir un mètode d’avaluació que permeti consensuar quines entitats poden formar part de
Pam a Pam, s’ha elaborat un qüestionari amb 15 criteris que concreten els principals aspectes a tenir en
compte en la manera com treballem des de l’ESS.

Cadascun d’aquests criteris contempla, alhora, una gradació de fins a 5 indicadors diferents, per a orientar a
l’entrevistador en el sistema d’avaluació. D’aquesta manera es disposa de fins a 75 indicadors diferents
per a dur a terme l’anàlisi i detecció de pràctiques transformadores. 

És a través d’aquest qüestionari que la comunitat Pam a Pam pot conèixer en profunditat com funciona
cada iniciativa i la pròpia entitat pot fer una autoavaluació. Tenint en compte la triple sostenibilitat a la
que  es  feia  esment  en  l’apartat  anterior,  els  criteris  de  Pam  a  Pam  estan  dividits  en  tres  blocs:
Organització Interna, Impacte Social i Impacte ambiental. 

A continuació detallem què tenim en compte en cadascun d’ells:
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Organització Interna

1)  DEMOCRÀCIA  INTERNA:  Valorem  que  les  iniciatives  d’ESS  prenguin  mesures  per  promoure  una
participació activa i igualitària de totes els persones membres de la iniciativa a la presa de decisions
d’aquesta. Més enllà que hi hagi espais de reunió o assemblea, valorem que treballin aspectes com les
diferències de rang i de privilegi que hi ha entre les diferents participants a la iniciativa i de quina manera
això impacta en la desigual participació que hi pugui haver en la presa de decisions.

2)  DESENVOLUPAMENT  PERSONAL:  Valorem  que  l’ESS  contempli  les  necessitats  generals  de  les
persones que en formen part i intenti donar una resposta des de l’àmbit laboral, de participació i de les
cures.  Valorem  les  cures  cap  a  les  persones  que  treballen  o  participen  a  la  iniciativa,  així  com  els
mecanismes que permeten conciliar  la vida personal amb la feina o de quina manera es tracten les
emocions. Considerem transformadora la corresponsabilitat: la capacitat, empatia i voluntat d’assumir
col·lectivament, amb el conseqüent impacte econòmic per a la iniciativa, les necessitats individuals.

3)  PERSPECTIVA FEMINISTA: Entenem el  gènere com la construcció  social  de rols i  comportaments.
Tenint  en  compte  que  vivim  en  una  societat  patriarcal,  si  no  incorporem  una  mirada  feminista
reproduirem els rols de gènere que generen asimetries entre homes i dones. Per això, valorem si les
entitats tenen en compte aquestes desigualtats, si hi han reflexionat i si prenen mesures per fer-hi front
promovent la participació, l’apoderament i el protagonisme de les dones.

4)  CONDICIONS DE TREBALL: Les apostes actuals de l’economia cooperativa i solidària han de poder
generar,  alhora,  condicions  de  treball  dignes  i  evitar  el  desequilibri  en  la  categorització  del  treball
(forquilles salarials).  Considerem condicions laborals dignes aquells contractes que són estables, amb
jornades laborals coherents amb el volum de tasques i  que ofereixen un salari  superior al  recollit  al
conveni de referència. En el cas de les cooperatives de treball, a més, considerem estable ser soci/a de la
cooperativa o establir un temps per entrar a formar part de la cooperativa.

Impacte social

5) PROVEïDORS: Valorem la proximitat, el respecte als drets laborals (comerç i comercialització justa) i la
no presència d’intermediaris en els proveïdors tant d’allò que comercialitza la iniciativa,  com de tots
aquells béns o serveis que necessita comprar o contractar per al seu funcionament.

6)  INTERCOOPERACIÓ:  Valorem  que  es  prioritzi  treballar  amb  altres  iniciatives  d’ESS,  potenciant  la
construcció de mercat social: s’estableix un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats on tots els
àmbits (producció, distribució, consum, finançament) actuen sota principis de l’ESS.

7) LLICÈNCIES LLIURES: Considerem transformador i amb un impacte social positiu la elaboració o ús de
continguts (programari) i béns culturals (gràfic, audiovisual, musical,...) sota llicències lliures i obertes.

