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Navegant per la xarxa es poden trobar molts enllaços a administracions, associacions i 
organismes relacionats amb el desenvolupament agropecuari, que comprenen des de 
l'àmbit internacional fins al regional, de variades titularitats, que inclouen entitats 
públiques, empreses privades i organitzacions socials. 

 
Organismes internacionals 
Entre els organismes relacionats amb l'ONU, el primer referent és la FAO 
(http://www.fao.org). Dins aquest mateix organisme és també interessant consultar la 
secció d'estadística, que presenta una ingent quantitat de dades (http://faostat.fao.org). 
Si de buscar dades es tracta, resulta de visita obligada la pàgina del departament 
nord-americà d'agricultura, la secció corresponent de la qual 
(http://www.ers.usda.gov/Data/) ofereix una completíssima varietat, referents sobretot 
a temes relacionats amb el comerç agrícola. Amb una altra orientació, pot trobar-se el 
Fons Internacional per al Desenvolupament Agrícola (http://www.ifad.org), que 
presenta treballs molt interessants sobre l'agricultura i la seva relació amb la pobresa, 
així com treballs sobre els objectius del mil·lenni i les seves consideracions sobre 
l'agricultura i la pobresa. Finalment, la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) també proporciona articles interessants sobre agricultura a la seva pàgina 
www.eclac.org. 

També en l'àmbit de l'ONU i en la faceta de finançament, hi ha el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banc Mundial i l'OCDE. A la pàgina web del Banco 
Interamericano de Desarrollo trobem el tema de l'agricultura 
(http://www.iadb.org/topics/ag.cfm), amb nombrosos estudis, i dins de la del Banc 
Mundial val la pena no només detenir-se en la secció específica d'agricultura i 
desenvolupament rural (http://www.worldbank.org/rural), sinó també en la secció 
dedicada a la pobresa (http://www.worldbank.org/poverty/) i a la salut. Això és una 
constant en tota la xarxa, ja que no s'ha d'oblidar que el 75% de les persones que 
passen fam viuen en el medi rural i es dediquen a feines relacionades amb 
l'agricultura. Per aquesta raó ambdós temes van molt units. És molt interessant visitar, 
a més, i descarregar-se documents que apareixen a la pàgina web del Banc Mundial, 
ja que pot sorprendre com les conclusions dels seus estudis tècnics difereixen molt de 
les decisions polítiques que més tard adopten. Quant a la web de l'OCDE 
(http://www.oecd.org/home), la majoria de documents són només accessibles a 
subscriptors, però navegant una mica es troben alguns documents de treball (working 
papers) relacionats amb agricultura que poden resultar interessants.  

No només es dediquen al finançament aquestes entitats internacionals; existeixen 
també  nombrosos bancs d'àmbit més petit especialitzats en el sector rural (Per ex. 
Banco de Desarrollo Agropecuario – Panamà http://www.bda.gob.pa/). 
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Administracions públiques 
És necessari mencionar, en primer lloc, els ministeris d'agricultura de quasi tots els 
països, des dels que s’acostuma a poder accedir a nombrosos programes estatals de 
desenvolupament rural i agropecuari.  

Hi ha gran quantitat de fons de finançament d'àmbit nacional, normalment 
dependents de l'Administració pública. Pot citar-se, entre altres, el Fondo de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA - http://www.fondafa.gov.ve) a 
Venezuela. 

Continuant amb l'Administració, però a un altre nivell, es troben nombrosos instituts 
públics, com l’Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP – http://www.indap.cl/) a 
Colombia, que resulta de particular interès per tenir un apartat específic sobre gènere. 

Dins l'àmbit de la Unió Europea, la primera pàgina a citar és la de la Direcció General 
d'Agricultura (http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm), encara que la 
informació que ofereix es cenyeix a temes exclusivament comunitaris. Val la pena 
donar-se una volta per l'Agència Europea del Medi Ambient, que posseeix una secció 
(http://themes.eea.eu.int/Sectors_and_activities/agriculture) interessant per a conèixer 
els aspectes ambientals de l'agricultura. 

 
Àmbit acadèmic 
Resulten imprescindibles els articles sobre desenvolupament rural de l'Overseas 
Development Institute  (www.odi.org.uk) i el portal Eldis (www.eldis.org), de l'Institute of 
Development Studies de la Universitat de Sussex. 

A Espanya val la pena passar per la Universidad de Córdoba, que compta amb un 
equip de desenvolupament rural (http://www.uco.es/investiga/grupos/edr/), els 
objectius del qual són d'una banda, avançar en el coneixement i en la investigació 
teòrica i aplicada en Desenvolupament Rural i per un altre, acostar els resultats 
d'aquesta activitat als agents del medi rural, així com contrastar sobre el terreny les 
metodologies i conclusions de les investigacions. 

 
Xarxes de cooperació i organitzacions socials 
Un dels exemples de recursos d'aquest gènere és FIDAMERICA 
(http://www.fidamerica.cl/), el propòsit del qual és millorar l'eficàcia i eficiència dels 
projectes de reducció de la pobresa rural a Amèrica Llatina i el Carib. A Espanya 
podem trobar la Xarxa Espanyola de desenvolupament rural (http://www.redr.es/), molt 
centrada en els aspectes d'aquest terreny dins de la Unió Europea. 

Podem destacar també la pàgina de la xarxa de la societat espanyola d'agricultura 
ecològica (SEAE - http://www.agroecologia.net/), que posseeix un bon nombre de 
publicacions sobre el tema. 

Dins del propi món de les ONG i moviments camperols val la pena mencionar dos 
especialment: Vía Campesina (http://www.viacampesina.org), on podrem trobar 
informació útil sobre temes com ara la sobirania alimentària o l'agricultura sostenible; i 
Intermon Oxfam (http://www.intermonoxfam.org/), que presenta, en la seva secció 
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d'estudis, uns treballs molt interessants sobre la situació agrícola mundial i la seva 
relació amb el comerç mundial. 

Pot ser interessant passar-se per Aldea Rural (http://www.aldearural.com), que 
consisteix en un directori sobre el món rural, i on es poden trobar enllaços de qualsevol 
tipus, des de fires i cursos de formació fins a allotjament, passant per paratges naturals 
o subvencions. 

 
 


