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1. DUNIA: MICROFINANÇAMENT PER UN SUPORT AGROECOLÒGIC A LLARG TERMINI 

Orientat vers la sobirania alimentària, el projecte Dunia (terra en swahili) pretén incidir en la 
sostenibilitat ecològica, econòmica i social de petits productors agroecològics de proximitat 
d’arreu de Catalunya, tot creant una comunitat de persones i empreses microfinançadores, 
sensibilitzades i informades sobre la relació camp-ciutat i alimentació-medi ambient. L’objectiu 
és consolidar la proximitat entre consumidors i productors, que la pandèmia de COVID-19 ha 
revelat possible i necessària. 

Abans que comencés la situació excepcional que estem vivint a causa d’aquesta pandèmia, el 
projecte buscava ampliar l'escala de participació de la ciutadania de Barcelona en l'alimentació 
sostenible tot facilitant el microfinançament a projectes agroecològics.  

Els darrers mesos, des de la petita pagesia i el sector agropecuari local s’han estat fent molts 
esforços davant la dificultat de col·locar el producte, donada l’aturada de molts negocis, i s’han 
estat creant noves xarxes per donar resposta a la urgència actual amb la mirada posada en el 
futur pròxim. Per tot això, actualment Dunia també pot ser una oportunitat per a enfortir el 
sector. 

Dunia, doncs, que es concebia com una eina per a l’autofinançament de l’agroecologia i la 
sensibilització ciutadana per recolzar la producció d’aliments de proximitat i ecològics, esdevé 
una proposta per mantenir a llarg termini el suport econòmic a la pagesia després d’aquest 
confinament i la participació ciutadana activa en el model alimentari sostenible necessari. 

1.1. Problemes que vol resoldre 
1.1.1. Desconnexió ciutat-camp. Barcelona, camp d’acció 

Des del 2007 més de la meitat de la població mundial viu en ciutats, i segons Nacions Unides, 
l’any 2050 ho farà el 70%. Per tant, els sistemes de producció i d’accés als aliments que 
s’utilitzen a les ciutats tenen cada cop més pes a l’hora d’incidir en problemes tan greus com la 
fam, la pobresa que pateix l’àmbit rural o el canvi climàtic. 

Però el desconeixement de l’origen dels aliments -que en les poblacions urbanes és molt alt- 
provoca una valoració escassa envers els productes agroecològics i, en conseqüència un 
mercat agroalimentari dominat per les lleis del mercat, més que per la sostenibilitat.  

Com explicava recentment una arquitecta experta en l’anàlisi de les ciutats des de la 
perspectiva del menjar, a Barcelona, com  ciutat, existeixen molts factors favorables perquè 
sigui fàcil tornar a connectar amb el lloc d’on provenen els aliments. A la ciutat han sorgit, al 
llarg del temps i especialment els darrers anys, diverses iniciatives que donen cobertura a 
aquesta necessitat de circuits curts de comercialització -cooperatives de consum, mercats de 
pagès, supermercats cooperatius, etc.-. Ara el projecte Dunia, amb una mateixa mirada 
posada en la sostenibilitat alimentària, proposa un altre camp d’acció: el microfinançament. 

Amb Dunia, la cooperativa Tarpuna té com a objectiu promoure l’alimentació sostenible a les 
ciutats, en la línia del que s’indica a l'Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària de 
Barcelona 2016-2019, al Milan Urban Food Policy Pact, un Pacte de política alimentària urbana 
que van signar a Milà més d’un centenar de governs locals de tot Europa, juntament amb el de 
Barcelona, l’octubre del 2015, per comprometre’s en el desenvolupament de sistemes 
alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats.  

https://www.ara.cat/societat/Carolyn-Steel-menjar-economia_0_2249175143.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=ara
https://www.ara.cat/societat/Carolyn-Steel-menjar-economia_0_2249175143.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=ara
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
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Des d’aleshores, Barcelona desplega una política dirigida a la sobirania alimentària que permet 
transitar cap a un sistema alimentari sa, ambientalment sostenible i socialment just. El 
proper 2021 Barcelona serà capital mundial de l’alimentació sostenible i acollirà la cimera 
internacional del pacte de Milà, que actualment agrupa 200 ciutats compromeses a 
desenvolupar models agroalimentaris sans.  

