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Objectiu 2
Protegir i recuperar espais agraris urbans i periurbans

Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

• Promoció de la creació i manteniment d’espais d’horta 
comunitària

• Facilitació d’eines per promoure teulades verdes i espais 
d’hort privats

• Promoció de l’agricultura urbana en els equipaments 
municipals

Per què és important aquest objectiu estratègic?

• A la ciutat hi ha inexistència de sòl agrari i en el conjunt de l’àrea metropolitana s’ha anat produint una 
destacada pèrdua progressiva d’aquest.

• En l’àmbit de la pesca i de la producció agroramadera hi ha una gran davallada i dificultats en el relleu 
generacional.

• La regió metropolitana té una capacitat productiva limitada per a alimentar la seva població.

• Les respostes a aquesta situació haurien de protegir i donar suport al desenvolupament dels espais 
productius actuals, la recuperació de sòl agrari i el foment de l’equilibri i la sostenibilitat del territori.

Quines són les línies de treball?

1. Promoure espais d’agricultura urbana 
com a espais verds de sensibilització, 
acció comunitària i salut

2. Suport a la sostenibilitat dels projectes 
agrícoles i ramaders actuals a la regió 
metropolitana així com a  l’emprenedoria 
per a nous projectes

• Extensió del banc de terres i el contracte agrari a tota la 
AMB i RMB, unificant parcel·les i incentivant la posada 
en marxa de nous projectes agrícoles i ramaders. 

• Creació d’ajuts per la gent jove per emprendre projectes 
agroecològics amb cessió de terres i ajuts en l’habitatge, 
així com ajuts per a modernitzar infraestructura 

• Creació d’una oficina de suport per a la posada en 
marxa i consolidació de projectes agrícoles i ramaders

• Cessió pública per a la realització de proves pilot de 
projectes agraris innovadors
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Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

• Reconeixement i protecció legal dels espais agraris 
ecosistèmics i que preserven la biodiversitat

• Eines per a què els projectes agraris que es basen en el 
monocultiu puguin implementar un canvi de model

Quines són les línies de treball?

3. Generar un canvi en el model 
urbanístic per promoure els espais 
agraris

Objectiu 2
Protegir i recuperar espais agraris urbans i periurbans

Quines alertes hem de considerar?

• Saber diferenciar entre els espais agraris que tenen 
l’objectiu productiu dels que tenen un objectiu de tipus 
comunitari o social

• Tenir en compte que els espais de la ciutat són limitats, 
pel que cal evitar que la creació de nous espais agraris 
vagi en detriment dels espais que resolen altres 
necessitats bàsiques

• Atendre les necessitats de relleu generacional en els 
projectes d’explotació agrària

Quins agents clau cal mobilitzar?

• Administració pública

• Agents de les diferents baules de la 
cadena alimentària

• Ciutadania i organitzacions de l’àmbit 
civil


