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1. INTRODUCCIÓ 

El present document pretén ser una eina d’informació i recursos per poder dur a les 

aules de manera integral una consciència sobre la importància que suposa defensar el 

dret a l’alimentació en un context que malauradament el vulnera. A través del treball 

amb l’alumnat i la ciutadania que ens envolta, podem començar a construir la base d’una 

ciutadania conscient, animada a formar part de la creació d’una societat justa i sostenible, 

que busqui ser respectuosa a tres grans nivells, el social, l’ambiental i l’econòmic, de 

manera global i a través d’accions locals.  

Mitjançant aquest dossier volem oferir una oportunitat de veure la realitat d’una altra 

manera, així com que es pugui emprar com un instrument per incorporar aquesta nova 

perspectiva global a les aules. Partim de la premissa que la informació és poder i fer-ne 

transferència, actualitzar-la i contextualitzar-la és el primer pas per empoderar-nos cap 

al canvi. També creiem que la consciència és el primer graó per a prendre 

responsabilitat sobre la nostra persona i la col·lectivitat i, així, arribar al tercer i últim 

esgraó que és l’acció per al canvi. Malauradament, degut al context internacional, hem 

d’assolir fites que caminin cap a la justícia global i és per això que existeixen els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible –d’ara endavant ODS-. A partir de la seva 

coneixença, la seva comprensió i el compromís de fer-nos responsables, podrem 

vivenciar un canvi a partir de noves experiències si així ho volem fer possible. 

El fet de dirigir aquest dossier a la població i concretament a persones dedicades a 

l’educació formal ens anima a pensar que cada cop la suma de persones que vulguin 

un nou món comú serà més intergeneracional i, per tant, amb una mirada més global, 

holística i complexa. Amb aquest document també pretenem posar a l’abast l’adquisició 

de competències per a les metes determinades en els ODS. Aquestes competències 

clau, com altres habilitats també apreses en diversos moments de la vida, es podran 

emprar en contextos diferents dels desenvolupats mitjançant les metodologies que 

s’exposen per treballar a l’aula i a nivell individual. Així doncs, el propòsit d’animar a les 

persones per formar part d’una ciutadania que camini cap a la sostenibilitat –tal i com 

també proposen els ODS de forma transversal- es pot expandir més enllà de sectors 

sensibilitzats, ja que pretenem que sigui un aprenentatge que es vegi necessari en 

l’educació dels individus que formen part també d’aquest món. 

A partir de Nacions Unides existeix un consens del per a què els drets humans han 

d’estar estretament vinculats a l’educació i una d’entre moltes raons és per “contribuir 

tant a la reducció de les violacions de drets  humans com a la construcció de societats 

lliures, justes i pacífiques” i també apunten que “l’educació en drets humans es reconeix 

cada vegada més com una estratègia eficaç per a prevenir abusos contra els drets 

humans”.  

Les competències que ens agradaria poder practicar conjuntament amb les comunitats 

educatives amb qui treballem les compartim amb la UNESCOCAT i es tractaria de poder 

viure la possibilitat de practicar i aprendre: 

Competència de pensament sistèmic:  Les relacions sorgeixen d’un sistema que 

s’organitza de forma intencional o instintiva. Comprendre-les i analitzar-les desglossant 

les diferents variables que intervenen formen part del desenvolupament d’aquesta 

competència. 
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Competència  preventiva: Tenir la visió del sistema des de diferents perspectives és el 

punt de partida de veure diversos desenllaços partint d’un mateix punt. D’aquesta 

manera es poden preveure les limitacions, barreres, amenaces, riscos i oportunitats més 

probables que es puguin donar i així poder generar  de forma anticipada accions que 

creiem més convenients per assolir un desenvolupament favorable a les nostres 

intencionalitats. 

Competència normativa: Capacitat de valorar els ítems descrits en alguna situació per 

a la bona praxi grupal i/o bona convivència ciutadana per a la sostenibilitat i comparar-

los amb els valors i accions que fem de forma individual i col·lectiva. 

Competència estratègica: Revisar les relacions i crear noves maneres d’actuar per tal 

d’encaminar i ajustar les relacions a fites sostenibles. Creativitat i innovació fomenten la 

viabilitat de noves accions. 

Competència de col·laboració: Repensar el bé comú a partir de la revisió de les diverses 

necessitats, aplicar l’escolta activa, el no judici, l’empatia, el respecte, la solidaritat, la 

generositat, aplicar límits a les actuacions i participació en la resolució de conflictes que 

generin desviacions en l’acció cap a la fita comuna. 

Competència de pensament crític: Capacitat de revisar i qüestionar la realitat, des de 

conductes, normes, lleis, accions, opinions pròpies i externes. A poc a poc es va 

construint l’opinió, a través del treball conjunt i compartit, que camina cap al discurs de 

la sostenibilitat. 

Competència de consciència d’un mateix: Capacitat de revisar i qüestionar la realitat des 

de conductes, normes, lleis, accions i opinions pròpies que s’han construït a través de 

l’aprenentatge col·lectiu durant la vida pròpia. Capacitat de generar acceptació cap a la 

nostra persona, així com autoconfiança i motivació cap a nous aprenentatges que 

comportin caminar cap a canvis locals sostenibles i que generin canvis globals 

sostenibles. 

Competència de resolució de conflictes integrada: Abordar els conflictes des de la 

mirada de canvi i que tot canvi és positiu perquè dóna informació de les parts i resultats 

diferents dels quals es pot aprendre. La visió del “win-win”, la capacitat de revisar en la 

posició que ens trobem davants dels conflictes, la forma d’abordar-los i confrontar-los 

acompanya a dibuixar solucions que caminin cap a l’equitat i la inclusió.  

Tenim un repte social complex que demanda una nova responsabilitat compartida. 

Hem de voler compartir valors i aptituds que fomentin l’accés i el control del poder 

equitatiu en els drets universals. El gaudi dels drets ha de ser viscut per tothom, com 

també l’emprenedoria cap a canvis que siguin necessaris per a assolir-ho. És per això 

que amb el projecte volem oferir l’oportunitat d’aprendre noves habilitats i 

competències que ens donin la capacitat d’abordar aquesta nova realitat que 

volem construir i fer les màximes aliances, necessàries per caminar cap a la 

construcció del context social desitjat. Hem de propiciar noves conseqüències del 

sistema en el qual vivim i que, com a tal, el sistema el podem canviar entre totes si 

modifiquem les pautes de conducta. 

És important també prendre consciència que el sistema capitalista en el qual vivim 

també hi conviu un altre que paral·lelament també vulnera els drets de les dones 
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i les nenes. S’ha de visibilitzar la discriminació que el sistema patriarcal imposa 

sobre persones que no siguin homes, blancs, amb capital i heterosexuals.  

Aquestes variables tenen uns privilegis dins del sistema patriarcal que s’han de rebatre 

i eliminar. Per fer-ho, és important educar-nos en quines estructures fan perdurables la 

diferència de poder i l’accés als recursos per tal de canviar-les. Hem de prendre 

consciència també que l’equitat és més que la igualtat ara, que la igualtat és la meta 

però durant el procés hem de treballar per l’equitat social i fer visible la injustícia i la 

insostenibilitat de la ciutadania local i global. 

En els nostres projectes de cooperació internacional, s’ha treballat directament 

amb els col·lectius de població més afectats pel que fa a la vulneració del dret a 

l’alimentació. En concret, s’ha contribuït a dignificar les condicions de vida de les 

persones de dues de les regions més empobrides de Nicaragua (les comunitats 

rurals al voltant del riu Kukra, a Bluefields, així com les comunitats rurals i nucli urbà de 

San Miguelito). Es van impulsar també fa dos anys projectes d’agroecologia al Parc 

Agrari del Baix Llobregat amb col·lectius de persones amb més de 45 anys i en 

situació d’atur de més de dos anys de durada, a més d’altres projectes amb 

col·lectius de joves que no havien assolit l’educació secundària obligatòria. 

Actualment Desos forma part com a sòcia de la Cooperativa Central Parc del Baix 

Llobregat SCCL que desenvolupa aquests projectes esmentats amb altres col·lectius 

que s’hi han sumat, comercialitzant alhora productes que es cultiven per tal d’obtenir 

ingressos i fer sostenibles els projectes iniciats.  

El projecte educatiu, al qual està adherit aquest document formatiu, recull tota 

aquesta experiència per posar a l’abast dels centres continguts, materials i 

activitats per treballar el dret a l’alimentació amb visió global, buscant un impacte 

real en la comunitat educativa que contribueixi a la reflexió sobre l’origen dels aliments, 

la dificultat d’obtenir-los en algunes parts del planeta, el malbaratament alimentari i les 

seves conseqüències, els efectes del nostre model alimentari sobre el medi ambient i la 

comunitat, els hàbits saludables i les alternatives socials, ambientals i econòmicament 

sostenibles, a través de la recerca del lloc de procedència de les fruites i verdures del 

menjador escolar en el cas de Primària. 

 

2. VULNERACIÓ DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ 

Si bé parlem d'una violació estructural del dret a gaudir d'una alimentació saludable i 

suficient, les nostres actuacions no tan sols se centren en l'apoderament per la defensa, 

l'exercici i el gaudi del propi dret individual sinó en la presa de consciència sobre la 

responsabilitat col·lectiva de construir un nou model de consum i de producció  més just 

i sostenible per tots els habitants del planeta. 

En el projecte que es pretén desenvolupar, emmarcat en el dret de l’alimentació, si 

mirem al nostre voltant, podrem aprendre la manera de posar en pràctica accions per la 

sostenibilitat alimentària. Com a persones individuals i que formem part d’un col·lectiu 

estem capacitats i capacitades per dur-ho a terme però malauradament dependrà de la 

voluntat política en realitzar canvis d’acord amb els moviments socials amb legislacions 

que aprovisionin la seguretat que necessita la població per sobre de les necessitats de 

pràctiques que necessiten les grans empreses.  
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El context internacional i local de la vulneració dels drets humans és un escenari del 

qual s’han de conèixer les causes que el mantenen i les conseqüències que se’n 

desenvolupen a escala global i en l’àmbit veïnal, comunitari o de ciutat.  

Val a dir que qualsevol dret humà està interrelacionat entre si i que es compon de 

diferents dimensions vulnerabilitzades (una o totes – disponibilitat, accessibilitat, 

acceptabilitat, qualitat, sostenibilitat i participació) i que són comunes als diferents drets. 

En el projecte es treballaran dues dimensions de forma directa, la disponibilitat i 

l’accessibilitat de productes de qualitat alimentaris. Aquestes dimensions estan 

vulnerabilitzades de forma local i sobretot en els districtes  on treballem i en què la renda 

per càpita és més baixa que la mitjana. 

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, cita en un article d’opinió: 

“Les ciutats ocupen tan sols el 3% de la superfície terrestre però és la llar d’uns 

3.500 milions de persones, més de la meitat de la humanitat. És a dir, la majoria de 

població viu ja a ciutats i aquest fenomen va en augment, sobretot en els països en 

desenvolupament. Malauradament, moltes encara no poden garantir accés a 

aliment i aigua adequats per totes les persones. Per aquest fet desenvolupen un 

paper clau en l’erradicació de la fam i de la majoria de la nutrició dels seus habitants, 

perquè poden i deuen trobar aplicacions pràctiques a les polítiques públiques que 

s’estableixen a nivell nacional i internacional”. La ciutat de Barcelona n’és un exemple, 

representant el 42,6% de la població de Catalunya en només el 2% del territori català. 

A més, aquestes dades van en ascens segons diferents estudis, on aproximadament el 

40% de la població viurà a la metròpolis l’any 2040 i, concretament, el 65% viurà a ciutats.  

Els districtes als quals ens dirigim per dur a terme les activitats són dos dels que estan 

en situació de vulnerabilitat més alta de la ciutat de Barcelona, concretament als barris 

de La Marina del Port –Sants Montjuïc- i La Guineueta i Vilapicina  -Nou Barris-, on la 

renda per càpita dels barris concrets on es vol actuar fluctua entre 54,4% i el 68,3, és a 

dir, 3 i/o 4 persones de cada 10 estan per sota de la mitjana de renda de la ciutat. Cal 

afegir també que segons l’AROPE, la pobresa és multifactorial i apunta 

complementar la mesura de la renda amb dos altres indicadors, la intensitat de 

treball i la privació de material. Per una banda, en cap dels dos districtes la taxa 

d’atur no s’ha vist reduïda en els últims anys i els nens i les nenes amb pares i 

mares amb baixa intensitat laboral tenen 56,7% més probabilitats d’estar en risc 

de pobresa o exclusió social. Per altra banda, centrant el focus en la població 

entre 0-17 anys dels districtes on es dirigeix el projecte, el 4,4% té privació en la 

capacitat de les llars en fer un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies, sent 

1,7% la mitjana de la ciutat. La privació de recursos per als col·lectius que viuen 

sense la cobertura de les necessitats bàsiques té com a conseqüència la violació 

de drets i l’impediment i/o inhibició en la participació com a membres iguals en la 

societat per la privació de recursos. 

