
 

 

 

L’agricultura ecològica supera la pandèmia i es 
consolida com a aposta de present i futur 

 L’agricultura és el sector més estable de l’economia espanyola des de 
   l’arribada de la COVID-19, segons l’agència de comerç alemanya. 
 La producció ecològica gairebé s’ha duplicat a Catalunya l’últim lustre. 
 La Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques    

s’ha integrat com Sectorial Agroecològica de CoopsConsum.                                      
  
Barcelona, 21 de desembre de 2020 

L’agricultura és un dels pocs sectors que creix malgrat l’arribada de la COVID-19. Un 
estudi de l’agència de comerç alemanya conclou que l’agricultura és el sector “més 
estable” a l’estat espanyol, a diferència del retrocés de la producció industrial i els 
serveis. 

A Catalunya, la tendència es tradueix en un augment gradual de la producció ecològica. 
Segons dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), la 
superfície agrícola d’aquests productes ha augmentat un 90% en els últims 5 anys. L’any 
2014 agrupava un total de 120.865 hectàrees, mentre que el 2019 ja era de 229.609. 

En paral·lel a aquest creixement de la producció ecològica, també s’ha produït un 
augment de les cooperatives de consum agroecològiques. Catalunya és líder a l’estat 
en nombre d’aquest tipus de cooperatives, que parteixen des de l’economia solidària per 
fer front a la crisi climàtica, el malbaratament energètic, la contaminació, l'agroindústria 
depredadora i altres fenòmens que amenacen la sostenibilitat. A més, promouen la 
sobirania alimentària i un consum crític. 

Per donar resposta al canvi de model que reclamen cada cop més famílies, La 
Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques, formada per 
diverses cooperatives de consum, s’ha integrat a CoopsConsum (Federació de 
Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya). Ho ha fet mitjançant la creació 
d’una Sectorial específica sobre cooperatives de consumidores agroecològiques. 
Aquesta nova Sectorial promou un consum ecològic i transformador i aspira a ser un 
referent en la critica i en la cerca de solucions dels problemes generats en el sector 
alimentari. 

La Coordinadora és una entitat formada per cooperatives de persones consumidores de 
productes ecològics que té com a objectiu desenvolupar a escala local i de país un consum 

ecològic, crític, transformador i solidari, entenent l’agroecologia com a base fonamental de la 
producció ecològica, i com a moviment assembleari de base i autogestionari. 

Per a més informació, contacteu-nos: 

contacte@lacoordinadora.org 
la coordinadora.org 