8) TRANSPARÈNCIA: Valorem que l’ESS trenqui amb l’opacitat del sistema capitalista, en el qual s’oculta
informació sobre la procedència i procés de producció dels productes i/o serveis que s’ofereixen, així com
dels  comptes i  del  funcionament  de la  iniciativa.  La transparència  és un mecanisme que construeix
confiança alhora que visibilitza bones pràctiques i  ofereix informació que facilita el consum crític i  la
presa de decisions.

9) FINANCES TRANSFORMADORES: Considerem imprescindible que les iniciatives de l’ESS no alimentin
la banca capitalista convencional i les seves pràctiques. És per això que valorem l’ús de finances ètiques,
tant en l’estalvi,  el préstec com en l’operativa de la iniciativa. A part de banca ètica i cooperatives de
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finances  ètiques,  incloem en els  sistemes de  gestió  financera  de  les  entitats  l’intercanvi,  els  grups
d’autofinançament, el micromecenatge, la moneda social, i les asseguradores ètiques.

10)  COHESIÓ SOCIAL:  Considerem que l’ESS ha de ser  un espai  inclusiu,  que superi  les  exclusions i
discriminacions  que  es  donen  en  el  sistema  capitalista  per  motius  de  raça,  d’ètnia,  de  cultura,
d’orientació afectivo-sexual,  diversitat funcional,  de gènere,  etc.  I  que, per tant,  ha de vetllar  per fer
visibles les dinàmiques que exclouen de l’esfera pública i del mercat de treball a determinades persones i
treballar per revertir-les.

11)  TRANSFORMACIÓ SOCIAL: Considerem que l’ESS ha de mantenir una mirada anticapitalista, tenint
en compte i contribuint a eradicar les injustícies inherents al sistema capitalista, a la vegada que treballa
per la construcció d’alternatives postcapitalistes. Sabem la capacitat del sistema capitalista per cooptar i
apropiar-se dels  discursos  contrahegemònics  i  adaptar-los  als  seus  interessos,  per  això  creiem que
només  la  consciència  anticapitalista  farà  que  l’ESS  no  sigui  absorbida  pel  sistema  socioeconòmic
dominant.

12)  ARRELAMENT TERRITORIAL:  Entenem l’arrelament  territorial  l’adequació  de  les  iniciatives  a  les
realitats dels territoris i a la contribució que aquestes fan al seu entorn més proper. Aquesta visió es fa
també des de la òptica de les economies comunitàries. A cada iniciativa el concepte territori pot variar
depenent de l’escala a la que dóna serveis.

Impacte ambiental

13) SOSTENIBILITAT AMBIENTAL: Valorem la consciència i aposta per l’ecologia de la iniciativa pel que fa
a la producció, comercialització i mobilitat. Vivim en un sistema capitalista que aposta pel creixement
il·limitat  a  costa  de  la  destrucció  del  territori  i  el  medi  ambient,  per  això  considerem  que  l’ESS  ha
d’incorporar la preocupació per minimitzar l’impacte ecològic que genera la seva activitat econòmica.

14)  GESTIÓ DE RESIDUS: Valorem que les iniciatives d’ESS han de tenir en compte la capacitat dels
ecosistemes de regenerar i absorbir els recursos i residus que es generen. Si no, estem contribuint a
generar desequilibris greus als ecosistemes i, per tant, a la nostra capacitat present i futura de satisfer
necessitats.

15) CONSUM ENERGÈTIC: El creixement capitalista se sosté, principalment, en l’extracció i combustió de
recursos fòssils (petroli, gas, urani i carbó), que permeten l’obtenció del que fins fa poc era energia barata
i abundant. Aquest mètode de producció s’ha demostrat insostenible i generador de forts impactes, tant
al medi com a les persones. L’ESS ha de superar aquest model energètic i apostar per la reducció del
consum  energètic  en  la  seva  activitat,  l’ús  d’energies  renovables  i  caminar  cap  a  una  sobirania
energètica.
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L’agroecologia

La convulsa dècada dels 70 a l’Amèrica Llatina, caracteritzada per l’auge de diverses dictadures militars i
l’esclat  de múltiples crisis  associades al  col·lapse de les  polítiques neoliberals  promogudes pel  Banc
Mundial i el Fons Monetari Internacional, va donar lloc a l’emergència d’una proposta crítica que esmenava

en la seva totalitat la construcció del sistema agroalimentari global: l’Agroecologia.