Seguint amb les paraules del director general de la FAO, les ciutats “poden 

desenvolupar un paper clau en l’erradicació de la fam i la nutrició”. Concretament 

Barcelona està compromesa amb la lluita contra la fam, el malbaratament d’aliments i la 

millora de la nutrició, ja que és una de les ciutats que va firmar el Pacte de Milà sobre 

Política Alimentària Urbana. 
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Per tal de poder aportar solucions que s’adaptin a la realitat on transcórrer la 

vulneració del dret a l’alimentació i suposin el gaudi per a totes les persones és 

necessari conèixer les causes estructurals que sustenten la vulneració del dret a 

l’alimentació i les conseqüències que se’n deriven, estant relacionades amb les 

variables que a escala local i global afecten la ciutadania de Barcelona i, 

concretament, als col·lectius més vulnerabilitzats.  

Cal fer èmfasi en el fet que les característiques del context, ja siguin a nivell cultural, 

econòmic, polític, social i ambiental condicionen els estats dels drets en l’indret on es 

descriuen. A més, el manteniment d’aquestes condicions o la variació de les mateixes 

duran canvis locals que modificaran el context, i també esdevindran canvis que 

afectaran a escala global. Per tant, és de vital importància saber en quin punt es troba 

la vulneració del dret per, així, fer ús de les competències abans descrites i fer propostes 

assolibles que no siguin una quimera, transformant així el sistema.  Recordar que 

aquesta descripció estarà descrita en funció de les dues dimensions abans esmentades, 

la disponibilitat i l’accessibilitat. 

Actualment, les causes estructurals polítiques i econòmiques del dret a 

l’alimentació, interrelacionat amb el dret al treball, el dret de les dones i les nenes, 

es perpetuen a Barcelona per estructures insostenibles del sistema 

agroalimentari que mercantilitza l’alimentació en el marc d’un sistema econòmic 

globalitzat:  

• La cadena alimentària està en mans d’unes poques multinacionals que anteposen 

els seus interessos particulars a les necessitats col·lectives i que, amb el suport de 

les financeres, han erosionat la capacitat dels Estats del sud i del 

nord per decidir sobre les seves polítiques agrícoles i alimentàries. 

Poder desigual que incentiva les grans empreses -lobbies- i 

vulnerabilitza la sobirania alimentària dels pobles, on augmenta 

des de fa tres anys la fam mundial, malgrat que sigui el segon 

Objectiu de Desenvolupament Sostenible -ODS-. Segons ha declarat 

la FAO -Food and Agriculture Organization of the United Nations- i moltes 

altres institucions i estudis, hi ha la capacitat suficient en el món per produir 

l’alimentació necessària i adequada (disponible i accessible) per revertir els 821 

milions de persones que pateixen fam crònica al món. No obstant això, es tracta 

d’un negoci on els interessos econòmics estan per sobre d’interessos comunitaris. 

Els hem atorgat aquest poder o ens l’han pres? Volem deixar en 

mans dels altres la nostra vida i la de futures generacions? 

Restem a l’espera que els altres respectin i busquin la manera 

per restablir les nostres necessitats personals? Creiem que es fa 

més força i pressió de manera individual o de forma organitzada? 

• Accés injust al poder de la propietat de terres segons el gènere: el 2% mundial 

pertany a dones i en l’àmbit català el 20%, mentre que a escala global el 95% de la 

producció alimentària prové del treball de les dones.  
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Té tant  valor el poder de produir com el de gestionar i decidir 

sobre la producció? Anatòmicament les dones tenim òrgans 

disfuncionals que ens inhabilitin la possessió de terres? Ens 

eduquen tan diferent a les dones que la capacitat de dirigir i 

organitzar persones, equips o terres no la puguem aprendre? És 

cert que el masclisme s’ha exhaurit en alguns indrets en totes 

les vessants? Si pensem en la figura representativa de la 

pagesia o de la persona responsable d’un negoci agrícola, què 

ens ve primer al cap, una dona jove negra homosexual? Creiem 

que al segle XXI no hi ha masclisme en una societat patriarcal? 

• Sobreproducció alimentària i distribució alimentària deficient que genera 

desigualtats i injustícies socials, ambientals i econòmiques. Les polítiques de lliure 

comerç que sostenen les importacions i exportacions ofereixen aliments de llarga 

distància, sent la UE el major importador i exportador de productes agrícoles del 

món. 

On queda en aquestes polítiques afavorir el comerç de proximitat? 

Els altres continents a part d’Europa no tenen possibilitat de 

conrear? Ens adaptem o fem canvis per la reducció del canvi 

climàtic amb aquestes pràctiques de consum? Si tenim ofertes 

constantment, respectem les persones que s’encarreguen de la 

producció primària? Totes les persones que produeixen poden 

fer ofertes i contraofertes o només es pot a partir de ser una gran 

multinacional? Respectem qui conrea els aliments que  hem 

d’ingerir per tal de poder sobreviure? Decidim que volem una 

alimentació de qualitat? Beuríem aigua contaminada entre 3 i 5 

cops al dia per decisió pròpia? Ho fem amb els aliments? El 

capitalisme fomenta o frena aquest sistema? 

o La Política Agrària Comunitària -PAC- proveeix de recursos econòmics a la 

pagesia europea segons l’extensió de terreny que contingui algun tipus d’activitat 

agrícola. Aquesta Política perpetua el desenvolupament d’estructures de poder 

desigual cap a la pagesia que té extensions petites amb una remuneració d’entre 

100 i 500 euros si treballen i posseeixen entre 0,3 i 5 ha. La qualitat de les 

pràctiques agrícoles i el foment de la generació de productes saludables, les 

condicions de les persones treballadores, el foment de l’economia circular i, a 

petita escala, els projectes socials que poden estar al darrere no es tenen en 

compte en aquest tipus de subvencions europees. La PAC crea benestar i 

riquesa per una desena d’explotacions que sumen entre elles gairebé tota  la 

quantia de subvenció. No obstant a partir de diferents pressions  la proposta del 

període 2021-2027 de la Comissió Europea és limitar les ajudes amb un màxim 

de 60.000 i 100.000 euros a cada explotació. 

o Generació d’excedents alimentaris mundials per part de la indústria alimentària 

a més dels que es donen en la cadena d’aliments des de camp fins al consum. 

Es calcula que un terç d’aliments per al consum humà, uns 1.300 milions de 

tones anuals, es perden o acaben a la brossa.  A la Unió Europea es malbaraten 

89 milions de tones, l’Estat Espanyol és el setè país que més malbarata amb 7,7 
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milions d’aliments de qualitat que no són consumits i, a Catalunya, es malbaraten 

262.000 tones per any, suposant 35 kg malbaratats per una persona en un any. 

o Perpetuació de poder cap al maneig convencional/industrial i extensiu. Minves1 

agroalimentàries que suposen una pèrdua alimentària i econòmica intrínseca a 

la planificació. En cultiu ecològic suposen des de la planificació un 20% les 

minves, esdevenint un negoci alimentari amb poder desigual front al cultiu 

industrial insostenible que aproximadament té un 5% de pèrdues alimentàries. 

En el cultiu ecològic- que està demostrat que és el què a petita escala donaria 

pas a la sobirania i sostenibilitat alimentària alimentaria- les pèrdues alimentàries 

de qualitat, poden arribar a ser del 40%- 60%, no només per criteris visuals sinó 

per les exigències del mercat pel que fa a calibratge.  

o En els últims 15 anys, a la província de Barcelona la superfície dedicada al cultiu 

d'hortalisses s'ha reduït en un 62%, tot i que la demanda d'aquestes ha 

augmentat, situant el dèficit entre demanda i oferta en un 75%. A més, 

incrementant aquesta paradoxa entre la demanda i l’oferta, el servei de 

productes de proximitat està poc treballat encara que hi hagi diferents iniciatives 

com “Mengem de Mercat”. Els Circuits Curts de Comercialització (CCC) estan 

poc impulsats i és una afirmació corroborada per diferents evidències. Una 

d’elles seria que el canal de comercialització de la producció del Parc Agrari del 

Baix Llobregat es distribueix a Mercabarna en un 70% i el 30% per canals 

directes. Cal dir que aquest percentatge tan baix de comercialització que 

presenta el Parc Agrari del Baix Llobregat es contraposa a l’oferta de Mercats 

municipals de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana en comparació a la 

resta del territori català. Per una banda, Barcelona conté el 29% de mercats 

Catalans i, per altra banda, a l‘Àrea Metropolitana roman el 62%.  

Segons Juan Carlos Garcia i Cebolla, especialista en el dret a l’alimentació de l’ONU 

per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) “la fam i la nutrició no són problemes tècnics, són 

problemes polítics (...) i un dels reptes més grans per lluitar contra la fam és el canvi 

climàtic i l’equitat de gènere”. Les principals conseqüències d’aquestes estructures 

abans descrites – multinacionals de la indústria alimentaria que anteposen els seus 

interessos econòmics capitalistes al  benestar social, econòmic i ambiental, 

malbaratament un terç dels aliments produïts, poc impuls dels circuits curts de 

comercialització fent perdurar les importacions i exportacions-  incrementen la 

degradació ambiental i, per tant, impulsen l’acceleració del canvi climàtic, sent el 

primer causant el malbaratament alimentari. A més es perpetua l’abús de poder 

econòmic per sobre d’ens polítics que bloqueja la capacitat dels drets d’obligacions del 

dret a l’alimentació, desenvolupant una indústria alimentària amb aliments més 

processats i substàncies nocives i augmentant el malbaratament alimentari. 

També com a conseqüència hi ha la deficient capacitat de poder de decisió i acció per 

la sobirania alimentària sostenible per als pobles i col·lectius de titulars de drets i de 

responsabilitats del dret a l’alimentació. 

                                                            
1 Productes alimentaris de qualitat considerats pèrdues i descartats per al consum humà per diferents 
causes: deformitats per efectes climatològics o per patologies. També, per criteris estètics que tenen els 
punts de venta i/o les persones consumidores a nivell de calibre, mida i pes estàndard; si es desvia de la 
“norma” té una elevada probabilitat de ser un producte descartat malgrat el seu valor nutritiu i de qualitat. 
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Les causes estructurals socials que vulneren el dret a l’alimentació, directament 

relacionat amb el dret al treball, el dret a l’educació i el dret de les dones i les nenes, són 

subjacents a l’increment de les desigualtats socials globals. Persisteix una polarització 

de la riquesa i una redistribució de recursos i poders desigual: 

• Augment de la pobresa o l’exclusió social, el risc d’exclusió social i la injustícia global 

on no es garanteix viure amb dignitat ni cobrir les necessitats bàsiques on els 

col·lectius més vulnerabilitzats són infants i dones. L’ascens de pobresa -entesa  

com a multifactorial-, apunta el descens de la renda per càpita i la intensitat de 

treball així com l’augment de privació de recursos. A través de la Comissió Europea 

hi ha una definició que engloba una situació de pobresa, que s’expressa com 

“aquelles persones, famílies i grups els recursos dels quals (econòmics, socials i 

culturals) són tan limitats que els exclouen del nivell de vida que es considera 

acceptable en la societat en la qual viuen”. Segons l’Informe sobre l’estat dels 

serveis socials a Catalunya del 2015 “La taxa de risc de pobresa o exclusió social 

és un indicador relativament nou emprat per al compliment de la cohesió social 

inclòs dins dels objectius de l’Europa 2020”. 

 

Un informe dels serveis financers Credit Suisse, reflexa que les 62 persones més 

riques del món tenen tanta riquesa com la meitat de la població més pobra de la 

Terra. A Espanya, el 20% més ric guanyava 6,3 vegades més que el 20% més pobre 

i segons l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya del 2015 del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A Catalunya, l’any 2015, “l'índex 

S80/20 era de 6,0 punts, és a dir, el 20% de la població amb nivell econòmic més 

alt guanya 6 vegades el que guanya el 20% de la població amb nivell econòmic més 

baix”, tal com passa a l’Estat Espanyol. En el número 25  de Dossiers del Tercer 

Sector ‘L’ajuda alimentària a Catalunya’, s’indicava com en el 2013 “les necessitats 

d’ajuda alimentària han anat en augment tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat 

espanyol des que va començar la crisi econòmica l’any 2008”. 

