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“ToTa persona Té dreT a un nivell de vida que asseguri,  
per a ell i la seva família, la saluT i el benesTar, 
especialmenT quanT a alimenTació (...)” 
Article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans

Durant segles, l’agricultura ha estat una agricultura respectuosa amb la terra, seguint els  
cicles del clima, donant a la terra el temps necessari per recuperar-se, i sempre d’acord 
amb la cultura de la zona.

Així és com arribem a les portes del segle XIX, quan s’inicia l’agricultura intensiva. 
Aquesta  agricultura busca un sistema de producció agrícola-ramader caracteritzat per 
grans inputs de capital i de treball o alt ús de tecnologies i agroquímics (plaguicides, ferti-
litzants, llavors seleccionades etc.) en relació a la unitat de superfície de terra o al nombre 
d’animals.

La producció agrícola a nivell mundial es va multiplicar així 4 vegades entre 1820 i 1975 
per alimentar una població mundial que va passar de 1.000 milions de persones el 1800 
a 6.500 milions el 2002. 

Aquestes formes modernes d’agricultura intensiva si bé han incrementat els rendiments, 
han estat, entre d’altres, font de contaminació i alteració del medi provocant entre d’al-
tres la limitació o destrucció de l’hàbitat natural d’animals i plantes, l’ erosió del sòl, la 
contaminació per l’ús de fertilitzants, la desaparició d’insectes útils per l’ús de plaguicides, 
i l’aparició d’efectes negatius en la salut de les persones per l’ús d’agroquímics. A més, no 
és una agricultura sostenible, perquè requereix grans aportacions d’energia.
 
L’agricultura intensiva, que a partir dels anys 70 i per les seves característiques va passar  
a ser anomenada la Revolució Verda, no ha acabat amb la fam al món, el que era el seu 
principal justificant i argument.
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En aquest sentit va sorgir el concepte de seguretat alimentària  l’any 1974, any en què 
va tenir lloc la Conferència Mundial sobre Alimentació a Roma, on cent països adopten 
la “Declaració universal per a l’eradicació de la fam i la malnutrició”. Aquí es parla per 
primera vegada del concepte de “seguretat alimentària” i es conclou que la principal 
causa de la inseguretat alimentària és la manca d’oferta d’aliments; és a dir, que davant 
del creixement continu de la població mundial, cal multiplicar la producció d’aliments 
per assegurar-ne la quantitat necessària. Les estratègies per assegurar l’alimentació 
van apuntar, doncs, cap una major productivitat. 

Durant la dècada dels vuitanta, la crisi de fam del continent africà va alertar sobre les 
limitacions de les estratègies de lluita contra la fam que s’estaven duent a terme. Es va 
veure que la inseguretat alimentària és present en situacions en què hi ha menjar però la 
gent no hi té accés a causa del deteriorament de les condicions i necessitats personals. 
La seguretat alimentària passa llavors a fonamentar-se per tant en l’accés als recursos 
alimentaris, i queda clar que la seguretat alimentària en l’àmbit nacional no implica au-
tomàticament la seguretat alimentària en l’àmbit individual i familiar.  La concepció de 
seguretat alimentària passa d’un accés simple als productes alimentaris a un accés 
durable i assegurat.

L’any 1996 la FAO organitza la primera Cimera Mundial sobre l’ Alimentació a Roma, on es 
reuneixen representants de 185 països i de la Comunitat Europea per elaborar mesures 
encaminades a eliminar la fam al món. A la reunió es proposa com a principal objectiu 
de les estratègies que l’any 2015 s’hagi reduït a la meitat el nombre de persones que pa-
teixen fam. Aquest propòsit, inclòs en el Pla d’Acció adoptat al final de la cimera, significa 
que cada any s’hauria de reduir en 20 milions el nombre de persones que pateixen fam. 