No és estrany, doncs, que Dunia sorgeixi a Barcelona i estigui podent realitzar el primer assaig 
en aquesta ciutat amb el suport econòmic de l’Ajuntament a través de la convocatòria de 
subvencions de Barcelona Activa ‘Impulsem el que fas’. 

 

 

1.1.2. Precarietat del sector primari 

Durant els darrers anys, el consum ecològic ha augmentat, motivat majoritàriament per raons 
de salut i no tant per motius de sostenibilitat ambiental o de consciència de les condicions de 
treball de les persones que produeixen els aliments. Sovint, la sostenibilitat econòmica de les 
explotacions i les condicions laborals dels agricultors són precàries o molt justes; agreujades 
per diversos factors: saturació dels estocs, sacrifici de la qualitat pel baix preu, importacions en 
desigualtat de requisits, hàbits alimentaris... 

Per als productors agroecològics arrelats al territori, el microfinançament té un impacte a llarg 
termini perquè reforça la seva autogestió, tant a nivell econòmic com de massa crítica, 
perquè cada campanya de cofinançament ajuda a crear consciència social de la importància 
que el sector té en la vida de tothom.  

1.2. A qui s’adreça 

Dunia s’adreça a persones que no han trobat encara la manera de participar en un mercat 
alimentari de proximitat o ecològic per oferir-los la possibilitat d’actuar sense que això suposi 
tant un terrabastall de canvis en la seva vida com el suport a un canvi de paradigma que ha 
d’avançar però de forma sostinguda, des de baix. Amb el microfinançament dels projectes de 
Dunia, les persones estaran contribuint a la justícia social i a la cura del medi ambient de forma 
immediata i a més obrint-se a tot un món de coneixement del camp, de la provinença dels 
productes que consumim, de reflexions que mica en mica les aniran empoderant en les seves 
decisions vers la sostenibilitat i la responsabilitat amb la humanitat i el planeta. 

1.2.1. També les empreses hi són convidades 

Per les empreses que aposten per la sostenibilitat i són actives en la seva responsabilitat 
social, formar part d’aquesta comunitat de cofinançament suposa una acció de 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de fàcil implementació, amb potencialitat de 
dinamitzar el vincle entre la plantilla i l’empresa, i d’impactar directament en l’avenç de 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per l’ONU. Dunia 
proposa l’acció local per l’impacte global. 
 
En un moment especialment delicat per a l’economia arrel de la crisi pel COVID-19, Dunia 
proposa fomentar el suport mutu i facilitar la creació d’una xarxa cofinançadora als 
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productors agroecològics que volen fer millores en els seus negocis amb una visió de millora 
col·lectiva.   
 
Què poden fer les empreses: 

- Cofinançament directe, a canvi de recompenses col·lectives que s’indiquen en cada 
campanya. 

- Matchfunding, que és una aportació única a un projecte que multiplica, per un factor 
establert, totes les aportacions individuals fins al topall que ha definit l’empresa. Les 
empreses que vulguin participar d’aquesta manera, només cal que es registrin a Dunia 
i se les contactarà per acordar el procediment. 

- Col·laboracions no monetàries als projectes. Hi ha campanyes que proposen la 
participació sense diners per mitjà de donació de material o la prestació puntual 
d’algun servei. 

- Difusió de les campanyes de microfinançament que es llancin des de Dunia, ja sigui a 
les seves plantilles o col·laboradors, o pels mitjans de què disposin. 

 

1.2.2. Dunia i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

El projecte Dunia incideix especialment en quatre dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) definits per l’ONU: 

1.2.2.1. - Fam zero (ODS 2) 

“El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions clau per al desenvolupament i són 
vitals per acabar amb la fam i la pobresa. Gestionades de forma adequada, l'agricultura, la 
silvicultura i l'aqüicultura poden subministrar menjar nutritiu a tot el planeta, així com generar 
ingressos decents, donar suport al desenvolupament centrat en les persones del camp i protegir 
el medi ambient. 