L’últim any ha augmentat el sou de totes les persones amb unes 

condicions dignes? Totes les tasques són necessàries per 

mantenir el sistema en el qual vivim? En cas que sí, ens 

agradaria poder desenvolupar totes les professions si 

estiguessin totes remunerades de la mateixa manera? D’entre 

aquestes algunes estan molt ben remunerades i altres que tan 

sols arriben al sou mínim o no et permeten viure de forma digna, 

és just? Les dones i els infants, tenen menys necessitats 

bàsiques que la resta de població? Si tenim pocs recursos 

disposem de les mateixes oportunitats que altres col·lectius que 

en tenen més? 

o 27 milions de nenes i nens a Europa viuen en risc de pobresa o exclusió social i 

tenen un 56,7% més d’estar en risc amb pares amb baixa intensitat laboral. 

o L’Estat Espanyol és el segon país europeu amb major taxa infantil que viu en 

llars sota el llindar de la pobresa amb un 29,9%. A Catalunya el 10,6% de la 

població catalana està per sota del 40% de la mitjana. Augmentant dos punts 

respecte als dos anys anteriors 
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o A la ciutat de Barcelona el 29,2% dels infants menors de 16 anys  viuen en risc 

de pobresa o exclusió social sent 245.144 infants i adolescents.  

o Els districtes de Sants-Montjuïc i Nou Barris tenen una renda per càpita inferior 

a la mitja de la ciutat de Barcelona entre 3 i 4 punts sobre 10. L’atur dels dos 

districtes s’ha vist reduïda però inferior al conjunt de la ciutat i el 4,4% té privació 

de material pel que fa a l’impossibilitat d’introduir a les seves dietes carn o peix 

3 dies la setmana, sent la mitja d’aquest col·lectiu vulnerabilitzat d’un 1,7%.  

• Recursos desiguals d’accés segons gènere i sexe a jornades laborals completes, a 

infraestructures i a serveis assistencials bàsics. En el salari més freqüent entre 

homes i dones segon l’INE amb dades del 2016 però actualitzat el 28 de juny del 

2018, la bretxa salarial és de 22,9%. Sobre les dades de mitges jornades, el 72% 

està ocupat per dones i el 61,5% ho feia per obligació davant el 26,6% de la Unió 

Europea l’any 2015 segons l’INE.  A l’Estat Espanyol un 20% de les dones que 

realitza menys hores ho fa per la cura de la família, mentre que la reducció de 

jornada en els homes de forma voluntària és per dedicar-la als estudis. 

Una persona és lliure de poder triar l’accés al mateix lloc de 

treball segons la seva raça, la seva edat, el seu sexe, el seu 

gènere? Aquestes variables estan directament relacionades 

amb l’adquisició d’habilitats que condicionen negativament el 

desenvolupament de la feina? Qualsevol persona que no es 

defineixi com a home amb sexe masculí necessita treballar 

menys hores per poder viure dignament? Les necessitats 

bàsiques per a una bona salut estan reconegudes i abastides en 

una mateixa regió que paga els mateixos impostos? 

o Les mitges jornades laborals són majoritàriament ocupades per dones, amb la 

sobrecàrrega de treball de cures i la responsabilitat sobre l’economia 

reproductiva. Bretxa salarial entre sexes, 26% a Catalunya, segons l’Institut 

Nacional d’Estadística, arribant al 42,6% en les remuneracions més baixes. A 

Catalunya, les dones guanyarien 2.759 € més a l’any si la cura de la llar i la 

família es fes de manera igualitària. 

o Les dones que viuen i treballen en les zones rurals són les principals víctimes de 

les retallades en serveis i infraestructures als pobles. Sense serveis assistencials 

bàsics, difícilment es pot potenciar l’ocupació femenina en el sector agrari, violant 

l’article 1,3,4,5,11,12 i 14 de la CEDAW. 

Les principals conseqüències d’aquestes estructures recauen en canvis en la 

compra de productes de menor preu i/o pitjor qualitat per part dels titulars de drets, 

on l’impacte en nenes i dones és més elevat. S’introdueixen canvis d’hàbits no 

saludables per desinformació de la vulneració del dret a l’alimentació que es 

concreta per la distribució de recursos econòmics amb menor atenció a una 

alimentació adequada (disponible i accessible). 

Les causes estructurals culturals que vulneren el dret a l’alimentació, directament 

relacionat amb el dret al treball, el dret a l’educació i al dret de les dones i les nenes, són 
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inherents al sistema patriarcal global que perpetua la discriminació i la manca de mitjans 

per abolir totes les formes de violència de gènere en dones i nenes. 

• Relegació de les dones a l’economia reproductiva invisibilitzada. 

Les dones aprenen l’economia reproductiva i els homes la 

productiva perquè l’educació ha de ser desigual? La força del 

treball que mantenen les dones a les llars és innecessària i per 

tant per això es relega a la invisibilitat? Les persones podríem 

viure i sobreviure sense cures? Les cures només les poden 

desenvolupar les persones que s’identifiquin com a homes 

perquè és una prohibició per altres gèneres? 

• Desigualtats en la discriminació segons el gènere en l’accés i poder de decisió en 

àmbits laborals, familiars, educatius i d’oci. 

El “seny” varia segons el gènere? Poder i dona són conceptes 

antònims i sinònims si parlem de poder i home? Si pensem en la 

paraula criança quina imatge de persona ens ve al cap? El mitjà 

BBC Mundo va realitzar un repte que buscava despertar 

consciències i a continuació es descriu: Un pare i el seu fill 

viatgen amb cotxe i tenen un accident greu. El pare mor i porten 

el fill a l'hospital perquè necessita una operació d'emergència 

complexa, per la qual truquen a una eminència mèdica. Però 

quan entra al quiròfan diu: «No el puc operar, és el meu fill». Com 

s'explica això? 

Les principals conseqüències d’aquestes estructures és el foment de desigualtats 

en la criança de famílies monoparentals i discriminació en l’accés a aliments quan 

la titular és una dona per sobrecàrrega laboral conciliada amb les  de cures. 

Les conseqüències que se’n deriven de totes les estructures esmentades, així 

com de les conseqüències exposades anteriorment que justifiquen el focus del 

projecte són: 

• Perpetuació de què la fam sigui el risc mundial més gran per la salut. Hi ha variables 

com l’edat i el gènere que tenen unes repercussions més negatives sobre l’alarmant 

situació de fam. Segons Lauren Landis, directora de l’oficina del Programa Mundial 

d’Aliments (PMA) apuntava “Si una de cada set persones dorm amb gana, la majoria 

són dones i nens” a més de constatar que “la gana mata més gent cada dia que la 

sida, la malària i la tuberculosi”. 

• Discriminació de dones i especialment en sectors desprotegits com el rural i 

empobrits, perpetuada també per la presència 

• Augment de factors de risc perjudicials per a la salut de titulars de drets i de 

responsabilitats  així com la perpetuació i increment de la fam oculta en infants i 

joves com a titulars de drets a l’alimentació: 

o Obstacle per al creixement dels infants i benestar de les persones 
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o Increment de les necessitats alimentàries: Retard en el creixement físic i 

intel·lectual, amb alt índex de fracàs escolar, abandó escolar i opcions a un 

treball digne 

o Major propensió de malalties per malnutrició: sobrepès i desnutrició 

o Desigualtats educatives en l’oportunitat de fer realitat tot el seu potencial,  gaudir 

d’una millor salut i millorar les seves condicions de vida 

o Estigmatització social  

A partir d’aquesta identificació i anàlisi de la vulneració del dret a l’alimentació i d’altres 

drets amb els quals es relaciona, es pretén fer un esbós dels diferents factors que 

es treballen en el projecte i així contribuir al pensament crític i incitar el pensament 

creatiu de les persones lectores a l’hora d’idear accions a les aules que 

complementin les que es proposen en el Pla d’Acció. 

És important destacar que s’han delimitat les causes i les conseqüències del dret a 

l’alimentació per a poder justificar el focus i la metodologia de les aules mitjançant el 

projecte socioeducatiu anual que, de manera breu, es detalla a continuació. 

El projecte treballa als barris amb rendes familiars més baixes de la ciutat de 

Barcelona, a partir d’entendre el nostre model alimentari actual i construir als 

barris una xarxa a favor d’una alternativa responsable, justa i sostenible. Es genera 

consciència amb perspectiva d'equitat de gènere i es sensibilitza al voltant del dret a 

l'alimentació i les conseqüències del nostre model alimentari actual, transformant 

accions que obstaculitzin l’exercici del dret a l’alimentació per desinformació. 

Es treballa amb la docència a través de diverses formacions i mitjançant el 

disseny i lideratge col·lectiu i participatiu del Pla d’Acció. Es desenvolupa 

conjuntament a les aules el projecte entre Desos, Central Parc i agents del 

barri/districte, específic per a cadascun dels centres educatius, a través de la 

detecció de necessitats i requeriments de cada comunitat educativa.  A través de 

la dinamització de les accions a les aules de forma col·lectiva també es fomenta el 

modulatge de la docència amb la capacitació d’idees a desenvolupar així com 

l’apoderament d’habilitats i competències en la introducció de l’Educació per la 

Justícia Global  -EpJG-. Tal com també li passa a l’alumnat i qualsevol de les persones 

que apostem per l’aprenentatge continu, s’aprèn fent, s’aprèn a base de reformulacions, 

errors, aportacions, vivències, etc. Quan alguna cosa que fem ens remou, serà 

alguna cosa que ens farà pensar. 

La metodologia educativa emprada a les aules amb l’alumnat és mitjançant 

accions i sessions que promocionen aprendre a aprendre, la cooperació entre 

aules, el debat, l’aprenentatge actiu i vivencial i per tant, més significatiu, per tal 

de fomentar la capacitat d’aprendre i prendre decisions justes i sostenibles en 

l’àmbit local i global. Podríem dir que el projecte es desenvolupa en dues fases; per 

una banda es proposa una recerca i primera presa de consciència iniciada durant el 

segon trimestre del curs escolar 2018-2019 i mitjançant el consentiment de l’alumnat 

fent una demanda directa a les aules sobre la voluntat de la seva participació. Per altra 

banda, una segona fase correspon al foment de la transformació, la creativitat, la 

sostenibilitat a l’escola mitjançant l’acció de l’alumnat amb la seva comunitat educativa. 
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No obstant hem de ser conscients tant dels drets que han estimat defensar les 

institucions com de les obligacions que han deixat de dur a terme, a més de prendre 

consciència i accions sobre el dret com a ciutadans que podem exercir, demandar i fer 

ressò de les limitacions reals que ens impedeixen avançar des de l’igualitarisme de 

recursos i capacitats.  

 

3. PAPER MULLAT 

D’acord amb les obligacions abans esmentades la Constitució estableix, en el capítol 

III, el deure dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica 

de la família i dels fills. A més, la lluita contra la pobresa està recollida per l’Estatut 

com un dels principis que ha d’orientar les polítiques públiques, tant amb caràcter 

general, per evitar l’exclusió social (art. 42.2), com específicament en el cas de les 

actuacions dels poders públics adreçades als infants, cas en el qual estableix que “els 

poders públics han de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota 

forma d’explotació, d’abandonament, de maltractament o crueltat i de la pobresa 

i els seus efectes”. 

La Constitució atribueix la realització d’aquest dret, en primer terme, als pares, dins les 

seves possibilitats i mitjans econòmics, però també estableix que els estats han d’ajudar 

els progenitors a donar-hi efectivitat i, en cas de necessitat, proporcionar-los assistència 

material, especialment respecte a la nutrició, el vestuari i l’habitatge. Malauradament ni 

a nivell de l’Estat Espanyol, així com tampoc a escala mundial, s’està complint. 