D’aquesta cimera surt la definició de seguretat alimentària més recent a escala interna-
cional, i descriu una situació en què “totes les persones, en tot moment, tenen accés 
físic, social i econòmic a prou aliments, segurs i nutritius que en garanteixin les ne-
cessitats i preferències alimentàries per poder dur una vida activa i sana”.

alix
Highlight
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El Novembre del 2001, es va celebrar la segona cimera: “Cimera Mundial sobre l’Alimen-
tació: cinc anys després” on es varen analitzar els progressos en l’aplicació del Pla d’Acció, 
es van presentar les mesures concretes previstes per aconseguir els objectius per part 
dels governs estatals i es van prendre les decisions necessàries per accelerar el ritme de 
l’aplicació de mesures orientades a reduir a la meitat el nombre de persones afectades 
per fam al món. Els avenços aconseguits des de la cimera de 1996 en l’eradicació de la 
fam no arribaven ni a la meitat dels objectius proposats. La mitjana anual de reducció de 
persones desnodrides era només de 8 milions. 

Paral·lelament a la feina dels organismes oficials, i a partir de fòrums alternatius i trobades 
ciutadanes,  la Vía Campesina va desenvolupar el concepte de sobirania alimentària 
que va ser dut per a debat públic en ocasió de la Cimera Mundial de l’Alimentació del 
1996, oferint una alternativa a les polítiques neoliberals. 

Des de llavors aquest concepte  s’ha convertit en un tema principal  del debat agrari 
internacional.

La sobirania alimentària es tracta d’un paradigma nou que aporta un fort significat i 
valor als aliments, a on i com es produeixen, a com es tracten i es comercialitzen i a quins 
són els impactes ambientals i econòmics del consum que se’n fa.

És un paradigma que aplica una sèrie de propostes concretes a molts àmbits per vèncer 
la fam i garantir a les generacions futures els recursos per produir aliments de manera 
sostenible.

I és que als i les que treballaven en entitats socials i de desenvolupament  els va quedar 
clar des dels primers anys de la seva constitució que la fam –el símptoma més visible de la 
pobresa, però també una de les seves causes– va ser també el fruit de polítiques comer-
cials i econòmiques d’explotació molt concretes i que la resposta per part dels organis-
mes internacionals, en lloc de resoldre el problema, en va accentuar les conseqüències. 

Institucions financeres internacionals com el Fons Monetari Internacional, el Banc 
Mundial i l’Organització Mundial del Comerç han fomentat l’adopció de polítiques de 
liberalització econòmica i han imposat normes comercials en detriment de les eco-
nomies més dèbils i dels països més pobres. Aquestes normes i pràctiques, centrades 
en el paradigma de la producció per a l’exportació en els mercats internacionals, han 
afavorit la forta concentració de poder econòmic en pocs grups, fet que permet for-
mes de veritable i autèntica especulació sobre els aliments que han agreujat la situació. 
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A dia d’avui, un 13% de la producció agrícola que acaba als mercats interna-
cionals domina gairebé tots els mercats nacionals i locals, i sovint ha perjudi-
cat els més pobres, els productors petits i els consumidors, i ha influït en la dinà-
mica dels preus determinat els hàbits alimentaris de gran part de la població.  

Al llarg dels anys, hem vist com la 
quantitat de persones que pateixen 
fam al món no ha disminuït i la fam 
veu com s’uneixen causes noves i 
velles per renovar un fenomen que 
s’hauria d’haver eradicat l’any 2015 … 

“El punt que uneix aquestes causes 
tan profundes és que els aliments es 
consideren des de sempre una mer-
caderia primera, més que no pas un 
dret universal de tots els pobles i, per 
tant, les seves dinàmiques, principal-
ment amb relació als preus i a l’aca-
parament de les matèries primeres, 
queden invalidades per mecanismes 
de mercat que posen per davant el 
benefici”

Actualment, la fam i la pobresa es deuen en gran part a aquesta mancança de demo-
cràcia econòmica, i a dia d’avui la fam és una de les principals causes de mort infantil 
al món,  utilitzant-se només un terç de la producció mundial d’aliments a alimentar a la 
població, un terç per a biocombustibles i l’altre terç directament es perd.