En contraposició a les corrents polítiques i econòmiques basades en mercantilitzar l’aprovisionament
dels  aliments,  implementant  estratègies  basades  en  el  creixement  productiu,  l’especialització  i  les
exportacions en el marc d’un mercat globalitzat, l’Agroecologia es caracteritza per formular una visió integral

del  sistema  alimentari,  on  producció,  comunitat,  medi  ambient,  cultura  i  un  llarg  etcètera  de  categories

s’entrellacen i interelacionen. Una visió en la que tots aquests elements han de considerar-se a l’hora de
formular metodologies de treball, polítiques i actuacions de tot tipus.

«La agroecología es una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar,
diseñar  y  gestionar  agrosistemas  que  sean  productivos  y  conservadores  de  los  recursos
naturales, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente
viables» (Altieri, 1999; a Tendero-Acin, G., Pomar-León, A., i López-García, D.; 2015 ).

D’aquesta  definició  doncs,  se’n  desprèn  un  marc  conceptual  que  no  dista  gaire  de  la  perspectiva
anteriorment descrita en l’apartat de Pam a Pam. De fet, si en el cas de Pam a Pam parlàvem d’una
mirada  fonamentada  en  una  triple  sostenibilitat  (organització  interna,  impacte  social  i  impacte
ambiental),  en termes agroecològics parlarem de tres dimensions: la tècnica-productiva, la sociocultural i la

política.

«La primera, desenvolupa una visió integral i sistèmica del procés productiu, donant una gran
importància  als  aspectes  ecològics  i  de  redisseny  de  l’agroecosistema,  així  com a  qüestions
relatives a l’eficiència energètica o al flux de material d’altres recursos productius. La segona, es
centra en les condicions de reproducció social de les societats agràries, i promou processos de
revalorització  dels  recursos  locals,  l’articulació  de  l’activitat  agrària  amb  altres  activitats
econòmiques  i  el  desenvolupament  dels  canals  curts  de  comercialització,  que  permeten  als
productors i productores captar un major valor afegit dels aliments que cultiven. Finalment, la
darrera fa referència a la necessitat de democratitzar la presa de decisions relacionades amb tot
el  que  té  a  veure  amb  el  sistema  alimentari,  i  a  la  necessitat  d’avançar  cap  a  la  Sobirania
Alimentària dels pobles per mitjà d’aliances locals i  globals,  entre tots els agents socials que
promouen la transformació social des d’una perspectiva emancipatòria (López i Tendero, 2013).»
(Pomar-León, A., Duran-Gurnsey, N., Gamboa-Jiménez, G., Binimelis-Adell, R., i Tendero-Acin, G.,
2018)

Quins sectors formen part del model agroecològic?

Com no és d’estranyar,  en el si d’aquest paradigma hi podem trobar un llarg ventall  d’iniciatives que
vertebren, amb la seva actuació i des de posicions sistèmiques diverses, un model alimentari més just i
sostenible. Alguns exemples, per sectors, els hem agrupat de la següent manera:

• Producció: Iniciatives de producció agrícola i ramadera ecològiques.

• Elaboració i transformació: Obradors comunitaris, elaboradores artesanes, etc.
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• Distribució:  Iniciatives dedicades a la comercialització i  distribució de productes de proximitat,
fomentant la consolidació de circuits curts.

• Restauració: Iniciatives que fonamenten les seves propostes amb els valors gastronòmics locals.

• Recerca, formació i sensibilització: Iniciatives que investiguen i generen coneixement per divulgar i
fer accessible actituds i pràctiques sostenibles.

• Consum: Iniciatives dedicades fomentar i practicar un consum conscient a través d’establir vincles
directament les productores de proximitat i ecològiques.

• Comunitàries: Els horts socials i comunitaris, iniciatives que mantenen vives aquelles pràctiques i
coneixements no acadèmics i que formen part de la cultura del lloc. 
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Anàlisi de dades

Parlem d’agroecologia, parlem d’economia solidària

Continuant amb l’assaig d’equivalències entre ESS i Agroecologia iniciat per l’informe Sembrant Transformació

de Pam a Pam3, la mostra analitzada s’ha enfocat en iniciatives, empordaneses, que estan enquadrades
en els sectors previstos pel marc agroecològic. 