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides afirma: “el dret a 

l’alimentació s’exerceix quan tot home, dona o infant, sigui sol o en comú amb altres, té 

accés físic i econòmic, en tot moment, a l’alimentació adequada o a mitjans per obtenir-

la”. Aquest dret és inseparable a la dignitat inherent de la persona humana i és 

indispensable pel gaudi d’altres drets humans i per la justícia i sostenibilitat social tant 

al Sud com al Nord. Segons el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals (PIDESC), ratificat per l’Estat Espanyol, s’han de millorar els mètodes de 

producció, conservació i distribució dels aliments, la divulgació de principis sobre 

nutrició o la reforma dels règims agraris de manera que s’arribi a una explotació i 

utilització més eficaç de les riqueses naturals. Cal que s’asseguri una distribució 

equitativa dels aliments mundials en relació a les necessitats. No obstant això, el dret a 

l’alimentació establert per les Nacions Unides no està garantit per tota la 

ciutadania de l’estat Espanyol. 

A més, segons recomanacions de l’actual Relatora Especial del dret a 

l’alimentació Hilial Elver, els Estats rics estan jurídicament obligats a garantir la 

protecció de les persones més vulnerables en temps de globalització econòmica, 

lluitant contra la pobresa i la fam. 

L’any 2013, el Comissari pels Drets Humans del Consell d’Europa, Nils Muiznieks, 

denunciava l’absència de política pública amb aquestes paraules “la gran 

externalitat de l’assistència als col·lectius vulnerables, proveïda per ONG, 

associacions i fundacions, significa que hi ha un govern que simplement està 

donant diners a altres perquè aquests facin la seva feina”. Aquest és un motiu com 
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molts d’altres on queda reflectit com de llunyans es troben els despatxos de la realitat 

de les llars amb necessitats, tenint en compte que igualment que aquesta provisió 

d’assistència és precària per la multitud de casos i per les retallades econòmiques. Per 

tant les mateixes institucions no poden proposar solucions a una gran emergència social 

a les quals no estan arribant, ja que no actuen en conseqüència a què se’ls exigeix. 

Aquests fets de paper mullat es demostren en què no hi ha desenvolupada una 

normativa estatal i autonòmica que hagi treballat el dret a l’alimentació focalitzat 

en els drets humans sinó amb un enfocament dirigit als productes, apostant 

només per la regulació mercantil, igual que passa en l’àmbit comunitari. No obstant 

això, la FAO estableix que “independentment de que el dret a l’alimentació estigui 

reconegut per la Constitució, l’existència d’una llei específica permetrà articular 

aquest dret de manera més precisa, orientar les polítiques públiques i 

proporcionar els mitjans per impulsar el seu compliment en l’àmbit administratiu, 

judicial i gairebé judicial”. 

Per aquest camí més específic està Catalunya mitjançant la promoció de camins a 

seguir en els pròxims anys en la lluita climàtica. Catalunya es va convertir en pionera 

amb l’aprovació de la Llei del Canvi Climàtic l’agost de 2017, disposant de  recursos 

econòmics per actuar tant en matèria d’adaptació com de mitigació al canvi climàtic i en 

protecció del patrimoni natural. En aquesta primera cita d’abast internacional es va 

sensibilitzar sobre la necessitat en el canvi d’hàbits per a reduir els residus que genera 

llençar menjar i on també es va difondre la tasca de les campanyes i projectes que es 

duen a terme per la lluita contra el malbaratament alimentari com “Som Gent de 

Profit”,”Ecowaste4food”, etc. N’hi ha d’altres com Espigoladors, Rezero, Plataforma 

Aprofitem els Aliments, etc. 

 

3.1.  Propostes De Millora Des De Les Institucions  

3.1.1. Institucions Mundials 

La pertinença de la proposta del projecte que es treballarà va lligada a diferents 

pactes, lleis, tractats i declaracions com el segon Objectiu de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030. Aquest té per finalitat “erradicar la fam, aconseguir 

seguretat alimentària i millora de la nutrició, així com promoure l’agricultura 

sostenible” l’any 2030. Malgrat aquest objectiu d’escala mundial, implementat per la 

gran necessitat mundial, es continuen prenent decisions per part dels titulars 

d’obligacions, de responsabilitats i de drets que van a contracorrent d’aquesta premissa. 

Un exemple és que des del 2016, segons l’Informe de Seguretat i Nutrició de 

l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), la 

subalimentació crònica va augmentar en uns 38 milions de persones, fet que no es 

produïa des de 2003. Des del 2016 ha anat en augment i durant el 2018 s’ha 

incrementat el nombre de persones que pateixen fam crònica 6 milions respecte 

a l’anterior any, dades alarmants que ascendeixen a 821 milions de persones. A 

aquestes dades alarmants que demostren que la societat resta lluny d’assolir aquest 

segon objectiu, cal afegir que s’estima que 89 milions de tones de menjar es malbaraten 

cada any a la UE, sent el tercer continent, per darrere d’Oceania i Amèrica del Nord, on 

els consumidors i consumidores són el punt de la cadena on es malbarata més menjar. 
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Si es continua amb el ritme de malbaratament alimentari actual, la previsió és que la 

xifra augmentaria fins a aproximadament 126 milions de tones l’any 2020.  

És més que evident doncs, que per assolir el segon dels ODS és imprescindible un 

malbaratament zero per arribar a assolir una fam zero i, tal com esmenta la FAO 

mitjançant el document que proposa la resiliència per la seguretat alimentària, 

aconseguir-ho exigirà renovar els esforços mitjançant nous mètodes de treball, val a dir 

que, de totes les persones implicades. 

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides afirma: “el dret a 

l’alimentació s’exerceix quan tot home, dona o infant, sigui sol o en comú amb 

altres, té accés físic i econòmic, en tot moment, a l’alimentació adequada o a 

mitjans per obtenir-la”. Aquest dret és inseparable a la dignitat inherent de la persona 

humana i és indispensable pel gaudi d’altres drets humans i per la justícia i sostenibilitat 

social tant al Sud com al Nord. Segons el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 

Socials i Culturals (PIDESC), ratificat per l’Estat Espanyol, s’han de millorar els mètodes 

de producció, conservació i distribució dels aliments, la divulgació de principis sobre 

nutrició o la reforma dels règims agraris de manera que s’arribi a una explotació i 

utilització més eficaç de les riqueses naturals. Cal que s’asseguri una distribució 

equitativa dels aliments mundials en relació a les necessitats de cada territori. 

L’Objectiu número 12 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible té com 

a objectiu garantir els patrons de consum i producció sostenibles. El paràgraf 28 

de l'Agenda 2030 diu el següent: "Nosaltres (els països) ens comprometem a 

realitzar canvis fonamentals en la forma en què les nostres societats produeixen 

i consumeixen béns i serveis. Els governs, les organitzacions internacionals, el 

sector empresarial i altres actors no estatals i els individus han de contribuir a 

realitzar canvis en els patrons de consum i producció insostenibles, fins i tot a 

través de la mobilització de totes les fonts, d'assistència financera i tècnica per enfortir 

els països en vies de desenvolupament científic, tecnològic i innovador capacitats per 

avançar cap a models més sostenibles de consum i producció. Encoratgem a 

l'aplicació de programes sobre consum i producció sostenibles. Tots els països han de 

prendre mesures, amb els països desenvolupats al capdavant, tenint en compte el 

desenvolupament i la capacitat dels països en desenvolupament". Tal com es defineix 

pel Simposi d'Oslo el 1994, el consum i la producció sostenibles (CPS) tracta de "la 

utilització dels serveis i productes relacionats, que responen a les necessitats 

bàsiques i viure una millor qualitat de vida i reduir al mínim l'ús dels recursos 

naturals i materials tòxics com així com les emissions de deixalles i contaminants 

durant el cicle de vida del producte o servei per tal de no posar en perill les 

necessitats de les generacions futures". El concepte de consum i producció 

sostenible va ser reconegut més tard en el Pla d'aplicació de Johannesburg, adoptat el 

2002 a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible (CMDS). En aquesta 

ocasió, el consum i la producció sostenibles es van identificar com un dels tres objectius 

generals i requisits essencials del desenvolupament sostenible, juntament amb 

l'erradicació de la pobresa i la gestió dels recursos naturals per tal de fomentar el 

desenvolupament econòmic i social. Es va reconèixer que els canvis fonamentals en 

la forma en què les societats produeixen i consumeixen són indispensables per 

aconseguir el desenvolupament sostenible a nivell mundial. 
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Sobre l’ODS 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a totes les persones podem dir 

que el projecte engloba la meta 4.1, la meta 4.4, 4.5 i 4.7, on aquesta última es vincula 

completament amb la tipologia dels diferents aprenentatges que se’n desenvolupen de 

recerca i acció i aprenentatge i servei com a metodologies de treball que contribueixin a 

la protecció i la garantia dels drets de les persones i els col·lectius mitjançant l’educació 

per al desenvolupament sostenible. Cal dir però, que de forma indirecta també es 

treballen altres ODS com 1 i 10, ja que la pobresa i el treball són factors que incideixen 

en el gaudi del dret a l’alimentació, entenent també que són factors clau en els territoris 

on treballem com són dos dels que tenen una renda per càpita més baixa de la Ciutat 

de Barcelona. 

La vinculació entre el desenvolupament sostenible i l’educació ja va ser 

reconeguda des de 1992 a la primera cimera de desenvolupament sostenible i 

corroborada l’any 2012 amb la tercera cimera mundial, ambdues celebrades a la 

ciutat de Rio de Janeiro, en aquesta última ja reconeixent l’Educació pel 

Desenvolupament Sostenible com un instrument clau d’actuació. Els valors, els 

principis, les pràctiques, la visió i la missió del desenvolupament sostenible es  van veure 

elements que es podien incloure en l’educació de la ciutadania mitjançant el foment de 

la visibilitat dels coneixements associats de forma transversal a les competències dels 

diferents cicles o amb la vinculació a alguna assignatura. 

Pel que fa a l’Estat Espanyol, l'Estratègia d’Infància de Cooperació Espanyola 

indica que els eixos transversals com a pautes mínimes per l‘actuació de 

cooperació en la infància són els drets humans, el gènere, el medi ambient i el 

respecte a les diversitats amb un enfocament integral considerant les dimensions 

d’actuació rellevants per la infància com la salut, nutrició, educació i protecció. Seguint 

aquestes premisses i l’orientació d’acció comunitària de qualitat i de construir una 

ciutadania global, durant el projecte es fomenten accions que promoguin el coneixement 

del rol que juga el medi ambient en el gaudi del dret a l’alimentació amb la primera fase 

del projecte, així com la participació infantil des d’un enfocament comunitari amb la 

segona fase, formant part doncs de la recerca per a l’acció. Cal dir també que aquests 

principis també estan compartits en l’Estratègia de Medi Ambient i 

Desenvolupament Sostenible de la Cooperació Espanyola. 

 

3.1.2. Institucions catalanes 

3.1.2.1.  Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 

Departaments i organismes públics de la Generalitat competents en matèria de salut, 

agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, consum i medi ambient, i les administracions 

locals, han participat en actualitzar i elaborar el nou Pla de seguretat alimentària de 

Catalunya 2017-2027. Aquest document, en l’apartat de finalitats expressa que 

“prevenir les malalties relacionades amb els aliments, així com reduir-ne la 

incidència i la prevalença als nivells mínims raonablement possibles. Prevenir i 

reduir als nivells raonablement possibles o acceptables l’exposició de les 

persones als agents capaços de causar malalties per via alimentària. Mantenir un 

nivell elevat de confiança en el sistema català de seguretat alimentària tant per 

part de la ciutadania de Catalunya com d’altres països. Mantenir un nivell elevat 

http://acsa.gencat.cat/ca/eines_i_recursos/publicacions/pla_de_seguretat_alimentaria/pla-de-seguretat-alimentaria-de-catalunya-2017-2021/
http://acsa.gencat.cat/ca/eines_i_recursos/publicacions/pla_de_seguretat_alimentaria/pla-de-seguretat-alimentaria-de-catalunya-2017-2021/


 

18 
 

de protecció dels interessos de la ciutadania en els àmbits i les qüestions 

relacionades amb la seguretat alimentària com ara: la sanitat, l’alimentació i el 

benestar dels animals; la sanitat vegetal i les qualitats dels productes de la cadena 

alimentària. Mantenir un nivell elevat de lleialtat de les transaccions comercials en 

tot el què és relatiu a la seguretat alimentària”.  

Aleshores és important fer èmfasi a dir que s’està buscant la innocuïtat alimentària2  dins 

dels Objectius Específics i la sostenibilitat a través de l’agricultura ecològica 

malgrat que no sigui un objectiu a assolir, tractant-se doncs d’un objectiu que està 

en “Altres qüestions relacionades amb la seguretat alimentària”. Aquest indicador 

serveix per fer un seguiment del compliment a la reglamentació vigent. Aquesta vigència 

no procura la potenciació i el foment d’estratègies que augmentin el maneig a petita 

escala en els terrenys fèrtils o fins ara erosionats de sòl de l’àmbit català per l’abandó. 