 “Les inversions en agricultura són crucials per augmentar la capacitat productiva agrícola i els 
sistemes de producció alimentària sostenibles són necessaris per ajudar a mitigar les 
dificultats de la fam. 

“Cal una profunda reforma del sistema agrari i alimentari mundial” 

Dunia aborda els reptes de duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors 
d’aliments en petita escala, entre d’altres a través d’un accés als serveis financers, mercats i 
oportunitats per a la generació del valor afegit (2.3), així com el d’assegurar la sostenibilitat 
dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que contribueixin 
al manteniment dels ecosistemes (2.4). O també el de corregir i prevenir les restriccions i 
distorsions comercials als mercats agropecuaris mundials (2.b) i facilitar l’accés oportú a 
informació sobre els mercats (2.c) 

1.2.2.2. - Treball decent i creixement econòmic (ODS 8) 

“Les societats hauran de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a llocs 
de treball de qualitat, estimulant l'economia sense perjudicar el medi ambient.  

 “La millora de l'accés als serveis financers per gestionar els ingressos, acumular actius i 
realitzar inversions productives són components essencials d'un creixement econòmic 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/


 

 

9 

www.tarpunacoop.org 

sostingut i inclusiu. L'augment dels compromisos amb el comerç, la banca i la infraestructura 
agrícola també ajudarà a augmentar la productivitat i a reduir els nivells d'atur a les regions 
més empobrides del món. 

Dunia s’enfoca als reptes d’assolir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la 
diversificació, modernització tecnològica i innovació, entre d’altres (8.2); així com de promoure 
polítiques orientades al desenvolupament que recolzin les activitats productives, la creació de 
llocs de treball decents, emprenedoria, creativitat i innovació, així com el foment de la 
formalització i creixement de les microempreses i petites i mitjanes empreses inclús 
mitjançant l’accés a serveis financers (8.3). També per descomptat a la millora de la producció i 
el consum eficients dels recursos i procurar desvincular el creixement econòmic de la 
degradació del medi ambient (8.4). 

1.2.2.3. - Ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) 

 “Cal millorar la planificació i la gestió urbanes perquè els espais urbans del món siguin més 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

“Ara bé, són molts els problemes que existeixen per mantenir les ciutats de manera que se 
segueixin generant llocs de treball i siguin pròsperes sense exercir pressió sobre la terra i els 
recursos. Els problemes comuns de les ciutats són la congestió, la falta de fons per a prestar 
serveis bàsics, la manca de polítiques apropiades en matèria de terres i habitatge i el 
deteriorament de la infraestructura. 

Els reptes que tracta Dunia en aquest àmbit són els de redoblar els esforços per a protegir i 
salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món (11.4); reduir l’impacte mediambiental 
negatiu per càpita de les ciutats (11.6); recolzar els vincles econòmics socials i ambientals 
positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals (11.a) i també la promoció de l’ús eficient 
dels recursos, la mitigació del canvi climàtic, entre d’altres (11.b). 

1.2.2.4. - Producció i consum responsables (ODS 12) 

“El consum i la producció sostenible consisteixen en fomentar l'ús eficient dels recursos i 
l'energia, la construcció d'infraestructures que no perjudiquin el medi ambient, la millora de 
l'accés als serveis bàsics i la creació de llocs de treball ecològics, justament remunerats i amb 
bones condicions laborals. Tot això es tradueix en una millor qualitat de vida per a tots i, a 
més, ajuda a aconseguir plans generals de desenvolupament, que rebaixin costos econòmics, 
ambientals i socials, que augmentin la competitivitat i que redueixin la pobresa. 