Acceptant  els  límits  que suposa la  manca d’un marc comú clarament  definit  i  estructurat  entre  els
criteris  d’avaluació  des  de  la  perspectiva  de  l’economia  solidària  i  l’agroecologia,  entenem  que  la
proximitat  que  es  reflecteix  en  el  marc  teòric  entre  ambdues  perspectives  és  suficient  per  parlar

d’iniciatives  agroecològiques  quan  ens  referim  a  projectes  dels  sectors  delimitats,  els  quals  compleixin  els

criteris de Pam a Pam (ESS). 

Fruit d’aquesta mancança, som conscients dels riscos d’imprecisió que es poden donar en alguns dels
resultats que es mostrin a l’hora de parlar, amb propietat, de les iniciatives agroecològiques. Tot i així, ens

sembla rellevant seguir assajant propostes d’anàlisis que ens aportin informació diferenciada i que posin en
valor algunes de les pràctiques transformadores de l’agroecologia.  

Sobre quina base hem treballat

Per  a la realització d’aquest informe hem entrevistat a  24 iniciatives agroecològiques localitzades a les

comarques de l’Alt  i  el  Baix Empordà.  Concretament 12 a cadascuna de les comarques. Sobre aquesta
mostra hem extret informació diversa tant en termes quantitatius (nombre de persones treballadores,
directives...) com en clau qualitativa (compliment de criteris).  

Tractant-se  d’una  mostra  petita,  les  conclusions  que  podem extreure  d’aquests  resultats  no  poden
entendre’s com a representatives del territori ni de l’àmbit agroecològic, tot i que aquests resultats sí que

ens permeten fer-nos algunes idees sobre els tipus de projectes que es duen a terme i identificar alguns dels

trets que els caracteritzen, així com apuntar cap a algunes tendències pròpies. 

Distribució d’iniciatives per sectors

Tal com hem pogut observar en el marc teòric, la perspectiva agroecològica es fonamenta en una visió

transversal que incorpora diversos sectors econòmics. Una visió que hem volgut mantenir en el si d’aquest
informe i que es manifesta a través de la següent composició:

3  Hierro, A. i Vidal-Carretero, D. (2019) 
Consulta online: https://pamapam.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe_ESS_agroecologia_2019.pdf
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Atenent-nos   a  la  prevenció  que  fèiem  inicialment  en  relació  al  tamany  de  la  mostra,  es  fa  difícil
generalitzar el pes de cada sector econòmic en el si de l’agroecolocia a l’Empordà, tot i que sí que podem
senyalar que es pot apreciar la diversitat de sectors així com algunes mostres dels que han estat sectors

històrics de l’economia social a l’Empordà com poden ser les  confraries de pescadors,  emmarcades en el
sector de la ramaderia i pesca, i els cellers cooperatius.

Distribució d’iniciatives per formes jurídiques

Encara que, tal i com hem apuntat inicialment en aquest informe, l’Empordà és un territori on trobem un
llarg recorregut històric en relació a l’economia social, aquest llegat no es manifesta de manera gaire
significativa en la mostra treballada. Tal i com podem observar en la següent gràfica, les formes jurídiques

mercantils  predominen de manera clara  sobre les de l’economia social,  amb un pes predominant de les
treballadores autònomes i de les societats de responsabilitat limitat.
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Figura 1:  Nombre d'iniciatives per sectors econòmics de Pam a Pam.



Ocupació i gènere

En relació a l’impacte de la mostra analitzada en termes de treball i distribució per gèneres de les seves
plantilles, ens trobem davant un àmbit caracteritzat per un teixit de microempreses i petites empreses,
amb una mitjana de 6,71 persones treballadores. De les quals, de mitjana, 2,92 són dones i 3,79 són homes. 

Tot i que la presència d’homes no és excessivament superior a la de dones, amb una proporció al voltant
de la paritat (43,5% dones; 56,5% homes), sí que cal senyalar que la distribució de càrrecs en els òrgans de

govern mostra una maculinització desproporcionada on la participació de les dones decau fins a poc més del
18% mentre que els homes ocupen més del 81% dels llocs d’aquests òrgans. En aquest sentit, és rellevant
destacar el pes del sector pesquer en aquest fet dons és en el si de les Confraries analitzades on trobem una

major  masculinització tan en relació a les seves plantilles com en la composició  dels seus òrgans de
govern. 
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Anàlisi de criteris
En aquest apartat anirem desgranant quins han estat els resultats de les iniciatives entrevistades en
relació al compliment dels 15 criteris de Pam a Pam. A més d’expressar les xifres que ens semblin més
significatives, mostrarem també diverses representacions gràfiques on es podrà observar de manera
més visual el grau de compliment i la seva relació amb d’altres criteris. 