A més de ser una de les principals causes de mortalitat al món, hi ha una correlació direc-
te entre la malnutrició i l’explotació infantil, l’analfabetisme, i la precarietat en les zones 
rurals ( si féssim una foto de les persones que passen gana, la meitat són petites campe-
roles). 

La industrialització forçada de l’agricultura i la producció de monocultius a molts països 
del Sud per tal d’exportar ha tingut molt d’impacte sobre la biodiversitat, el que suposa 
un gran impacte cultural i social tant al Nord com al Sud.



SO
BI

RA
NI

A 
AL

IM
EN

TÀ
RI

A

L’ESPIRAL SOLIDÀRIA6

La sobirania alimentària és per molts i moltes el nou paradigma cap a on anar, i segons 
la  declaració de Nyéléni (el fòrum internacional de la pagesia que va tenir lloc el 2007)  la 
seva definició és:

“el dret dels pobles als aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, 
produïts de forma sostenible i ecològica i també el dret a poder decidir el propi 
sistema alimentari i productiu. Això situa aquells que produeixen, distribueixen i 
consumeixen al centre dels sistemes i de les polítiques alimentàries i per sobre de 
les exigències dels mercats i de les empreses. Defensa els interessos i la integració 
de les generacions futures. Ens ofereix una estratègia per resistir i desmantellar el 
comerç neoliberal i el règim alimentari actual. Ofereix orientacions amb l’objectiu 
que els sistemes alimentaris, agrícoles, de ramaderia i pesca siguin gestionats pels 
productors locals. La sobirania alimentària dóna prioritat a l’economia i als mercats 
locals nacionals i atribueix el poder a la pagesia, a l’agricultura familiar, a la pesca i a 
la ramaderia tradicional i col·loca la producció, la distribució i el consum d’aliments 
a la base d’una sostenibilitat ambiental, social i econòmica. La sobirania alimentària 
promou un comerç transparent que garanteixi un benefici digne per a tots els po-
bles i el dret dels consumidors de controlar la pròpia alimentació i nutrició. Garan-
teix que els drets a l’accés i a la gestió de la nostra terra, del nostre territori, de la 
nostra aigua, de les nostres llavors, del nostre bestiar i de la biodiversitat estiguin en 
mans d’aquells que produeixen els aliments. La sobirania alimentària implica noves 
relacions socials lliures d’opressió i desigualtats entre homes i dones, pobles, races, 
classes socials i generacions”. 

En resum, la sobirania alimentària és, per tant, el dret a produir, transformar, comercialit-
zar i consumir els aliments segons la naturalesa i els criteris de justícia i democràcia i no 
segons els models imposats per les lleis econòmiques del més fort. Significa produir sen-
se dependre de productes químics, sense organismes genèticament modificats (OGM), 
conreant les varietats locals, seguint els ritmes naturals; implica disposar d’uns aliments 
rics en qualitat nutricional i en principis actius. 
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Llegim en grup l’annex 1. A partir del document contestarem les següents preguntes.

1. Què és la Revolució Verda? Què va prometre?

2. Què promet la “Revolució verda II”?

3. Per què la Revolució Verda no ha acabat amb la fam al món?

4. Als anys 90, la majoria de persones desnodrides al món, on era? Quina contradicció 

representa?

5. I quin és el motiu principal de l’augment de la fam malgrat l’augment de la quantitat 

d’aliments?

6. Quins productes es tornen imprescindibles en el procés agrícola dins la Revolució 

Verda? Què suposa això?

7. Per què els agricultors tenen un marge més baix de benefici arrel de la Revolució 

Verda? Qui s’emporta els beneficis?

8. Perquè la Revolució verda és ecològicament insostenible?

9. Quina és l’alternativa?  

Dinàmiques per conduir 
un taller sobre sobirania alimentària

Ens dividim per grups, i cada grup llistarà per una banda quins creu són els pro-

ductes més sans i els menys sans per menjar, explicant el per què (exemple: les 

fruites tenen vitamines) i elaborarà un pla de dieta equilibrada per  5 dies, posant 

l’aliment i el grup al que l’aliment pertany (exemple: síndria= fruita). Un cop feta la 

llista i elaborada la dieta cada grup mirarà, dins la dieta sana, quins «problemes» 

creu poden tenir els diferents aliments.  Finalitzat el treball de grup passarem  a 

veure el següent vídeo.