 “Cal adoptar un enfocament sistèmic i aconseguir la cooperació entre els participants de la 
cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Consisteix en 
sensibilitzar els consumidors mitjançant l'educació sobre les maneres de vida sostenibles, 
facilitant-los informació adequada a través de l'etiquetatge i les normes d'ús, entre d'altres. 

En aquest punt, Dunia aborda el repte de la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos 
naturals (12.2); la reducció del malbaratament alimentari en la venda al detall i a nivell dels 
consumidors, així com en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues 
posteriors a la collita (12.3); la gestió ecològicament racional dels productes químics i reduir 
significativament la seva alliberació a l’atmosfera, l’aigua i el sòl (12.4); encoratjar a les 
empreses a que adoptin pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat 
(12.6); assegurar que les persones d’arreu del món tinguin la informació i els coneixements 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura 
(12.8) 

 
1.3. Com funciona 

Dunia és principalment una comunitat cofinançadora, de persones i empreses de la ciutat que 
es connecten amb el camp mitjançant la informació i les propostes publicades al web 
www.projectedunia.org. Aquestes persones i/o empreses es disposen a donar suport a les 
campanyes que es vagin llançant periòdicament al web de Dunia. 

En aquesta fase inicial de Dunia, la comunitat cofinançadora s’està creant a Barcelona. En 
rèpliques futures, es preveu crear comunitats en d’altres ciutats de Catalunya i de la resta de 
l’estat espanyol. (*Veure punt 4.1 ‘Continuïtat del projecte’). 

Per rebre les informacions i actualitzacions de les campanyes és important registrar-se a 
http://www.projectedunia.org/participa i definir quina aportació es vol fer -sense que aquesta 
declaració d’intencions sigui d’obligat compliment, sinó tan sols una forma de vincular-se-. 

Les campanyes publicades a Dunia s’enllacen directament a la plataforma de 
microfinançament Goteo.org, on es poden fer les aportacions econòmiques, tot seguint el 
procediment habitual de la plataforma. A canvi, el microfinançador rep un retorn en forma de 
producte (verdura, fruita, vi, compost, llavors...) o de servei com ara cursos (horticultura, 
enologia, etc.), visites al productor, o d’altres. 

Com que el cofinançament es fa a la plataforma de la Fundació Goteo, totes les aportacions es 
poden desgravar a la declaració de la renda, i per tant, les accions de microfinançament 
tenen repercussió en la distribució dels impostos.   

Exemple pràctic: 

En cas de que el microfinançador sigui una persona física, la desgravació és d’un 80%. És a dir, 
si l’aportació econòmica fos de 100 euros, Hisenda n’hi tornaria 80 i, per tant, l’aportació real 
seria de 20 euros. Si el microfinançador, en canvi, és una empresa, la desgravació és d’un 35%. 
Si l’aportació fos de 100 euros, Hisenda n’hi tornaria 35 i per tant l’aportació real seria de 65€. 

 
2. PROJECTES I CAMPANYES 

Dunia pretén facilitar, per mitjà del microfinançament, l’accés a projectes agroecològics que 
tenen com a objectiu millorar diversos aspectes de la sostenibilitat. Per tant, ofereix suport i 
acompanyament, a productors i projectes, en la creació de les campanyes per donar a conèixer 
la seva necessitat, i contribueix en la seva difusió i comunicació per aconseguir els recursos. 

2.1. Criteris de selecció i valoració de l’impacte 

Com que el concepte de sostenibilitat és poc concret i la finalitat de Dunia és fomentar un 
sistema alimentari més sostenible a través de la informació i tot donant suport a productors de 
proximitat ecològics que vulguin millorar en algun aspecte la seva explotació o empresa, calia 
establir uns criteris per tal de mesurar l’aportació de cada projecte en la sostenibilitat del 
sistema alimentari. 
Els criteris i indicadors s’han agrupat en els següents àmbits: 

