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ACTIVITAT

Entitat plenament compromesa amb 
promoure, a partir dels principis de 
l’Agroecologia i la Sobirania Alimen-
tària, la transició cap a sistemes 
alimentaris i societats més justes i 
sostenibles. Mitjançant aquests proces-
sos locals de transició agroecològica, 
fomenta la producció ecològica i el 
consum de proximitat, la cohesió 
territorial i social, la justícia social i 
ambiental, i la conservació dels ecosis-
temes i els recursos naturals. Així 
procura donar resposta als actuals 
reptes tant de la pagesia com de les 
societats locals, a través d’activitats de 
recerca i divulgació, formació, i asses-
sorament i dinamització. 

METODOLOGIA

Treballen des del paradigma de la 
Dinamització Local Agroecològica 
(DLAe), una eina per construir una 
societat millor a partir del paper 
estratègic del sector agroalimentari en 
el desenvolupament local. Per impulsar 
noves estratègies alimentàries locals 
cal, en primer lloc, analitzar les 
problemàtiques que afronten local-
ment tant els sistemes alimentaris com 
les comunitats. I, en segon lloc, dissen-
yar i implementar solucions integrals a 
aquests problemes. La DLAe es basa 
en metodologies participatives, 
protagonisme dels agents locals, 
potenciació de l’aliança entre agents 
diversos, posant la dimensió humana i 
comunitària al centre.

SERVEIS AMBIENTALS RELACIONATS

L’activitat principal es vincula amb els serveis de proveïment i de regulació (biòtics i 
abiòtics). Altres activitats desenvolupades interaccionen amb els serveis culturals 
(activitats culturals i d’intercooperació amb altres agents).

INNOVACIÓ

| A través de la Dinamització 
Local Agroecològica 
promouen la intercoopera-
ció entre la pagesia, enfor-
tint els vincles i l’apodera-
ment.
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