Concretament en la Regió Metropolitana de Barcelona, entre els anys 1990 i 2012 s’ha 

perdut entre un 30% i un 50% de la superfície agrícola. En aquest mateix document 

s’explicita com “l’estratègia futura del sector agroalimentari ha d’estar orientada a 

l’aprofitament de les noves tendències, les noves tecnologies i les noves oportunitats de 

negoci”, ficant com un exemple més l’agricultura ecològica. 

A les conclusions que es poden arribar és que el ritme que se segueix va en 

compàs al creixement econòmic i així doncs molt lluny de seguir el camí de 

qualitat que defensa el dret a l’alimentació. A més, amb els arguments que aporta el 

Pla, la professió de la pagesia continua sense posicionar-se en el nivell de prestigi que 

li recau, sent el col·lectiu que abasteix a la població dels aliments necessaris per 

sobreviure i, a més, per tenir una qualitat de vida si són saludables. Amb aquestes línies 

d’intervenció que proposa el Pla no es contribueix a canviar la realitat actual, desigual i 

perpetuadora d’injustícies que especulen amb la producció i consum d’aliments. 

L’actual Relatora Especial del dret a l’alimentació Hilial Elver, abans ja esmentada,  

comenta a la sessió 73a de l’Assemblea General el juliol de 2018 que una tercera 

part de la força de treball mundial són persones treballadores agrícoles, exigint a 

l’informe mesures urgents dels Estats per a complir les obligacions que els 

pertoquen en qüestió de garantir i protegir el dret a l’alimentació i al treball. La 

vida d’aquest col·lectiu treballador es troba en situació de vulnerabilitat i precària, 

posant en risc la salut pels productes fitosanitaris aplicats, patint sobrecàrrega 

laboral i sent doncs afectat per les implicacions que això comporta amb l’absència 

d’accés a recursos de salut, oci, associació, etc. 

 

                                                            
2 La innocuïtat alimentaria és un concepte que fa referència a l'existència i control de perills associats als 

productes destinats per al consum humà, ja siguin aliments o medicines. Els fabricants, proveïdors de 

matèries primeres i distribuïdors de productes acabats, formen part de la cadena alimentaria i han de 

conèixer i complir la legislació local que garanteixi que els seus productes alimentaris no afectaran la salut 

del consumidor. A escala internacional, existeix una norma internacional, l'ISO 22000, que certifica els 

sistemes de gestió d'innocuïtat alimentaria en qualsevol organització de la cadena alimentaria. 
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3.1.2.2. Desenvolupament de polítiques municipals a Barcelona per 

la sobirania alimentària 

La ciutat de Barcelona i les seves administracions ja han començat a abordar qüestions 

agroalimentàries formulant accions que assoleixin objectius com “impulsar la producció 

agroecològica i frenar l’expansió d’una agricultura desvinculada del territori”. Aquesta 

tasca va quedar ratificada amb la signatura l’any 2015 per part de l’alcaldessa Ada Colau 

amb el Pacte de polítiques alimentàries a Milà, juntament amb altres 140 alcaldesses i 

alcaldes d’altres ciutats d’Europa. Amb Llaurant Barcelona, l’ajuntament ha creat un 

espai per fer evident a través de la reflexió i el debat, la necessitat de canvi cap a 

una sobirania alimentària, prenent les mesures adients mitjançant una 

participació activa de diferents col·lectius socials. Tal com es publica a l’Atzavara, 

el CESE (Comitè Econòmic i Social Europeu, 2004b) afirma que “des de la perspectiva 

d’un territori europeu equilibrat i sostenible, el CESE insisteix en la necessària 

potenciació d’un entramat, actiu, potent, constituït per una xarxa de ciutats mitjanes, 

definides no tant per la seva grandària demogràfica, sinó per la feina de mediació que 

exerceixen entre els territoris rurals i urbans de la seva àrea d’influència (...)”. 

Barcelona, que és una de les ciutats que va firmar el Pacte de Milà sobre Política 

Alimentària Urbana, té un compromís destinat a la lluita contra la fam i el 

malbaratament d’aliments i la millora de la nutrició, i d’entre els objectius que en 

destaquen vehiculats al present projecte és buscar la manera de limitat la pèrdua 

d’aliments i la recuperació del malbaratament. Aquesta iniciativa pretén impulsar 

campanyes de sensibilització, contra-publicitat i educació. Les campanyes de 

sensibilització que s’haurien de dur a terme sense ser contraproduents han d’anar 

acompanyades de mesures que afavoreixin xarxa amb el teixit agroecològic. Actualment 

segons apunta la FAO, la lluita contra la malnutrició en totes les seves formes requereix 

una combinació de mesures específiques que afavoreixin que múltiples sectors abordin 

les causes subjacents de la malnutrició, alhora que es duu a terme intervencions 

específiques per prevenir o abordar factors que la determinen. És per això, que el 

present projecte se centra en la capacitació dels titulars de drets i responsabilitats pel 

canvi d’actituds, valors i pràctiques vers al consum a través de projectes amb les 

comunitats educatives. 

Com a futurs consumidors i consumidores, la comunitat educativa i concretament 

l’alumnat, poden influir en la necessitat de transformació global amb accions locals per 

reivindicar l’accés i disponibilitat de productes de qualitat a través del foment dels circuits 

curts de comercialització amb productes ecològics i la introducció de les minves 

alimentàries com productes accessibles de qualitat. Creiem que amb dades més 

específiques, l’alumnat està aportant coneixement al seu territori, alhora que pot 

augmentar el nivell d’incidència i sensibilització interna i externa, ja que segons la FAO 

l’èxit dels esforços encaminats a millorar les dietes dependrà d’una major comprensió 

de les complexes relacions existents en els sistemes alimentaris.  

El fet que existeixen ens i institucions com l’Ajuntament de Barcelona que apostin 

per disminuir les retallades en educació -dret a vegades vist com una font de 

despeses i no com una inversió de país, comunitat i/o humanitat- i fomentin a 

través del Projecte Educatiu de ciutat (PEC) 2016-2019 objectius com els de la 

UNESCO, creiem que és molt necessari aportar projectes com aquest a districtes amb 

renda per càpita més baixos de Barcelona com són Sants Montjuïc i Nou Barris. 
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D’aquesta manera, ens alienem amb el primer objectiu del PEC: Garantir uns serveis 

públics educatius articulats al voltant d’una estratègia comuna i compartida, que 

redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social, on tots els centres sostinguts amb 

fons públics tinguin els mateixos drets i obligacions i on no sigui possible la segregació 

per origen, sexe o per llengua, pel fet que ens dirigim als districtes més vulnerabilitzats 

de la ciutat. 

També perseguim el segon objectiu del PEC: Millorar la qualitat, l'equitat i l'èxit educatiu, 

amb més participació i més autonomia per als centres, amb innovació educativa i treball 

en xarxa amb l'entorn; s’adhereix a la praxi en la qual enfoquem els projectes, treballar 

amb la comunitat educativa i agents del territori  per aconseguir la transformació, des de 

valors com la col·laboració, la cooperació, la solidaritat, l’equitat, i fer així entre totes les 

persones la construcció d’un món més just, sostenible i amb equitat de gènere, fet pel 

qual aposta també la xarxa de recursos d’Educació per la Pau, el Desenvolupament i la 

Interculturalitat. 

Des del projecte pensem que hem de caminar cap a l’aposta dels cinc eixos del 

Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, i concretament fomentar el segon 

i el cinquè en el projecte per començar a construir la base d’una ciutadania conscient, 

animada a formar part de la creació d’una societat justa i sostenible, que busqui ser 

respectuosa a tres grans nivells, el social, l’ambiental i l’econòmic, de manera local i 

també global a través del treball amb l’alumnat, la seva comunitat educativa i la societat 

que els envolta.  

Aquest entramat només té viabilitat si partim d’espais agraris naturals propers amb una 

activitat agrària productiva i amb flux econòmic. Es busca doncs “l’accés a canals curts 

de comercialització que enllacin les iniciatives de producció agroecològica amb les 

demandes de consum urbà; l’accés a preus justos, dificultat per la globalització 

ultraliberal; i l’accés a ajudes que facin valdre la seva dimensió multifuncional i superin 

el marc actual, que premia el latifundi“. En concret el Parc Agrari, representa superfície 

de sòl cultivable, gràcies a la reivindicació d’Unió de Pagesos durant 25 anys, fent 

evident any rere any la necessitat de sòl.  

Segons dades de la Diputació de Barcelona, el Parc Agrari del Baix Llobregat disposa 

de 3.348 hectàrees dedicades al conreu, ja sigui de regadiu com de secà, és a dir, de 

zona cultivable Això suposa el 18% de la superfície natural de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, on es comptabilitzen les zones boscoses, de pastura i també els indrets de 

cultiu tant de fruites com d’hortalisses.  

A la figura següent, podem observar la diferència i l’increment del sòl urbà en el període 

1956 – 2009, així i com el declivi del sòl rural, que d’un 39% l’any 1956, ha reduït la seva 

superfície en un 30% i se situa al 9% durant l’any 2009. En canvi el sòl urbà ha 

experimentat una tendència totalment contrària, d’un 15% que disposava l’any 1956, ha 

augmentat en un 33% i se situa en un 48% del sòl disponible, gairebé a la meitat del sòl 

total disponible a l’àrea metropolitana de Barcelona. Dins del sòl agrari, s’ha de tenir en 

compte que també està inclòs el sòl natural de la Serra de Collserola i espais naturals 

del Delta del Llobregat. 
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Font: Servei de redacció del PDU METROPOLITÀ. Exposició Metròpolis Barcelona. 

 

3.1.2.3. Orientacions polítiques i estratègiques agroecològiques del 

funcionament dels Mercats de Barcelona  

El pla Estratègic “Mercats de Barcelona 2015-2025” té la missió de fomentar 

productes de qualitat entre els ciutadans de Barcelona, l’economia i els llocs de treball 

dins del marc del comerç de proximitat i alhora la promoció de l’agricultura local, a més 

d’incentivar i impulsar un estil de vida saludable, cohesió social i articulació de barris. 

Per desenvolupar aquesta missió dels mercats durant la pròxima dècada han definit tres 

grans eixos: 

- Ànima: Com a indrets referents en la vida i història dels barris de Barcelona on 

l’experiència que aporten a la ciutadania és de compra i convivència. 

- Motor: Els mercats lideren el comerç al barri, creant llocs de treball, a més de ser 

una peça clau en el desenvolupament econòmic. 

- Sostenibilitat: transmetre el valor de mercat com a sinònim de valors socials, 

ambientals i econòmics sostenibles.  

“Mengem sa, mengem de Mercat” és una iniciativa on es disposa de material didàctic 

tant per l’alumnat com per la docència per afavorir fer comunitat, conèixer què és el 

mercat, la vida dels i les paradistes, així com la part ambiental i econòmica que fomenten. 

Mitjançant accions des d’infantil fins a l’ESO s’ofereix a les comunitats educatives 

propiciar relacions més properes de les que es donen a les grans superfícies 

alimentàries. A més s’organitzen activitats lúdiques en horari nocturn o diuen en cap de 

setmana per poder treballar aquestes relacions també amb la família. 

Cal dir que les visites als Mercats de forma proactiva per part d’entitats, organismes, 

alumnat, etc., i on es vulguin enregistrar enquestes de caràcter comercial i no comercial 

http://ajuntament.barcelona.cat/mercats/sites/default/files/Llibre%20Pla%20Estrategic%20ok.pdf
http://www.menjodemercat.cat/?q=programa
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han d’obtenir el permís per poder realitzar enquestes a l'interior de qualsevol mercat 

municipal de la ciutat. 

(https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=200100009

57&style=ciudadano) 

 

4. REALITAT DEL SISTEMA AGROALIMENTARI 

Segons diferents explicacions el sistema agroalimentari és una estructura de 

relacions econòmiques, socials, polítiques i culturals que, segons com estigui 

organitzat pot oferir una base segura i sostenible per la satisfacció del dret a 

l’alimentació de la població o, al contrari, fer-la més vulnerable encara i minvar 

capacitats de resiliència de la població, especialment en aquells col·lectius més 

afectats per la crisi. 