http://www.projectedunia.org/
http://www.projectedunia.org/participa
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 - Criteris ambientals: 
Reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle: inclou criteris diversos com el 
foment de la producció local, el consum de producte de temporada, el reciclatge de residus 
orgànics i de proximitat, la reducció del malbaratament alimentari i la substitució de la 
proteïna d’origen animal. Tots aquests criteris diversos tenen un efecte en la disminució 
d’emissions, ja sigui directament, com la reducció del transport dels aliments o dels costos 
energètics de conservar-los. 
Energia: inclou tant el criteri de reducció del consum com el del foment o producció de energia 
verda. 
Aigua: és un dels recursos fonamentals de l’agricultura i s’inclou el criteri de la millora de 
l’eficiència en l’ús de l’aigua i el de promoure l’ús d’aigües reciclades. 
Residus: inclou la reducció d’embalatges de tot tipus i la reducció de l’ús de plàstics en la 
producció. 
Biodiversitat: la conservació de la biodiversitat és un aspecte fonamental per a la sostenibilitat 
del planeta, s’inclou tant la promoció de la biodiversitat del medi ambient, inclosa la del sòl, 
com la recuperació i ús de varietats tradicionals o en desús. 
Sòl: inclou criteris de conservació de sòls. 
- Criteris socials i econòmics 
Econòmics: tot allò referent a millorar els ingressos, reduir els costos i diversificar del producte 
o els clients. 
Condicions de treball: són criteris de millora de les persones treballadores, formació, facilitat 
per fer la feina o generació de llocs de feina. 
Governança i participació: inclou la millora de la governança del sistema alimentari i la 
connexió entre la producció local i el món local. 

2.2. Alguns projectes en campanya 
 

2.2.1. Cap al ‘zero waste’ amb esponges vegetals ecològiques 

La cooperativa d’horta ecològica El Rave Negre, de Gallecs, en la seva cerca per diversificar els 
seus ingressos per ser més sostenibles econòmicament van començar fa dos anys a provar el 
cultiu de la luffa, un tipus de cucurbitàcia que quan s’asseca es pot utilitzar com a esponja o 
fregall. Amb el finançament que aconsegueixin podran cobrir les despeses de la seva recerca 
en el disseny experimental i millorar la infraestructura de neteja i assecatge, claus per ampliar 
la seva comercialització. Amb aquest producte, que no es fa malbé i per tant ofereix una font 
d’ingressos més estable que les verdures, el Rave Negre estarà posant a l’abast de la 
ciutadania un utensili completament biodegradable amb el qual tothom podrà contribuir a 
reduir la proliferació de microplàstics al medi ambient. Vegeu el vídeo de la campanya. 

2.2.2. Per produir aliments de proximitat calen petits obradors locals! 

Més de vint petites empreses productives de la zona de l’Alt Empordà s’estan unint en la 
creació d’una cooperativa per consolidar i augmentar els serveis que dona el petit Escorxador 
Municipal de l’Armentera a granges familiars ecològiques i locals i a carnisseries i xarcuteries 
artesanals. El manteniment d’aquests petits equipament són la garantia del subministrament 
de carn de qualitat a la població; amb el finançament que aconsegueixin gràcies a la comunitat 
de cofinançadors podran cobrir les despeses de creació de la cooperativa i realitzar millores 
necessàries en l’edifici, perquè pugui ser referent en el model agroalimentari del futur. Vegeu 
el vídeo de la campanya. 

2.2.3. Plantació de kiwis per fer més sostenible un projecte d’agricultura social  

https://youtu.be/uK0xZgt-l3s
https://youtu.be/sr-0cAh6grI
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L’impuls financer a la plantació de kiwis ecològics a la finca de Llinars del Vallès, on la 
cooperativa Tarpuna treballa amb persones en situació de vulnerabilitat, per fer tasques 
d’inserció laboral i d’acompanyament. El kiwi és una fruita que s’importa en un percentatge 
altíssim a Catalunya; amb aquest projecte, el doble objectiu és d’augmentar la rendibilitat de la 
finca i per tant continuar amb aquesta missió social de la cooperativa i alhora oferir fruita de 
temporada, ecològica i de proximitat. Vegeu el vídeo de la campanya. 

