
Resum 

 

Aquesta investigació és sobre els camperols i la natura. L’objectiu és estudiar el mode 

en el qual l’agricultura camperola (tradicional) obri un ventall d’oportunitats a les 

generacions futures. L’abast és global, incloent tant països en desenvolupament com 

països desenvolupats. 

 

Les següents preguntes han guiat aquesta investigació: 

 

1. Estan els camperols desapareguent o augmentant?  i on? 

2. Quins són els valors que ells creen en la seua relació amb la natura? 

3. Quin enfocament podria facilitar un canvi cap a una agricultura més 

camperola? 

 

 

 

Per a respondre aquestes preguntes hem utilitzat una metodologia basada en la revisió 

de literatura (revisió de publicacions científiques), anàlisi de dades i estadístiques 

mundials, entrevistes, investigacions de camp, estudi de cas, lliçons apreses i la 

identificació de dèficit de coneiximent. La rellevància cada vegada major de les 

característiques de l’agricultura camperola front als reptes actuals i el fet de que haja 

rebut poca atenció en el passat, la converteix en un terreny únic per a futures 

investigacions. Amb aquest treball s’espera promoure alguna contribució a la creació de 

mecanismes de recolzament innovadors, incloent diferents tipus d’eines (financeres, 

legals i tècniques) i al diseny de polítiques agrícoles post-modernes que integren les 

característiques de l’agricultura camperola. 

 

 

La Tesi està dividia en quatre seccions complementàries, a més s’inclou una 

introducció, una discussió dels resultats i una conclusió. Elements d’aquesta 

investigació foren publicats en dos llibres traduïts a quatre idiomes, amb una versió 

actualitzada i reimpresa, un dels quals fou presentat  en la Conferència de les Nacions 

Unides al voltant del Desenvolupament Sostenible – Rio + 20 en 2012 i a la Cimera dels 

Pobles. Ambdós llibres s’han distribuït per diferents països, així com també a diversos 

ministeris d’agricultura i desenvolupament a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i El Carib. 

També s’han distribuït en xarxes de desenvolupament i en conferències i esdeveniments 

internacionals sobre agricultura. Aquesta investigació ha sigut la base per a la creació 

d’una plataforma internacional pro-camperola involucrada en el desenvolupament 

d’eines i instruments específics dedicats a l’agricultura camperola. 

 

 

1. L’agricultura camperola està definida en la secció I. Els camperols són les 

persones que        practiquen l’agricultura camperola (també definit en la secció 

II: Estat i Tendència). 

 

 