El tipus de sistema agroalimentari va estretament relacionat i vinculat al grau de 

sobirania alimentaria, és a dir, a la capacitat de decidir la producció d’aliments i 

posar-los  a l’abast de la població, ja que depèn d’un conjunt de condicions 

econòmiques, socials i d’estratègies polítiques que no deixin només en mans dels 

mercats el compliment del dret a l’alimentació. 

L’agricultura a petita escala, constitueix, la base de la seguretat alimentaria, tal  

com informen el Grup d’alt nivell d’experts en seguretat alimentaria i nutrició del Comitè 

de Seguretat Alimentaria Mundial publicat en 2013, on es descrivia aquest tipus 

d’agricultura a petita escala com la base de la seguretat alimentaria en molts països i 

una part important del panorama social, econòmic i ecològic en tots els països. Aquest 

informe es va publicar després que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultura y 

Ganaderos (d’ara endavant COAG) decidís l’any 2010 recomanar polítiques d’abast a 

l’agricultura a petita escala i que reconeguessin alhora que l’agricultura a petita escala 

és sostenible, pot oferir solucions respectuoses amb el medi ambient, equitatives 

des del punt de vista social i econòmicament viables. Aquest fet es pot veure ja 

aquest any 2016 on, a través d’un estudi a llarg termini dut a terme per l'Institut Suís 

d'Investigació d'Agricultura Ecològica (FiBL) a Kènia es demostra clarament que 

l'agricultura ecològica no només genera rendiments comparables, sinó que també 

produeix més ingressos per als agricultors que els mètodes convencionals. A 

França també, segons dades de la Producció Agrària ecològica, des de l’any 2014 

s’ha enregistrat un gran creixement del mercat dels productes bio francesos, gairebé del 

15% i, per primer cop, s’ha superat el llindar del 5% del total de la superfície agrària útil 

francesa dedicada a conreus ecològics amb l’entrada de 200 noves explotacions 

ecològiques cada mes durant l'any 2015. Aquestes explotacions cultivaven un total de 

1.375 milions d'hectàrees, un 23% més que el 2014. Aquest país és un exemple per a 

Catalunya i per al CCPAE, que fa un seguiment de la innovació que aquest país 

implementa en el maneig ecològic. A més, segons una nota de premsa CCPAE, CAECV 

i SEAE “L'agricultura ecològica és l'únic model que contempla criteris ambientals 

en la producció d'aliments, oferint beneficis a tota la societat, que no ha de 

repercutir en el preu final de l'aliment, perquè això portaria a un consum d'elit, 

quan el bé és per a tothom”. 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000957&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000957&style=ciudadano
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A més, el darrer any Xina ha estat premiada per la seva tasca de reforestació en 

els deserts de Gobi i Kubuqi, on s’han recuperat més de 400.000 hectàrees en risc 

de desertització per convertir-les en àrees verdes i boscos fèrtils. Fa 30 anys la 

companyia privada Elion va iniciar la reforestació per la lluita contra el canvi climàtic i 

l’objectiu del país és incrementar en un 1% la seva massa forestal actual plantat arbrat 

en una àrea similar a la que ocupa Irlanda. 

A partir de diferents fonts i, concretament d’un article de l’abril publicat al diari Ara podem 

saber que a Catalunya “la facturació del sector agrari ecològic català s'ha 

multiplicat per vuit en els últims deu anys (...). L'any 2016 —l'últim del qual es tenen 

dades— un 25% de les exportacions va acabar en països de la UE (uns 105 milions 

d'euros), mentre que les vendes a l'estat espanyol van suposar un 19% de la producció 

(76 milions) i les de fora de la Unió, un 12% (51 milions)”. Així doncs, la resta de producte 

ecològic es va poder vendre i consumir a Catalunya, fomentant la proximitat, la qualitat 

del producte i els circuits curts de comercialització. A més, segons Daniel Valls, 

president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), des de fa 

5 anys s’ha incrementat el doble de les hectàrees que hi havia dedicades al cultiu 

ecològic i “enguany s'ha produït un increment del 16,8% de la superfície, assolint 

les 200.749 hectàrees” . 

No obstant això, a Catalunya, les estadístiques oficials mostren clarament com les 

explotacions més petites vinculades a un model d’agricultura familiar s’han hagut 

de conformar amb una part molt minva de les ajudes comunitàries de la PAC. 

Aquesta Política perpetua el desenvolupament d’estructures de poder desigual 

cap a la pagesia que té extensions petites, ja que aquests incentius proveeixen de 

recursos econòmics a la pagesia europea segons l’extensió de terreny que 

contingui. Fa gairebé 10 anys, l’any 2009, el 83% dels aproximadament 54.500 

beneficiaris i beneficiaries van percebre menys de 6000 euros respectivament mentre 

que, tan sols 8 persones van percebre conjuntament gairebé de 5 milions d’euros. 

Aquestes ajudes no tenien en compte si hi havia pràctica agrícola, si s’estaven generant 

productes saludables, les condicions de les persones treballadores, el foment de 

l’economia circular i a petita escala, els projectes socials que podien estar al darrere, 

etc. El què es feia i encara es fa en certa manera és crear benestar i riquesa per una 

desena d’explotacions que sumen entre elles gairebé tota la quantia de subvenció.  

No obstant això, a partir de diferents pressions de molts col·lectius de la pagesia s’ha 

aconseguit canvis en la PAC, on la Comissió Europea durant el període 2021-2027 ha 

arribat a proposar limitar les ajudes amb un màxim de 60.000 i 100.000 euros a cada 

explotació. Tot i així, la remuneració de les petites extensions no fomenta el seu 

creixement o impuls, sent d’entre 100 i 500 euros, 0,3 i 5 ha respectivament. Tot i això, 

la nova proposta sí que posa com a requisit que les terres es treballin, i també l’aposta 

per la qualitat de les pràctiques agrícoles.  

Aquest fet i segons diferents estudis i realitats ens mostra altre 

cop que els cultius més remunerats venen condicionats per la 

lògica del benefici privat, sense preocupar-se del benefici del 

bé comú com és l’agricultura a escala petita. Amb aquesta 

realitat es deixa de proporcionar un context on es pugui 

desenvolupar una sobirania alimentaria per contribuir a 
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augmentar el despoblament del camp, el debilitament del sector rural i 

l’empobriment dels petits agricultors perquè l’economia dona suport a 

només als grans productors amb grans extensions de terreny.  

 

El model alimentari predominant doncs és l’industrial, on els 

aliments quilomètrics són els que conformen la gran part 

dels productes que es comercialitzen i, en conseqüència, 

són aliments dependents de les dinàmiques dels mercats 

internacionals, molt lluny de l’horticultura local i, per tant, 

que la realitat sigui que poques i grans empreses dominin la 

indústria agroalimentària.  

A escala local i internacional és un comerç on predomina la injustícia i, amb 

aquestes subvencions abans mencionades que s’atorguen a les empreses més grans, 

es promou el benefici d’aquestes poques i se’ls facilita que puguin envair els mercats 

dels països del sud competint amb gran diferència favorable.  

 

4.1. Causes I Conseqüències Del Sistema Agroalimentari 

Economia: Les grans empreses poden competir amb gran avantatge amb els 

productors locals, tant en el Nord com en el Sud, deixant de banda l’agricultura local i 

per tant, l’impossibilitat de creixement d’economia local. Aquest fet té conseqüències 

molt greus arreu, i sobretot a països del Sud, ja que, per exemple, les grans empreses 

del Nord, gràcies a les ajudes provinents de la PAC tenen la possibilitat de vendre els 

productes a baix cost al Nord i poder vendre els seus excedents al Sud a preus molt 

baixos. Un altre exemple és que com els països del sud també presenten una situació 

en la qual és molt més econòmic produir aliments que en altres parts del món, les grans 

empreses relacionades amb la producció d’aliments es traslladen a aquests indrets 

perquè els surt més rendible la producció pagant sous més baixos, comprant les terres 

a un preu molt baix i tenint menys restriccions legals, com a exemples facilitadors per 

impulsar la seva pròpia economia a base de l’empobriment de les persones d’aquests 

països del sud. El terme economia informal, fa referència al conjunt d’activitats 

econòmiques desenvolupades pels treballadors i les unitats econòmiques que, tant en 

la legislació com en la pràctica, estan insuficientment contemplades per sistemes 

formals o que disposen de menys proteccions i corren un major risc de caure en la 

pobresa que els treballadors de l’economia estructurada. El sector agícola en canvi 

conté el major nivell de treballadors de caràcter informal, això vol dir que oscil·la entre 

un 60 i un 90% a tot el món 

Medi Ambient: Aquests grans empresaris, aprofitant aquest context, tenen la 

possibilitat per apostar per conreus intensius i homogenis que perpetuen la pèrdua de 

biodiversitat i la degradació dels sòls, l'aigua i els ecosistemes i, per tant, la viabilitat 

alimentaria i fins i tot també de vida de les persones locals. La uniformitat d'aquests 

sistemes i la seva dependència de fertilitzants químics, pesticides i l'ús preventiu 

d'antibiòtics, condueix sistemàticament a resultats negatius ambientals, propiciant la 

continuïtat d’un sistema alimentari vulnerable. Aquests fets impossibiliten la sobirania 



 

25 
 

alimentaria d’aquell país del sud, ja que els productors locals es veuen impossibilitats a 

conrear el que ells i elles decideixin i amb el maneig pel que vulguin apostar.  

Com ja va informar el diari britànic The Guardian en el seu dia, els quinze vaixells 

mercants més grans del món per al transport de contenidors de mercaderies, 

contaminen ells sols l’equivalent a 760 milions de cotxes. Cal dir que hi ha milers de 

vaixells mercants navegant les aigües del planeta cada dia i al llarg de l’any suposen un 

2% dels gasos alliberats mundialment, sent un total de 800 milions de tones cada any. 

D’altra banda, un sol avió de càrrega consumeix un total de 540 grams de CO2 per tona 

i quilòmetre de recorregut, tenint en compte que un avió sol pesar entre 400 i 500 tones, 

tindria un consum aproximat en un trajecte de Barcelona Madrid de gairebé 150 tones 

de CO2 alliberat a l’atmosfera. A mode de comparació, un cotxe de gran cilindrada en 

el mateix recorregut allibera a l’atmosfera aproximadament entre 40 i 50 kilograms de 

CO2. 

Per tal de crear un món millor per a una població humana cada cop més gran, s’haurà 

de regular el nostre impacte ambiental en el sistema que ens permet existir i crear una 

economia molt més circular que com la mateixa biosfera es basi en el reciclatge dels 

materials i l’obtenció d’energies per  mitjà de fonts sostenibles, en resum reduir la 

petjada ecològica de cadascun dels habitants d’aquest planeta. 

La Cimera Global acció climàtica conclou en que s’ha d’apostar per una agricultura 

sostenible i ha de tenir una protecció i restauració dels boscos i zones costaneres. Arrel 

d’això, 12 regions de més de 80 milions de persones i més del 5% del PIB mundial s’han 

compromès a tenir flotes públiques l’any 2030. 26 ciutats amb 140 milions de persones 

es comprometen a comprar només autobusos d’emissió zero, així i com 23 empreses 

multinacionals amb alt nivell d’ingressos (més de 470.000 milions de dòlars) es 

comprometen a la compra de flotes d’emissió zero. Totes en el marc d’aquesta Cimera 

Global. 

Gairebé 400 empreses globals juntament amb proveïdors sanitaris, ciutats, estats i 

regions, apostaran per energies 100% renovables. Per últim, 488 empreses de 38 

països diferents han adoptat vies de reducció d’emissions en línia amb l’acord de París. 

Gairebé un 20% de les 500 corporacions més grans del món s’han compromès a establir 

objectius de reducció d’emissions. 

La transició a una economia baixa en carboni, segons càlculs i de manera directa, tindria 
700.000 morts prematures menys a causa de la contaminació atmosfèrica l’any 2030 i 
amb l’afegit de la creació de 65 milions de llocs de treball nous.  
 