2.2.4. Una bassa ecosostenible per millorar l’entorn de les vinyes ecològiques  

El celler familiar El Jardí dels Sentits, al Penedès, on es cultiven les vinyes de forma ecològica i 
amb pràctiques biodinàmiques, vol construir de forma sostenible una bassa per recollir l’aigua 
pluvial i augmentar la biodiversitat de l’entorn. L’enòloga i biòloga Blanca Ozcáriz, al 
capdavant d’aquest projecte, ens explica com això serà positiu perquè es deixarà de perdre 
l’aigua, un recurs tan preuat i amb la qual cosa es podrà millorar encara més el vi; es faran 
encara més agradables les visites i tastos a la finca, amb una zona de fauna i flora de zones 
humides. Crear més biodiversitat és contribuir a l’equilibri a la natura. Vegeu el vídeo de la 
campanya. 

2.3. Altres campanyes, al setembre 
2.3.1. Ajut per a maquinària per produir compost  

El pagès al capdavant de l’Horta el Bròquil del Maresme té els coneixements i la voluntat de 
produir compost (adob orgànic) amb les restes vegetals però li cal millorar la seva maquinària 
per poder abastir d’aquest producte molt preuat per millorar el sòl i per tant els cultius a totes 
les petites empreses que conformen la cooperativa Ecomaresme. Amés, per poder fer-ho en 
seguretat, ja que el tractor de què disposa ara no li ho permet. 

2.3.2. Suport de treball al camp per millorar la conciliació   

 Conreu Sereny és una cooperativa agroecològica a la zona de muntanya de Badalona, al 
monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Per millorar les condicions de treball de les persones que 
en són sòcies de treball, necessiten contractar una persona i el microfinançament pot suposar 
un impuls molt important per cobrir les despeses de la contractació fins que es pugui 
comercialitzar el producte que s’ha sembrat i per tant la pròpia empresa generi els recursos 
que cobreixin aquest nou salari. 

 
3. EL VALOR DE L’ALIMENTACIÓ DE PROXIMITAT I ECOLÒGICA 

Dunia apropa la població urbana a qui produeix els aliments. Per què cal enfortir l’agricultura 
de proximitat per desenvolupar un sistema alimentari sostenible?  

La producció local és important perquè: 

• Permet generar relacions d’influència mútua entre consumidors i productors: el 
consumidor pot posar cara a qui produeix, i a la vegada el productor pot conèixer a una 
part de la seva clientela; es crea confiança. A més, el productor pot proposar productes o 
varietats, o demanar als consumidors que responguin a pics de producció; i els 
consumidors podem conèixer d’on venen els productes i suggerir o aportar idees al 
productor. 

https://youtu.be/5d8Y8IJuDCY
https://youtu.be/quoZt_itjQ8
https://youtu.be/quoZt_itjQ8
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• Fomenta la sobirania alimentària -el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles 
i alimentàries que els afecten- perquè només amb proximitat es pot assegurar la 
possibilitat de decidir sobre com es produeixen els nostres aliments. 

• S’adapta a la realitat social, ofereix productes de temporada i varietats locals que són 
valorades només, o sobretot, pels consumidors propers. 

• Té més potencial de generar relacions ecosistèmiques entre la ciutat i el món rural que 
vagin més enllà del consum, , com ara en l’aprofitament de residus per compostar-los i 
convertir-los en adob (com fa el projecte revolta.cat), o en la creació de serveis com tallers, 
formacions o activitats lúdiques. Tot això fomenta la cohesió territorial i fa disminuir les 
desigualtats. 

• Té més capacitat de gestionar el malbaratament alimentari mitjançant la relació amb els 
consumidors. 

• Redueix l’impacte ambiental del transport, que no és la principal font de gasos d’efecte 
hivernacle, però tot allò que es pugui estalviar importa. 

• Permet conèixer amb més detall les condicions socials i ambientals dels aliments que 
arriben als consumidors. Si molts tomàquets provenen d’altres regions o països és per què 
allí es paga menys als treballadors i no se segueixen les normatives ambientals com aquí i, 
per tant, els costos són menors, però els costos socials i ambientals són més grans. 