A nivell general, una mirada ràpida sobre la Figura 3 ens permet detectar de manera gràfica quins són els
aspectes amb major i menor compliment de la mostra analitzada. Sense entrar en gaires detalls, doncs
en els següents apartats els analitzarem detingudament, resulta bastant evident el contrast entre els
criteris relacionats amb la sostenibilitat ambiental i la proximitat territorial, amb puntacions elevades, i
alguns criteris vinculats a la gestió interna o l’ús de llicències lliures. 
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Organització interna

Des de l’ESS es busca tenir una mirada àmplia de tots els aspectes que afecten als drets laborals i la
qualitat  del  treball,  així,  més enllà  de  promoure uns  contractes  i  salaris  dignes,  es  defensa que les
iniciatives han de posar les persones en el centre, això és: permetre que totes les persones se sentin part
i  puguin  participar  de  la  presa  de  decisions  de  la  iniciativa,  ser  espais  que  permetin  el  creixement
personal de les integrants així com la conciliació amb la vida, treballar per abolir la perpetuació de rols de
poder  i  de  gènere  dintre  l’organització  i,  òbviament,  garantir  uns contractes i  salaris  dignes.  Aquest
aspectes s’avaluen amb els criteris exposats a l’apartat Organització interna. 

Tal com podem apreciar en la figura 4, en relació als criteris que conformen aquesta dimensió interna,
observem  que  les  iniciatives  entrevistades  tenen  mitjanes  de  compliment  més  aviat  baixes. Si  bé  les
condicions  laborals  mostren  una  mitjana  superior  a  2,  trobem que  els  aspectes  relacionats  amb la
participació i la democràcia només giren entorn de l’1,5 de mitjana. 

Les  pitjors  valoraciones  les  detectem  en  la  incorporació  de  la  perspectiva  feminista ,  on  només 7  de  les
iniciatives sumen algun punt, presentant una mitjana de tan sols 0,5 de compliment d’aquest criteri. Aquesta
dada apunta de manera clara un dels  reptes centrals  del  conjunt de les entitats  entrevistades,  i  es
mostraria en consonància amb la disparitat observada anteriorment en els òrgans de govern.

Analitzant algunes de les pràctiques que predominen en les entrevistes dutes a terme, observem que tot
i que la formació és un aspecte important per a la gran majoria de les iniciativies, la dimensió petita i els

vincles familiars de les persones membres s’expressen com a dificultat o excusa per no proposar models més

explícits de participació i/o presa de decisions. Així com per deixar les qüestions relacionades amb la gestió
emocional o de conflictes a àmbits informals o sense determinar. 
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Mercat Social

Tal com s’explica a l’apartat Economia Social i Solidària, la creació de Mercat Social és un dels objectius
de l’economia solidària per tal de ser més forta.  Quan parlem de crear Mercat Social,  ens referim a dirigir

esforços a la construcció d’un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats basat en els principis de l’Economia

Social i Solidària (ESS). La idea és que, en les diferents esferes del cicle econòmic -producció, finançament,
comercialització  i  consum-,  tots  els  agents  actuïn  sota  principis  de  democràcia  i  transparència,
compromís socioambiental, i enfocats a les necessitats humanes en comptes de l’afany de lucre. 

Per tal d’avaluar com les iniciatives contribueixen a la construcció del mercat social català, analitzarem
els resultats dels criteris de Proveïdores, Intercooperació i Finances Transformadores. 

 

Proveïdores

El  criteri  de  proveïdores  posa  en  valor  la  proximitat,  el  respecte  als  drets  laborals  (comerç  i
comercialització justa) i la menor presència possible d’intermediaris, tant d’allò que es comercialitza com
d’allò que es proveeix la iniciativa. 