Visualitzar el vídeo  ”Què mengem?”   

Montse Armengou i Ricard Belis. TVE3.  

(1h. 8 min.)”.  

www.youtube.com/watch?v=e66U0h_8jh41

dinàmica 1: la revolució verda      

dinàmica 2: sabem què mengem?
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Un cop vist el vídeo, cada grup es torna a reunir i revisa “els problemes” que poden 

derivar-se de menjar els aliments catalogats com a sans segons la seva procedèn-

cia, etc.

Visualitzar el vídeo  ”The Meatrix”   

(3min. 55s.)”.  

www.youtube.com/watch?v=I5Kb3QkhxXc
Comentar el video

Ens dividim per grups, i cada grup enumera almenys 6 raons 

per les que creu que és  beneficiós menjar ecològic i de proxi-

mitat.

Posteriorment veure el vídeo
“10 razones para escoger comida

ecológica y de proximidad”

de eligecercano.es (1min. 32 seg.)”.  

www.youtube.com/watch?v=VHoqJfoq3Ks

I passem a revisar les llistes que vàrem elaborar prèviament.

Veure el vídeo
“Alimentos ecológicos” (8 min.) 

www.youtube.com/watch?v=YLoPXb5QUFU

Visualitzar el vídeo
“Mentiras sobre los transgénicos”

de Greenpeacespain. (10 min.)”.  

www.youtube.com/watch?v=V4u2i0dv4kE

dinàmica 3: els beneficis del menjar ecològic i de proximitat

dinàmica 4: sabem què són els transgènics?
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Visualitzar els vídeos
“El cuento de la buena soja” Part 1

www.youtube.com/watch?v=l1PJTcxpkZc  
(9 min.)

“El cuento de la buena soja” Part 2

www.youtube.com/watch?v=b9DoWHOMPfk  
(6 min.)

Un cop vist els vídeos, respondre a les següents preguntes:

1. Què passa amb la soja? Perquè està tot plantat de soja? 

2. Qui és Fumigator? Perquè a ell no li fa mal a la soja?

3. Què vol dir “ser transgènica”? Què és un aliment transgènic?

4. Qui és Monsanto? 

5. A qui serveix la soja? A qui alimenta?

Visualitzar 
“El peligro de la soja transgénica”

www.youtube.com/watch?v=rzUhvzLWFrYv  
(3 min.)

“El mundo según Monsanto”

www.youtube.com/watch?v=B_VUfvTG-9M    
(1h. 49 min.)

Fem un treball de grup i analitzem els principals punts tractats en el documental. 
Què és el que més us ha sorprès/impactat?

Coneixem què s’està fent a casa nostra: Som lo que sembrem. Plataforma creada 
per a donar suport a una Iniciativa Legislativa Popular que aturi els cultius i aliments 
transgènics a Catalunya. Es tracta d’una proposta que sorgeix des de l’Assemblea 
Pagesa de Catalunya amb l’objectiu de construir un espai comú de treball amb 
totes aquelles persones i organitzacions d’àmbit nacional disposades a col·laborar. 

A la seva pàgina web www.somloquesembrem.org hi trobareu informació d’ac-
tualitat, campanyes, activitats, materials i enllaços.
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Explica quina relació creus hi ha entre la dieta i l’efecte hivernacle.

Llegir l’article de l’annex 2: “ alimentación, energía y calentamiento global”

Quines creus poden ser les conseqüències econòmiques i ambientals del malba-

ratament alimentari al món? Ens distribuïm en grups i fem un llistat d’almenys cinc 

conseqüències. 

Tot seguit analitzarem l’article de l’annex 3, i un cop analitzat revisarem el treball 

fet per grups, ressaltant les noves conseqüències que hem conegut.

