
 

 

Test 5 - Posicionar l'agricultura metropolitana en una estratègia agrícola  
i alimentària a gran escala  

 
1/ Per què l’agricultura urbana ha de ser considerada al conjunt dels nivells 
territorials? 
(nombre de respostes esperades: 3) 

❏ Els projectes agrícoles han de ser sempre a diversos municipis. 
❏ Cal tenir en compte els vincles entre la producció periurbana i el consum urbà. 
❏ Es poden produir externalitats a diversos municipis. 
❏ La periurbanització es pot estendre més enllà dels límits administratius d’un municipi.  

 
2 / Quins objectius pot tenir un projecte alimentari territorialitzat per a l'agricultura 
urbana? 
(nombre de respostes esperades: 3) 

❏ Connectar els actors de la cadena agrícola i alimentària. 
❏ Ampliar la cadena agroalimentària per augmentar les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. 
❏ Desenvolupar circuits curts de comercialització. 
❏ Millorar la coordinació entre zones urbanes i periurbanes. 
❏ Afavorir només la gran distribució minorista. 

 
 3 / Una estratègia agrícola i alimentària eficaç a nivell metropolità és: 
(nombre de respostes esperades: 5) 

❏ Transversal.  
❏ Amb suport polític. 
❏ Supèrflua. 
❏ Definida pel Parlament Europeu. 
❏ Basada en una avaluació de la situació local. 
❏ Operativa. 
❏ Col·lectiva. 

 



 

 

 
 
 
 

Test 5 - RESPOSTES 
 
  
 
 
 
 
1 / Per què l'agricultura urbana ha de ser considerada en el conjunt dels  
 nivells territorials? 

● Cal tenir en compte els vincles entre la producció periurbana i el consum urbà.  
● Es poden produir externalitats a diversos municipis. 
● La periurbanització es pot estendre més enllà dels límits administratius d‟un 

municipi.→ vídeo a les 01:20 
 

 2 / Quins objectius pot tenir un projecte alimentari territorialitzat per a la  
 agricultura urbana? 

● Connectar els actors de la cadena agrícola i alimentària. 
● Desenvolupar circuits curts de comercialització.  
● Millorar la coordinació entre zones urbanes i periurbanes. → vídeo a les 02:55 

 
 3/ Una estratègia agrícola i alimentària eficaç a nivell metropolità és: 

● Transversal 
● Amb suport polític 
● Basada en una avaluació de la situació local 
● Operacional 
● Col·lectiu→ vídeo a les 05:25 

 
 