Social: En algunes ocasions aquest tipus de conreus intensius són de cereals per 

transformar-los en combustibles d’origen agrícola o també anomenats “agro-

combustibles”, fet que impulsa el seu preu a l’alça i impossibiliten a la població adquirir 

productes bàsics per la provisió de la seva alimentació. Segons dades de l’Observatori 

Desc (Observatori dels Drets Humans) en països com Bangladesh, Nigèria o Bolívia, 

per exemple, les despeses en alimentació ocupen entre un 65% i un 50% del pressupost 

familiar. Això fa que per afrontar l’encariment dels aliments, les famílies es vegin 

obligades a utilitzar recursos en principi destinats a satisfer altres necessitats bàsiques 

com són, per exemple, les despeses relacionades amb l’educació i la salut. Per tant, 
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queda molt clar que la industria agroalimentària tal i com s’està desenvolupant 

actualment no pot garantir les necessitats bàsiques ni del Sud ni del Nord, ja que hi ha 

una desigual distribució de recursos i aliments al món. A més, socialment s’ha acceptat 

que els productes han de tenir un aspecte lluent, estàndard i sense cap malformació, fet 

que augmenta el malbaratament alimentari, no podent introduir aliments sans i de 

qualitat a la cadena de venta, ja que socialment s’ha mitificat que no són òptims pel 

consum. Aquesta actitud afecta greument a la pobresa mundial i al medi ambient, ja que 

s’està produint en excedent i es prefereix llençar que deixar que arribi al consum. També 

hi ha una clara protecció social, aproximadament el 20% dels treballadors agrícoles 

tenen accés a la protecció social bàsica, que inclou l’accés a la seguretat social, l’atenció 

de la salut i també les indemnitzacions per accidents laborals. D’altra banda, Tal com 

diu el dret internacional dels drets humans, els estats han d’oferir proteccions socials 

contra el risc de pobresa causada per la malaltia, invalidesa, accident laboral, atur, edat, 

mort d’un familiar i despeses en l’atenció de la salut dels fills. D’altra la realitat que tenim 

avui en dia és que la immensa majoria dels treballadors agrícoles, el 80% restant no 

tenen aquestes proteccions bàsiques. Per a que els treballadors agrícoles puguin tenir 

accés a la realitat, al dret a l’alimentació es precís invertir aquesta tendència i ampliar 

els serveis socials de protecció contra la pobresa i la exclusió social en general.  

En resum, ens trobem davant d’un dret humà vulnerat com és el de l’alimentació 

a través del sistema agroalimentari que actualment predomina, tenint 

conseqüències molt greus que ataquen directament a la sostenibilitat alimentaria 

tan del Sud com també del Nord. D’una banda impossibiliten la pròpia producció local 

per manca de recursos, de terres, per manca de poder competitiu i, a més, al Sud s’estan 

destruint també els seus ecosistemes i la seva cultura de viure, deixant a la gent local 

amb un present ple d’obstacles i pobresa, a més de proveir-los d’un futur incert i 

insostenible. D’altra banda, aquests productes al Sud seran importats a altres països, 

provocant així l’increment de tones de CO2 que suposa el transport i els seus residus. 

Aquest impacte significatiu en el canvi climàtic i afectacions a l’entorn, genera el 22% de 

gasos d’efecte hivernacle en els països desenvolupats segons informes de la FAO del 

2011 i un increment del 21,9% de les emissions durant el període de 1995-2020.  

Fa més d’una dècada, el que va ser Relator Especial per a l’exercici dels drets 

econòmics, socials i culturals de l’ONU, El Hadji Guissé, alertava que “els negocis 

especulatius amb productes alimentaris de primera necessitat per part d’algunes 

firmes nacionals i internacionals, especialment quan es tracta de la importació i 

la distribució d’aliments, frustren encara més qualsevol esperança d’assegurar el 

dret de cada persona a una alimentació mínima”. 

 

 

4.2.  Actuacions Per Millorar L’agricultura I Fomentar El Dret 
A L’alimentació 

Per els motius anteriorment exposats, segons el grup d'Experts sobre Sistemes 

Alimentaris Sostenibles (IPES-FOOD), la Política Agrícola Comunitària (PAC) 

hauria de fer un canvi en les atorgacions de subvencions i pretendre assolir una 
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"Política Alimentària Comuna" després de 2020, amb la intenció de donar més 

prioritat al medi ambient i el foment d'una dieta sana, ja que fins ara el 80 % de les 

subvencions depèn de la superfície, portant a conseqüències per exemple que en els 

últims deu anys ha desaparegut una de cada quatre explotacions de la Unió Europea , 

a més de seguir en el mateix camí de producció alimentària no rendible ni sostenible.  

Per una banda, per fer-ho aquest grup d’experts creu que s’ha d’apostar per la 

transformació de l'agricultura "industrial" cap a un altre model "agroecològic" -com ja es 

comentava a l’inici d’aquest document a través de dades de diferents Institucions i 

estudis- amb més atenció a la nutrició del ciutadà i a la plantació de fruites, verdures o 

llegums. Per altra banda, la reorientació dels ajuts de la PAC hauria de garantir un suport 

a l'agricultor perquè es pugui adaptar a un nou model ecològic que asseguri un 

ecosistema sa després dels temps llarg de transició necessari per fer aquesta conversió. 

 

4.3. Les Dones Dins Del Sistema Agroalimentari 

A més, segons fonts de la FAO, la igualtat de gènere en l’agricultura és fonamental, 

per la seguretat alimentaria i perquè la seva promoció beneficiï no només a les 

dones, sinó també al desenvolupament agrícola sostenible, ja que s’estima que si les 

dones tinguessin el mateix accés a recursos productius i de feina rurals que els 

homes, podrien incrementar el rendiment de les seves explotacions un 20-30%.  A 

més, segons el PIDESC i ratificat per l’Estat Espanyol, s’han de millorar els règims 

agraris de manera que s’arribi a una explotació i utilització més eficaç de les riqueses 

naturals, a més d’assegurar una distribució equitativa dels aliments mundials en relació 

a les necessitats. Per la seguretat alimentaria i pel desenvolupament agrícola sostenible, 

si les dones tinguessin el mateix accés a recursos productius i de feina rurals que 

els homes, podrien incrementar el rendiment i podria reduir el nombre de 

persones que passen fam en el món en 100-150 milions de persones.  

Aquest increment de producció i amb aquesta magnitud podria reduir el nombre 

de persones que passen fam en el món en un 12-17%, és a dir, en 100-150 milions 

de persones. La política d’igualtat de gènere de la FAO, en la que es reconeix de manera 

ferma aquesta qüestió, ha rebut el suport de la COAG i en particular tant la petició de 

dades estadístiques agrícoles pertinents en matèria de gènere detallades per sexe  així 

i com també, la incorporació de qüestions de gènere en totes les activitats. No obstant 

això, la realitat és una altra, i les dones produeixen el 70% dels aliments que es 

consumeixen a escala mundial i només posseeixen l’1% de les terres, fet que 

ressalta la poca equitat en l’accés a recursos productius i de feina rurals igual que 

els homes.  

 

4.3.1.  Les dones dins del sistema agroalimentari català 

A Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de la Dona del 2016, COAG, 

Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), CERESCAT i Joves Agricultors i 

Ramaders de Catalunya (JARC) denuncien la pèrdua alarmant de 42.500 ocupades 

en agricultura durant els últims 5 anys. Aquestes organitzacions consideren que 

“les dones que viuen i treballen en les zones rurals són les principals víctimes de 
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les retallades en serveis i infraestructures als pobles. Sense serveis assistencials 

bàsics, difícilment es pot potenciar l’ocupació femenina en el sector agrari (...). Si 

l'Administració millora les possibilitats d’accés a la sanitat, l’educació o l’atenció a la 

dependència de la dona rural, les agricultores i ramaderes podran contribuir a la creació 

d’ocupació, qüestió vital als pobles davant la falta d’alternatives laborals.” 

 

Font: Taula que pertany al COAG, CERES, CERESCAT i JARC amb dades extretes del INE. 

A més, els incentius laborals, tal com diuen aquestes organitzacions, han d’anar més 

enllà de l'actual rebaixa del 30% de la Seguretat Social agrària per als primers 5 anys 

de cotització, si tens menys de 50 anys. Tenint en compte que les dones de més de 50 

anys també es troben interessades per emprendre, és necessari abordar un nou 

plantejament de la jubilació agrària per evitar que les dones rurals segueixin. 
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5. AGRICULTURA ECOLÒGICA 

Segons el reglament (CE) 834 / 2007 de la Unió Europea "La producció ecològica és 

un sistema general de gestió agrícola i producció d'aliments que combina les 

millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de 

recursos naturals, l'aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una 

producció a les preferències de determinats consumidors per productes 

obtinguts a partir de substàncies i processos naturals". És molt important també dir 

que els productes resultants són aliments més saludables, de més qualitat i més 

gustosos, ja que són més rics en nutrients. Per tant, un dels objectius de l’agricultura 

ecològica és  produir aliments més rics en nutrients i més saludables, alhora que 

es respecta el medi ambient minimitzant l'impacte humà sobre aquest i garantint 

un sistema agrícola que operi amb la major naturalitat possible, contribuint al 

gaudi de la seguretat alimentària de la població. 

 

5.1 Respecte Pel Medi Ambient 

Per als agricultors ecològics un sòl fèrtil i el respecte pel medi ambient són de 

crucial importància per als éssers humans alhora que busca mantenir l'agricultura en 

contacte amb les seves arrels tradicionals i treballa en harmonia amb la natura. El 

respecte del medi ambient ho fa a través de: 

• L'ús responsable de l'energia i els recursos naturals, mantenint la 

biodiversitat i, al mateix temps, millorant la fertilitat del sòl a través de la 

rotació de cultius. 
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• Prohibició de l'ús d'organismes modificats genèticament, ja sigui per 

l’alimentació animal i/o humana. 

• L’ús dels additius està molt restringit, controlat i regulat per normatives 

europees i, a Catalunya també pel Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE), corporació de dret públic tutelada el Departament 

d’Agricultura. Durant el procés la transformació i elaboració de productes 

alimentaris ecològics es fa amb totes les garanties de seguretat i que no alterin 

la qualitat final del producte. Per tat, la qualitat està certificada sota el CCPAE, 

ja que les empreses qui hi participen estan sotmeses a controls periòdics. 

5.2 El Tòpic De Que Els Aliments Ecològics Són Més Cars 

No hi ha estudis concloents sobre això malgrat que si anem a comprar, podem 

veure a la gran majoria de botigues que això és així. Una de les premisses que ho 

podria explicar és que els costos de producció són més alts però, per què? Doncs perquè 

no és el sistema agroalimentari que predomina, perquè econòmicament no és tan 

rendible en l’actualitat, malgrat que sigui el sistema sostenible per excel·lència pel 

qual s’intenta apostar. Alguns dels factors actuals que impedeixen que sigui igual el 

cost dels productes ecològics amb els convencionals són:  

• Les matèries primeres com ara llavors, fertilitzants, etc., són més cares en 

general. 

• L’agricultura ecològica rebutja la producció intensiva i els cultius creixen 

segons els seus ritmes naturals, fet que també incrementa la mà d’obra. 

• Dificultats en la comercialització i/o distribució a causa d’un mercat ara 

mateix inicial, repercutint així en comandes petites i repartides pel territori, 

incrementant d’aquesta manera el cost del transport i de la gestió en relació al 

cost del producte. 

5.3 Comparació del Maneig Industrial amb l’Ecològic 

Els treballadors agrícoles constitueixen aproximadament una tercera part de la força de 

treball mundial, és a dir, 1.300 milions de persones que estan ocupades en aquest sector 

del sector primari. Molts d’aquests, un 80% com ja hem esmentat anteriorment són 

treballadors que es troben en condicions contractuals irregulars (sense acord 

contractual, condicions de treball segures, possibilitats de recórrer...). El 70% dels 

treballadors dels països desenvolupats són treballadors que es dediquen a l’agricultura, 

d’altra banda només el 16% de treballadors en països d’ingressos mitjans/alts. A causa 

de la mecanització, la modernització i la repercussió de la globalització en els sistemes 

alimentaris, però el caràcter incert del treball agrícola i la inestabilitat financera dels 

treballadors requereix una major atenció. 

 

Els sistemes alimentaris inclouen el medi ambient, la població, els ensums i els 

processos, les infraestructures, les institucions, les lleis, les polítiques i les activitats 

relacionades amb la producció, l’elaboració, la distribució i el transport, la preparació, el 

consum i l’eliminació dels aliments i els productes d’aquestes activitats, inclosos els 

resultats socioeconòmics i ambientals. 
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Tot això, tots els treballadors agrícoles pateixen cada cop més els efectes dels salaris 

baixos, l’ocupació a temps parcial, la informitat, les condicions de treball i els riscos que 

assumeixen i la falta de protecció social i econòmica. 