• Només la producció local pot sostenir i conservar el medi rural del país, inclosos el 
paisatge, la biodiversitat i els recursos naturals -per tant cal afavorir que s’apliquin 
tècniques de cultiu conservacionistes-. 

Més informació: http://www.projectedunia.org/valor-produccio-local-sostenibilitat-sistema-
alimentari/ 

3.1. Paper de l’alimentació en el canvi climàtic 

La producció d’aliments causa un quart del global de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH), especialment en la producció intensiva de carn i la fabricació d’ensums 
químics per als cultius. 

Altres impactes mediambientals de l’alimentació i l’agricultura més enllà de la petjada de CO2 
són, com s’indica al gràfic que obre aquest dossier de premsa, l’ús de l’aigua, l’ús de la terra -
la desforestació per a usos agrícoles-, l’eutrofització o contaminació de les aigües, la pèrdua 
de biodiversitat.  

3.2. La sostenibilitat va més enllà de l’emissió de gasos 

La sostenibilitat significa satisfer les necessitats de les generacions actuals sense afectar la 
capacitat de les futures.  

Els cinc principis per a la sostenibilitat de l’agricultura, segons l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) impliquen : 
1. Millorar l’eficàcia en l’ús dels recursos 
2. Activitats directes per conservar, protegir i millorar els recursos naturals 
3. Millorar i protegir el medi de vida rural, l’equitat i el benestar social 
4. Millorar la resiliència de les persones, comunitats i ecosistemes 
5. Mecanismes de governança responsables i eficaços 
Amb Dunia, des de la cooperativa Tarpuna es vol incidir precisament en els factors que van 
més enllà de l’ús dels recursos i afecten les persones que es dediquen a l’agricultura, el seu 
accés al finançament i els mercats, la seva capacitat de participació social, entre d’altres. 

http://www.revolta.cat/
http://www.projectedunia.org/valor-produccio-local-sostenibilitat-sistema-alimentari/
http://www.projectedunia.org/valor-produccio-local-sostenibilitat-sistema-alimentari/
http://www.fao.org/sustainability/
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4. LA COOPERATIVA TARPUNA IMPULSA DUNIA  

Tarpuna és una cooperativa sense ànim de lucre que va néixer el 2012, està formada per un 
equip de persones que desenvolupen projectes transformadors per a una societat més justa i 
sostenible i fa innovació social amb la participació de les persones i amb dinàmiques 
col·laboratives per donar resposta a les necessitats socials de l’entorn.  

Tarpuna treballa fonamentalment quatre àmbits: agricultura i alimentació; anergia; residus; 
innovació social. Des dels seus inicis, Tarpuna enforteix el vincle entre camp i ciutat per tal 
que el sistema alimentari sigui més sostenible; Dunia dona seguiment a aquest objectiu i ho fa 
des del microfinançament. 

Algunes de les fites de Tarpuna són l’Aplec d’agricultura urbana (agriculturaurbana.cat), l’hort 
urbà (horturba.com), el projecte Banc d’Energia (bancdenergia.org), el compostador 
electromecànic per a la gestió descentralitzada de residus (revolta.cat).  

4.1. Continuïtat del projecte 

En aquest projecte pilot, des de Tarpuna es vol provar l’experiència del microfinançament com 
a impuls per a una alimentació sostenible des de les ciutats, tot creant una comunitat de 
suport per a productors. Si és exitosa, és a dir, si aconsegueix alguna transformació beneficiosa 
per al conjunt de la societat, urbana i rural, la intenció és replicar-la en d’altres ciutats. 

Per a la valoració d’aquesta replicabilitat futura i la realització d’un estudi de viabilitat del 
projecte, la cooperativa impulsora de la iniciativa compta amb el suport d’una Comissió de 
Seguiment. 