L’alt grau de compliment del criteri de proveïdores (3,29 de mitjana) mostra la importància de la proximitat i
l’enfortiment de les relacions amb les proveïdores en les iniciatives agroecològiques entrevistades. Les
expressions Km0 i producte local es reiteren de manera habitual en les diverses entrevistes dutes a
terme al llarg d’aquest informe.  
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Intercooperació

Tal i com s’explica a l’apartat L’Economia Social i Solidària, la intercooperació és una de les claus de la
construcció de mercat social. La intercooperació es presenta com a alternativa a la competència per a
operar  al  mercat  i  fer  viables els  projectes  socioempresarials  i  assolir  major  abast.  Consisteix  en la
creació  de  llaços  en  xarxa  per  construir  mercat  social  més enllà  de  la  relació  estricta  entre  client  i
proveïdor, és a dir, que no es tracta només d’una col·laboració sinó d’un procés de construcció conjunta
de relacions econòmiques cooperatives des d’una perspectiva de transformació social. 

S’observen 3 tipus diferents d’intercooperació: 

• Sectorial - vertical: per operacions al llarg de la cadena de valor. Enlloc de regatejar preus als
proveïdors  i  fer-los  competir  entre  ells,  es  tracta  de  fomentar  relacions  de  confiança  i  de
construcció conjunta. 

• Sectorial - horitzontal: per operacions a l’ample de la cadena, oferta dels mateixos productes o
serveis.  Treballar  conjuntament  per  complementar-se  i  poder  assumir  projectes  de  més
envergadura, en lloc de lluitar per guanyar quota de mercat i créixer individualment. 

• Intersectorial – modular:  basada en la construcció de projectes conjunts entre organitzacions
que operen en sectors diferents. 

Tot i que la valoració mijana d’aquest criteri no arriba 2, s’observa nítidament com la voluntat d’articular-
se a través de xarxes i  espais  diversos de treball  col·lectiu és ben present en el  si  de les iniciatives
agroecològiques. Trobant una mostra gran i diversa de xarxes de productores, gremis, articulacions sectorials

de segon nivell, projectes de comercialització compartida, etc. 

Finances transformadores

No contribuir a un sistema financer que sosté i alimenta l’economia imperant és crucial per a la creació
del  mercat  social.  Per  això  des  de  l’economia  solidària  es  creen  alternatives  de  finançament  que
permeten  engegar  projectes  transformadors  gestionant  l’estalvi  de  consumidors  responsables.  En
aquest aspecte, la implementació de les finances transformadores en el sector de l’alimentació encara
és relativament baix, tot i que hi ha indicis clars de la sensibilitat de les iniciatives agroecològiques vers
aquest eix. Tal com hem pogut observar, encara que la mitjana de compliment no arriba a 1 , hi ha diferents
exemples d’interés per aquest criteri com és l’ús de la banca ètica o la participació de xarxes de moneda
social. Si bé també es recullen les dificultats per operar amb aquest tipus d’entitats financeres que no ofereixen

serveis presencials fora de les grans ciutats.   
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Impacte social

Tal  com  esmentaven  a  l’inici  d’aquest  informe,  des  de  la  perspectiva  de  l’economia  solidària,  les
iniciatives han de mostrar pràctiques corresponsables amb el  seu entorn social.  Ja sigui  a través de
pràctiques inclusives que rebutgin seguir reproduint les desigualtats pròpies de la nostra societat,  la
lluita per proposar nous models que superin el capitalisme o d’accions que enforteixin el teixit comunitari
i les realitats particulars de cada barri, poble i ciutat.

Tal com podem observar en la Figura 6, el criteri Cohesió Social és el de menor compliment en aquest àmbit

amb  una  mitjana  de  0,96.  Tot  i  que  en  algunes  iniciatives  trobem  diverses  pràctiques  orientades  a
col·laborar en termes d’inclusivitat i col·laboració amb entitats que agrupen i treballen per l’erradicació de
diverses  formes  d’exclusió,  en  general  trobem  que  majoritàriament  es  mostra  una  incapacitat
generalitzada per tenir present aquest criteri i buscar propostes que facilitin aprofundir en aquesta línia.

Pel que fa  al  criteri  de Transformació social,  tot  i  no trobar un alt  compliment generalitzat,  tal  com
s’observa en la seva mitjana de compliment (1,625), sí que podem apreciar de manera prou clara com hi

ha  una  tendència  significativa  de  les  iniciatives  entrevistades  d’enxarxar-se  i  enllaçar-se  amb  moviments

transformadors, especialment de caire ecològista. 