Veure el vídeo  “La distribució alimentària

i el malbaratament d’aliments”

de TV3alacarta (2min. 13seg.)”.  

w w w. c c m a . c a t / t v 3 / a l a c a r t a / 2 3 2 4 / l a -
distribucio-alimentaria-i-el-malbaratament-
daliments/video/5481976/#  

Veure el vídeo  “el malbaratament 

d’aliments, un problema greu de 

la nostra societat” de TV3alacarta 
(2min. 13seg.)”.  

www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-
malbaratament-del-menjar-un-problema-
greu-de-la-nostra-societat/video/4068450/  

Comentari dels vídeos. Responeu a les següents preguntes:

1. Hi ha suficient menjar al món per a tots i totes?

2. Quant menjar es llença al món en total?

3. Quant menjar llença un català/catalana al dia?

4. Què podem fer nosaltres per evitar el malbaratament?

dinàmica 5: l’efecte hivernacle

dinàmica 6: el malbaratament alimentari
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Quines creus poden ser les conseqüències econòmiques i ambientals del malba-

ratament alimentari al món? Ens distribuïm en grups i fem un llistat d’almenys cinc 

conseqüències. 

Tot seguit analitzarem l’article de l’annex 3, i un cop analitzat revisarem el treball 

fet per grups, ressaltant les noves conseqüències que hem conegut.

Veure el vídeo  
”La Via Campesina en movimiento...

¡ Por la soberanía alimentaria !”

de Via campesina  (20 min.)”.  

https://vimeo.com/27474387

Aquest documental és una producció de Vía Campesina, un moviment creat l’any 1993 i 
que hores d’ara reuneix més de 200 milions de camperols i camperoles, de 150 organit-
zacions, de més de 70 països diferents. Vía Campesina va parlar per primera vegada de 
sobirania alimentària a la Cimera Mundial sobre Alimentació de la FAO (Organització de les 
Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura) l’any 1996 com una forma d’alimentar el 
món, protegir el planeta i garantir un mitjà de vida digne a la meitat de la població mundial 
que encara no el té. La seva lluita pel dret dels pobles a la terra l’hi ha valgut el reconeixe-

ment de governs, institucions i grups locals de tot arreu. 

Veure el vídeo  
“De la mata a la olla”

de Xarxa de Consum Solidari.  (20 min.)”.  

www.youtube.com/watch?v=DYh5DHVUxII

Prou supermercats! L’actual model de comercialització dels aliments, amb mercats domi-
nats per grans cadenes de distribució i grans superfícies comercials, està empobrint no 
només els petits productors del Nord i del Sud, sinó també la nostra alimentació. Per això 
organitzacions com la Xarxa de Consum Solidari intenten recuperar el contacte directe en-
tre productors i consumidors amb la creació dels anomenats “espais comercials de resis-
tència”. Aquest moviment a favor dels mercats alternatius aplega des de cooperatives de 
producció ecològica fins a iniciatives de comerç just que faciliten el contacte entre petits 
productors locals i consumidors, també a casa nostra. Un documental produït l’any 2008 
per Xarxa de Consum Solidari amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament (ACCD) i l’Unió Europea. 

Per acabar, farem el joc sobre sobirania alimentària de la Xarxa de Consum Solidari 

que hi ha a l’annex 4.

dinàmica 7: de la seguretat alimentàri
a a la sobirania alimentaria
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Aquesta activitat de la Campanya “No et mengis el món” (www.noetmengisel-
mon.org) és molt interessant per poder introduir tots aquests conceptes als joves 

i adolescents i poder crear debat i comentaris sobre la temàtica.

Nosaltres proposem que després de descobrir quines són les diferències i el seu per-

què puguem fer entre tots una graella que ens ajudi a fer un comentari posterior... 

dinàmica 8: gran jocs de les diferències

Del que hem descobert...

        Alló que ens agrada.     Allò que  no tenim clar.

        Allò que ens empipa.    Allò que creiem molt important.
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