5. SUPORTS I COL·LABORACIONS 

5.1. Suport de Barcelona Activa a través de la convocatòria ‘impulsem el que fas’  

La posada en marxa de Dunia és possible gràcies al finançament de la convocatòria ‘Impulsem 
el que fas’ de Barcelona Activa, de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
És per això que actualment se centra en projectes que abasteixen Barcelona i crea la comunitat 
a la ciutat.  
 

5.2. Fundació goteo 

Goteo és una plataforma de micromecenatge nascuda el 2011, especialitzada en projectes 
amb impacte social. Des de la Fundació Goteo, creadora de la plataforma, es faciliten 
processos de col·laboració per a la millora de les comunitats, en matèria econòmica, 
mediambiental, educativa, política, social i/o cultural. L'aliança amb Goteo fa créixer 
l'economia social i solidària, tot apostant per la solidaritat com a motor.  

5.3. Comissió de seguiment 

Des de la idea de crear Dunia, Tarpuna ha sospesat el valor del projecte amb persones i 
entitats expertes en agroecologia, economia social i solidària, sostenibilitat, etc.   

Per avançar en aquest primer any amb solvència, s’ha creat una Comissió de seguiment que 
supervisa la marxa del projecte i aporta idees i propostes en funció de les necessitats i reptes 

http://www.projectedunia.org/qui-som/
http://www.agriculturaurbana.cat/
http://www.horturba.com/
http://www.bancdenergia.org/
http://www.revolta.cat/
https://www.goteo.org/
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que van sorgint; ha validat els criteris per seleccionar projectes per a finançar; validarà 
l’informe d’avaluació al final de la prova pilot; i aportarà propostes per al pla de viabilitat 
futura del projecte. 

Les entitats que formen la Comissió són: 

· Arran de Terra: cooperativa de treball sense ànim de lucre que promou la Transició 
Agroecològica dels sistemes alimentaris locals de Catalunya; és a dir, vers sistemes alimentaris 
i comunitats locals més justos, sans i sostenibles. 

· Associació l’Era: entitat sense ànim de lucre, amb poc més de 20 anys, dedicada 
principalment a la divulgació de pràctiques i tècniques de producció ecològica, energies 
renovables, bioconstrucció i desenvolupament rural. 

· Opcions: cooperativa sense ànim de lucre que fa més de 20 anys que impulsa el consum 
conscient tot donant eines a la ciutadania per apoderar-se i superar les tres grans barreres per 
fer un consum coherent amb els seus valors -d’informació, d’accés a les alternatives, 
econòmica- 

· Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB): denominada recentment com Escola 
d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) de la UPC, Treballa per 
replantejar la relació entre producció i consum com un factor clau d’adaptació i per això 
aprofundeix en el concepte de sistema alimentari. 

· Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC): corporació de dret públic 
regida per la llei de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que té com a 
finalitat l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels 
enginyers agrònoms. 

· Slow Food Barcelona: format el 2005, té l’objectiu de transmetre els valors del moviment 
internacional a tot el conjunt de la població de Barcelona i els col·lectius més vinculats amb la 
producció de menjar. 

5.4. Assessorament científic en la valoració de criteris i indicadors de sostenibilitat 

Dunia ha comptat amb l’orientació d’un grup científic de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) per a la definició dels criteris de sostenibilitat, així com dels indicadors 
per a la mesura de l’impacte de cadascun dels projectes finançats, així com de les aportacions 
econòmiques que fan els microfinançadors. 

Per a la seva adequació a l’entorn de l’economia social i solidària, les aportacions científiques 
s’han debatut i consensuat amb la comissió de seguiment constituïda per entitats expertes en 
consum conscient i agroecologia que donen suport a Dunia. 

En el transcurs del projecte pilot es podrà comprovar l’aplicació pràctica d’aquests criteris i 
indicadors i perfeccionar el mecanisme de mesura, que és un dels objectius del primer any de 
Dunia. 
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6. Contacte premsa 

Verònica Miquel 
639 387 383 
veromiquel@4lcomunicacion.com 
 
Silvia Granado 
672 06 19 24 
silf2012@icloud.com 
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