Finalment, en les pràctiques relacionades amb l’arrelament territorial és on trobem una major implicació de

les iniciatives agroecològiques de l’Empordà.  Amb un  compliment mitjà de 3,625,  el segon més alt de la
mostra després del criteri de Sostenibilitat Ambiental, podem observar a través de les entrevistes com
les  accions  i  les  motivacions  relacionades  amb  la  posada  en  valor  dels  trets  propis  del  territori,
l’enxarxament amb el teixit comunitari de la zona i difusió del llegat cultural i natural  són una prioritat
clara. 
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Impacte ambiental

Tal i com podem observar en la Figura 7, els criteris relacionats amb l’impacte ambiental gaudeixen d’un
compliment alt i mostren clarament com l’ecologia i la cura de l’entorn són un dels reptes principals encarats

des de l’àmbit agroecològic a l’Empordà. 

En aquest sentit, destaca excepcionalment el compliment mitjà del criteri de Sostenibilitat Ambiental, amb una

puntuació superior a 4. Exemplificant aquest compromís amb la provisió i producció ecològica, la reducció
de la petjada ecològica i l’esforç de difusió i visibilització entorn d’aquests aspectes. 

Pel que fa a la gestió de residus, l’alt compliment de les iniciatives s’exemplifica tan en l’ús i recerca de
materials de baix impacte per a la distribució dels productes que s’elaboren, així com en la reducció i
reutilització d’aquests. En el cas de les iniciatives productives, també s’observa un clar compromís en
intentar  gestionar  els  residus  agrícoles i  animals  de  manera  circular,  intentar  que aquests  passin  a
formar part d’altres processos de la granja a través del compostatge o d’altres pràctiques. 

A nivell de consum energètic, destaca el nombre important d’inversions realitzades per millorar en la
provisió d’energia a través de mitjans propis, com poden ser les plaques solars.
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Transparència i Llicències Lliures

Finalment, de tota la mostra de criteris analitzats per  Pam a Pam, ens queda donar un cop d’ull a la
Transparència  i a les Llicències Lliures. 

La transparència és un mecansime que construeix confiança alhora que visibilitza bones pràctiques i
ofereix informació que facilita el consum crític. En el cas de les entitats analitzades a l’Empordà, trobem

una grau mig de compliment, prop dels 2 punts de mitjana. Sumant, sobretot, ens els aspectes relacionats
amb mostrar el procés de producció i la qualitat d’allò que duent a terme. 

El criteri amb menys compliment de tota la diagnosi és el de Llicències Lliures , que es refereix a l’ús que es fa
de contingut, especialment digital, obert i a l’ús de llicències lliures a l’hora de compartir el contingut que
la pròpia iniciativa genera. Amb un compliment quasi nul, es mostra de manera evident que la implantació

de la sensibilitat vers les llicències lliures encara té molt camí per recórrer en l’entorn analitzat. 
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Conclusions
Com es sol observar en els diferents informes i anàlisis que es duen a terme des de Pam a Pam, els
diferents territoris i sectors solen mostrar eixos en els que el seu compliment és alt i modèlic, mentre
que en d’altres blocs encara queda molt treball a fer. A mode de conclusió recollim aquells criteris i eixos
en els que les iniciatives agroecològiques de l’Empordà destaquen favorablement, així com aquells on
encara queda un llarg camí per experimentar i recòrrer. 

Fortaleses 

En  el  cas  de  les  iniciatives  agroecològiques  de  l’Empordà trobem  en  l’ecologia  i  la  proximitat  dues
caractertístiques  fonamentals.  Si  ens  fixem  en  els  criteris  relacionats  amb  l’Impacte  ambiental,
observem com els  tres components:  Sostenibilitat  ambiental,  Gestió  de  residus i  Consum energètic.
Estan situats entre els cinc primers criteris per ordre de compliment mitjà i on el més baix d’aquests,
compte amb una valoració mitjana de 2,4 i el més alt supera els 4 punts. 

Per tant, trobem un alt grau de sensibilitat d’aquestes iniciatives vers els aspectes relacionats amb l’ecologia ,
que es reflecteix  amb un bon nombre de pràctiques transformadores com són,  a tall  d’exemples:  la
col·laboració amb projectes d’investigació per tal de millorar la sostenibilitat de la pesca, la priorització de
proveïdores agroecològiques, reduir  la generació de residus i  buscar accions que en permetin el seu
aprofitament o  posar esforços en un consum energètic més eficient i  la inversió en l’autoproducció
d’electricitat. 

