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La nova Càtedra
d’Agroecologia
La nova Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris es va presentar formalment el 6 de novembre en una
jornada molt participada a la seu del Departament d’Agricultura, a Barcelona. Neix com a punt de confluència
d’experts que treballen en el tema des de diferents disciplines, però amb la voluntat de ser permeables i
col·laborar amb tot el sector de la producció ecològica, des d’associacions, a productors o empreses.
TEXT I IMATGES: REDACCIÓ.
La Càtedra es va presentar formalment
amb una jornada de portes obertes amb
dos experts internacionals en agroecologia: Michel Pimbert, director del Centre
for Agroecology, Water and Resilience,
de la Universitat de Conventry i membre del Comitè d’Experts d’Alt Nivell
del Comitè de Seguretat Alimentària de
les Nacions Unides; i Luca Colombo,
Secretari General de la Fundació Italiana
per a la Recerca en Agricultura Ecològica.
Tots dos van dissertar sobre el concepte
d’agroecologia davant de més d’una cinquantena de persones que s’apilaven a
la sala d’actes del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya,
a Barcelona.
Després d’ells, una taula rodona va
centrar l’atenció del públic en la situació
del moviment agroecològic a Catalunya
i, més concretament, en les seves necessitats i aspiracions. Ferran Berenguer,
productor de fruita i verdura, Annaïs
Sastre, exproductora i formadora, i Ester
Comas, tècnica d’un projecte d’agricultura social, van ser els tres participants
convidats que van partir de la seva experiència i van posar veu al sector. Entre
tots van reclamar l’articulació del sector
per a la millora de la comercialització i la
distribució, ja sigui a través de la participació o bé d’infraestructures logístiques,
entre altres mesures. B

Els noms.
Qui hi ha al darrera de la Càtedra?
La Càtedra en Agroecologia i Sistemes
Alimentaris compta de moment
amb 11 experts de diferents àrees
del coneixement: biologia, ciències
ambientals, agronomia, sociologia,
veterinària i antropologia:
- Marta G. Rivera Ferre, que assumeix
la direcció i és doctora en veterinària;
- Joan Antoni Castejón,
enginyer agrònom;
- Marina Di Masso, doctorada
en sociologia i llicenciada en
ciències ambientals;
- Lídia Raventós, enginyera agrònoma;
- Mercè Molist, llicenciada
en ciències biològiques;
- Feliu-López Gelats, doctorat
en ciències ambientals;
- Rosa Binimelis, doctorada
en ciències ambientals;
- Jacint Torrents, llicenciat
en antropologia;
- Santi Ponce, llicenciat en història;
- Ismael Vaccaro, llicenciat
en antropologia;
- Carme Casas, doctora en
ciències biològiques.
Correu electrònic: agroecologia@uvic.cat

01. D’esquerra a dreta: Ester Comas,
Ferran Berenguer i Annaïs Sastre.
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La nova Càtedra d’Agroecologia i
Sistemes Alimentaris Alternatius neix
amb la idea de “generar, difondre i transferir coneixement sobre els sistemes alimentaris
que permetin la transformació social”, en paraules de la directora de la Càtedra, Marta
G. Rivera. Està adscrita a la Universitat
de Vic i està plantejada com a espai de
confluència entre professors i investigadors que treballen en aquests temes
i també en sobirania alimentària des de
diferents àmbits. Per aquest motiu, els
perfils dels professionals que s’hi han
integrat són diversos i arriben del món
de la veterinària, la sociologia, l’educació, les ciències ambientals, l’enginyeria
agrònoma, l’economia i l’antropologia.
Per tant, té un caràcter plenament interdisciplinari, però no limitat al terreny
universitari. Tal i com va explicar Marta
G. Rivera durant la presentació del 6
de novembre a Barcelona: “És important
que el moviment agroecològic s’apropiï de la
càtedra” i va continuar aclarint que la
seva intenció no és liderar “sinó facilitar
processos”. Sota aquesta perspectiva, la
Càtedra neix també com a xarxa d’intercanvi entre investigadors, associacions,
col·lectius, empreses i particulars, amb
una concepció del treball de camp “des
de la participació i l’escolta”, amb l’objectiu
de fer extensiva la idea d’agroecologia al
camp econòmic, polític, social, cultural
i agronòmic.
A més, fomentarà un nou model de
relació entre ciutadania i sistema alimentari a través de “la promoció de circuits curts de comercialització, la promoció
del consum crític i responsable i el dret a
l’alimentació”, segons explica a la seva
pàgina web (mon.uvic.cat/catedra-agroecologia)
Ara com ara la Càtedra ja està treballant en vuit projectes de recerca, entre
els quals n’hi ha de dedicats a sistemes
locals de comercialització, efectes del
canvi climàtic, transhumància i marc
legislatiu per promoure producte d’alimentació de proximitat, entre d’altres.

