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Preservar l’agrodiversitat és preservar el futur 

 

La biodiversitat agrícola és un tresor.  La millor manera 

de mantenir-la viva és cultivar-la als nostres camps i als 

nostres horts, vendre-la als nostres mercats i 

assaborir-la a les nostres cuines.  

 

 

 

gelades, als dies de vent, a les precipitacions, a les malalties...) i al  

mateix temps les que tenien el millor sabor, color, mida, qualitats 

alimentàries...  
 

La gran diversitat de varietats locals que tenim  són el resultat social 

de segles d’experiència, adaptació acumulada i relació amb l’ambient 

i  constitueixen una immensa riquesa.  Les seves diferències, és a dir 

la diversitat genètica entre aquestes varietats, els hi confereix la 

qualitat d’adaptabilitat i aquesta és molt important per a la 

supervivència dels sistemes agraris i per a garantir la sobirania 

alimentaria dels pobles. Les societats rurals coneixen des de fa 

temps que la clau de la supervivència és la diversitat.  
 

Cada llavor és un tresor, perquè en ella hi ha l’embrió de tota una 

cultura. Per desenvolupar-se en tot el seu potencial, una llavor ha 

necessitat i necessita del coneixement pagès.  
 

Actualment però les varietats locals estan patint un procés d’erosió a 

causa de l’hegemonia de l’agricultura industrial. Més del 75% de la 

biodiversitat agrària s’ha perdut en els últims 100 anys, segons dades 

de la FAO i  s’han destruït els models de producció i consum locals 

que la feien possible. 
 

La biodiversitat agrícola és un recurs vital, clau de la supervivència 

alimentària dels pobles. Cal conservar-la i tenir-ne cura i fer-ho passa 

inevitablement per mantenir  els models agraris tradicionals i les 

persones que els fan possibles, és a dir, la pagesia. 

 

L'alimentació humana moderna en els països industrialitzats es 

caracteritza per un increment de les proteïnes animals i del greix 

enfront als vegetals.  Les varietats agrícoles creades al llarg de la 

història de la humanitat estan desapareixent i amb elles les cultures 

que les han fetes possibles.   
 

Els pagesos han contribuït des de sempre a la diversitat biològica. 

Ells han estat els artífexs dels paisatges rurals que ens envolten, 

aprenent i interactuant amb el propi ecosistema fins a crear aquest 

mosaic de peces multicolors que coneixem avui en dia. Diferents 

formes sobre el territori que s’han convertit en  nous hàbitats 

(marges, erms, secans, etc.). I només han modulat el paisatge sinó 

que  han conservat els recursos naturals i han anat seleccionant les 

varietats agrícoles que millor s’adaptaven al medi  (al sòl, a les  
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Escull productes locals i de temporada i sempre que puguis 

d’agricultura ecològica. Busca en el teu barri s’hi ha alguna cooperativa 

de consum ecològic. Participa d’un hort comunitari o crea’n un. Deixa’t 

aconsellar pels grups d’intercanvi de llavors propers. Recolza aquelles 

iniciatives que defensen un món rural viu. Visita finques agràries que 

ofereixen serveis per conèixer l’agrodiversitat. Contribueix en la 

recuperació de llavors tradicionals. Impulsa l’agricultura ecològica. 

Aposta per la dieta mediterrània. Menja sa i de qualitat.  

 

 

 

 

 
 

 

  