Els altres dos criteris que formen part d’aquesta part alta en la classificació segons compliment, són
l’Arrelament territorial i Proveïdores.  En aquest sentit, es mostra una apreci significatiu per la proximitat i

creació  de  vincles  amb  els  agents  i  les  iniciatives  de  l’entorn.  Prioritzant  l’establiment  de  lligament  de
provisió amb les iniciatives properes i cercant vincles que vagin més enllà del mer consum i potenciïn la
construcció d’una xarxa de suport. 

Finalment, atenent l’alt compliment de l’Arrelament territorial, resulta important posar en valor l’esforç
de les iniciatives agroecològiques empordaneses a l’hora de desenvolupar activitats relacionades amb
valors i trets singulars del territori. Tot i que la mostra entrevistada és petita, accions com la col·laboració
i/o l’organització  d’esdeveniments  culturals  relacionats  amb l’activitat  agrícola  pròpia  del  territori,  la
recuperació de varietats i  oficis locals,  o la participació en espais de reflexió i  treball  estratègic amb
entitats públiques i de sectors diversos, reforcen i dinamitzen el territori. A més, en moments de crisi
com el context actual, un bon enxarxament i arrelament al territori pot ser clau per a la resiliència de les
iniciatives.

Reptes

A la part baixa del grau de compliment dels criteris, destaquen negativament els criteris de Llicències lliures i

Perspectiva feminista. En ambdós casos, trobem molts pocs exemples de pràctiques adreçades a donar-hi
resposta,  de manera que esdevé clar i  urgent començar a situar aquests aspectes en el centre dels
esforços  de  millora.  Aquesta  dinàmica  és  similar  a  la  tònica  general  de  compliment  de  criteris  que
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s'observa per les iniciatives de tot Catalunya i que es reflexa en els diversos informes del Mercat Social
Català4.

Si bé hi trobem un compliment lleugerament superior,  observem com altres criteris relacionats amb
l’organització interna, com puguin ser el Desenvolupament personal i la Democràcia interna, també es
troben a la meitat baixa del grau de compliment. Mostrant, juntament amb la perspectiva feminista, que
la dimensió organitzativa és una àrea on les iniciatives entrevistades encara no hi han pogut dedicar
esforços significatius.  A l'hora d'intentar buscar  una explicació a aquest baix compliment,  ho podem
relacionar amb que moltes de les entitats entrevistades estaven conformades per poques persones i es
percebia una certa desatenció de les necessitats d’ordenar i explicitar les relacions internes. Aquesta
característica concorda amb lo observat en l'informe Sembrem transformació en que ja s'observava que
les entitats vinculades a l'agroecologia li  donaven menys èmfasi  a la dimensió organitzativa que les
entitts d'ESS en general, que ho tenen com una de les seves característiques principals.  

Per últim, també resulta destacable la baixa incidència de les Finances transformadores i la Cohesió social . Per
una  banda,  a  nivell  de  finances  semblaria  que  aquestes  tenen  dificultats  per  donar  una  resposta
adequada  a  les  necessitats  específiques  d’un  tipus  d’iniciatives  que  difícilment  es  troben  en  nuclis
urbans o prop d’aquests.  Per l’altra, trobem poques pràctiques orientades a millorar la inclusivitat en el
si de les iniciatives entrevistades, mostrant també un criteri de compliment lleugerament inferior a 1 de
mitjana.

Finalment,  només ens queda posar èmfasi,  un cop més,  en la necessitat  d’establir  vincles entre els
diferents  àmbits,  sectors  i  moviments  que  proposen  models  transformadors  i  anticapitalistes.  Uns
vincles que ens puguin permetre intercanviar mirades i pràctiques, i així evitar l’excés d’especialització on
alguns criteris i temes estiguin àmpliament desenvolupats, mentre d’altre queden fora del focus. Només

des de la intercooperació entre els diferents agents podrem mantenir processos de construcció d’alternatives

que mantinguin una mirada transformadora, àmplia i que no defugin els reptes de la complexitat i la diversitat. 

4 Informes  anuals  elaborats  per  la  Xarxa  d'Economia  Solidària.  Es  poden  consultar  aquí:
http://mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat/
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