A partir d’aquí, l’agricultura ecològica respecte a l’agricultura industrial, té les següents 

diferències i característiques. Una, se centra en la producció massiva de productes, 

consta d’un alt nivell de tecnificació i mecanització i sovint necessita una alta inversió de 

capital i energia. D’altra banda, l’agricultura ecològica és aquella que busca la utilització 

òptima dels recursos naturals, sense fer ús de químics ni tampoc fer servir planters i 

llavors modificades genèticament. A diferència de l’agricultura industrial, l’ecològica té 

una producció molt menor, té un nivell de pèrdues i minves molt més gran i la 

mecanització i industrialització és menor. També se sol necessitar més mà d’obra en 

una explotació agrícola ecològica que no pas en una industrial. 

AGRICULTURA INDUSTRIAL AGRICULTURA ECOLÒGICA 

La producció és intensiva sense respecte 
pel medi ambient. Hi ha contaminació de 
l’aigua i es generen residus sòlids el cost del 
qual és assumit per l’empresa de manera 
parcial. 

La producció és sostenible respectant 
els cicles biològics dels aliments. 
Manté i incrementa la biodiversitat de 
l’entorn. Les tècniques i matèries 
primeres són respectuoses amb el 
medi ambient fet que acaba encariment 
el procés productiu.  
 

La pagesia com un element  necessari però 
no bàsic per la producció agrícola. 
Separació amb la naturalesa. 

Reconeixement de la pagesia com un 
treball indispensable amb un maneig 
de tècniques tradicionals. L’ésser humà 
forma part de la naturalesa i depèn 
d’ella. 

Les llavors són una mercaderia patentable 
que reforça el monocultiu. Pèrdua de cultura 
alimentaria 

Les llavors són una herència que s’ha 
de mantenir. S’intenta recuperar 
varietats que s’han perdut a través de 
la presència dels transgènics i dels 
monocultius. 

Els productes viatgen molts quilòmetres, 
augmentant així la contaminació.  

Els productes ecològics aposten també 
per un consum de proximitat. 

L’elecció de les varietats a cultivar es fa en 
funció de la seva resistència a suportar 
llargues distàncies, en lloc de triar-les en 
funció de la seva qualitat.  

Els productes ecològics aposten pels 
cicles naturals i per la rotació de cultius, 
afavorint la regeneració dels sòl i dels 
nutrients pels pròxims cultius a plantar 

Grans empreses dominen totes les fases de 
la cadena alimentaria. Concentració del 
capital en petits grups de poder que 
augmenta l‘heterogeneïtat de la riquesa 

La gran part de productes provenen de 
petits productors apostant per venta de 
proximitat. Increment de l’economia 
local i la repartició de la riquesa 

Pèrdua dels terrenys on poder emprar la 
pagesia, amb la conseqüent pèrdua de 
drets laborals i socials a més de la 
prolongació de la divisió sexual del treball 

Contribueix a la seguretat alimentaria i 
en el reconeixement del paper de la 
dona 

S’usen 3.800 additius com colorants, 
conservants, antioxidants, edulcorants, 
emulgents, estabilitzadors, espessidors, 
gelificant i altres.  

Control molt restringit d’additius que no 
són prejudicials amb el medi ambient ni 
per la salut animal i humana 

Els aliments frescos maduren artificialment 
en cambres i per tal de que puguin suportar 

Els aliments frescos es recullen un cop 
estan madurs, fet que augmenta la 
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els trasllats sense deteriorar-se és 
necessari que la collita es faci abans del 
punt òptim de recol·lecció. Aquest fet afecta 
negativament la qualitat i el nivell nutricional 
dels aliments.  
 

seva concentració nutricional i de 
qualitat. 

 

6. PROBLEMÀTICA A LA CIUTAT DE BARCELONA QUE MOTIVA LA 

NECESSITAT SOCIAL A LA QUAL ATÉN EL PROJECTE  

En el context de la ciutat de Barcelona existeix una manca de connexió amb la natura, 

generalitzable a persones que viuen en les àrees urbanes. Sovint, viure en entorns 

urbans, especialment en grans metròpolis com la ciutat de Barcelona, ens allunya de la 

natura i ens fa oblidar la relació responsable que les persones tenim amb la biodiversitat 

del planeta, i que nosaltres formem part d'aquesta biodiversitat. Aquest fet es transmet 

en dades, ja que menys del 2,4% de la població de la comarca del Barcelonès està 

ocupada en l’Agricultura segons dades de l’ICC. Per abordar aquesta causa volem 

mostrar com és el medi ambient, al planeta i en l'entorn més proper. Volem tenir contacte 

directe amb la natura, conèixer les particularitats del medi que ens envolta, arribar a la 

conclusió sobre si és o no important conservar-lo i per què, i com les nostres accions 

poden afectar directament aquest entorn o un entorn natural més llunyà. Per abordar 

aquesta casuística el projecte vol donar a conèixer alternatives d'alimentació i consum, 

contribuir a un canvi d'hàbits en aquest sentit i oferir formació sobre la producció 

d'aliments a través de Central Parc.  

A més, hi ha estudis que informen que a Barcelona existeix un dèficit en la producció 

d’hortalisses del 75%, ja que no té capacitat d’autoabastir-se i té una alta demanda 

d’aquest producte. Aproximadament el 30% de la producció de productes prové del 

sector del Parc Agrari, encara que podria augmentar fins a 30.000 tones, reduir 3.300 

tones de CO₂ i augmentar la possibilitat d’oferir preus competitius a través de productes 

frescos, de temporada i locals, contant en què es reactiven les zones disponibles del 

Parc Agrari del Baix Llobregat. Per aquesta causa es fomenta conèixer des de la teoria 

i des de la pràctica els camps del Parc Agrari a partir dels terrenys que Central Parc va 

reactivar ara fa un any i, concretament treballar a partir de la introducció d’una hortalissa 

dins del circuit alimentari de Barcelona.  

Cal dir també que la producció i distribució locals d’hortalisses ecològiques té diferents 

barreres i limitacions com la capacitació forçada en temes de comercialització en la qual 

es veuen implicats els agricultors, la necessitat de polítiques que generin incentivar el 

cultiu de superfícies disponibles/abandonades, la manca de conscienciació de la gent 

jove per mantenir l’agricultura si no està accentuada per tradició familiar i que només el 

20% aproximadament dels assalariats agraris ho fan a temps complet. A partir 

d’aquestes dades es fa necessari apropar el desenvolupament de la pagesia a l’alumnat 

des de la planificació fins a la comercialització. 

Tal com s’ha esmentat en punts anteriors, l’agricultura industrialitzada es troba 

actualment en fase d’esgotament i crisi sistèmica, causa que es treballa durant aquest 

projecte per tal de crear consciència sobre la necessitat de canvi del model d’agricultura 
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convencional per un altre sostenible amb el nostre entorn proper i llunyà, promovent a 

les aules el comerç ecològic, de proximitat i amb els mínims intermediaris.  

Segons la FAO el món té capacitat suficient per produir aliment per alimentar a totes les 

persones de manera adequada, malgrat això durant les darreres dues dècades més de 

821 milions de persones encara pateixen fam crònica. La manca d’informació, 

alternatives d’alimentació i consum fàcilment accessibles en l’entorn urbà és també 

evident i, per abordar aquesta casuística, el projecte vol donar a conèixer alternatives 

d’alimentació i consum, contribuir a un canvi d’hàbits a través de la recerca que l’alumnat 

faci d’aquests agents del barri que estiguin promovent les alteratives de consum 

convencional. 

Dins del sistema de cultiu ecològic, són previstes des de la planificació d’entre el 15 i el 

20% total de la producció. Se’n calcula com una font intrínseca als costos de producció, 

però que finalment no produeix ingressos per criteris bàsicament estètics. Les societats 

amb un nivell de desenvolupament socioeconòmic elevat es caracteritzen per tenir una 

producció i distribució més gran de productes a escala industrial. 

 

7. REALITAT A LES COMUNITATS EDUCATIVES FORMALS 

La crisi sistèmica que fa temps que estem vivint es fa també patent a les escoles i 

instituts, una realitat que els col·lectius d’infants i joves malauradament han de viure i 

patir les conseqüències. Cada cop hi ha més les retallades en educació, ja que aquest 

dret està vist com una font de despeses i no com una inversió de país, comunitat i/o 

humanitat. Segons dades de la UNESCO “per tal que l’educació de qualitat arribi a 

ser una realitat per tots i totes, cadascun dels integrants ha de disposar de 

l’oportunitat de fer realitat tot el seu potencial i gaudir d’una millor salut, millorar 

les seves condicions de vida i tenir una participació política i social més plena en 

la vida col·lectiva”. Per tant, tal com aquesta explicació apunta, nosaltres restem molt 

lluny d’aquesta oportunitat i realitat. No obstant això, a partir de Nacions Unides, 

empreses o ONG’s es pot mantenir o aconseguir el suport a través de l’educació 

i projectes que responguin a aquesta necessitat social i educar a les persones 

perquè puguin ser més autònomes, crítiques, actives a partir del seu propi 

descobriment, del seu treball, de la seva aportació a la societat. D’aquesta manera 

es podrà aconseguir la transformació, des de la col·laboració, des de la cooperació, des 

de la solidaritat i fer així entre totes les persones la construcció d’un món més just, 

sostenible i amb equitat de gèneres, fet pel qual aposta també la Xarxa de recursos 

d’Educació per la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalitat. 

No podem oblidar tampoc l’aprenentatge significatiu per cada infant i/o jove, persona a 

qui és necessari acompanyar en el seu autoconeixement, en la seva autoestima, en el 

plantejament dels seus objectius i consecució d’aquests, en enfortir les seves capacitats, 

habilitats i competències individuals i col·lectives, per tal d’assegurar-nos de què 

l’educació que estan rebent estigui adaptada a la seva realitat vivencial. El fet de poder 

comptar amb metodologies d’Aprenentatge i Servei subvencionades per l’Ajuntament de 

Barcelona, representa una injecció d’optimisme que dóna l’oportunitat d’oferir un 

acompanyament a les comunitats educatives des d’entitats socials, per tal d’anar de la 

mà en les accions que es realitzen, creant vincles on es treballi conjuntament per 
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minimitzar les necessitats globals. Aleshores, des del mateix aprenentatge actiu, 

desenvolupant tasques de la vida diària i relacionades al mateix temps amb les matèries 

curriculars, es poden dissenyar projectes per fer de l’alumnat, persones integrades dins 

de les demandes reals de la societat. Treballar cooperativament i educar en solidaritat 

és essencial, ja que, tal com diu Pere Casaldàliga, “la solidaritat és, per sobre de 

tot, la proclamació, la reivindicació, la implementació de Justícia”. 

No obstant, s’estigmatitza a l’alumnat que no ha assolit un aprenentatge, però si pensem 

si estem oferint totes les eines, la responsabilitat recau en tot l’entorn, ja que  la pobresa 

que afecta tantes famílies, on el dret de l’alimentació està vulnerat i es veu com una font 

exclusivament de supervivència, és un context ideal perquè aquests/es alumnes puguin 

aprendre? 

La pobresa i en concret la pobresa que afecta els infants i joves ens fa descobrir que 

sovint oferim un entorn educatiu des-adaptat i descontextualitzat per les circumstàncies 

que els afecten. El fracàs escolar que existeix en molts indrets on la pobresa és més 

extrema té una etiqueta de fracàs que ens hauríem de replantejar partint del que 

anomenàvem anteriorment segons la UNESCO. 

Les èpoques de crisi representen situacions que cal canviar, perpetuant la necessitat 

d’instaurar canvis per minimitzar els conflictes que se’n puguin desencadenar. És per 

això que la realitat de precarietat educativa que estem vivint en els últims anys està 

generant un cúmul d’accions en pro de l’ensenyament de qualitat i públic.  Quan els 

conflictes estan presents, representen una oportunitat de canvi, i és doncs quan 

apareixen situacions per reflexionar sobre quins eixos i camins cal abordar. Amb la 

metodologia d’aprenentatge i servei s’estan aportant solucions a aquestes mancances 

anomenades, ja que, partint d’una necessitat real d’una entitat social, es fa partícip a 

l’alumnat perquè pugui ser protagonista del procés de canvi i transformació.  Per poder 

dur a terme aquestes accions, prèviament l’alumnat ha d’assolir uns coneixements 

vinculats a les seves matèries i estar apoderats i motivats cap a les accions. Aprendre 

diferent està donant resultats diferents i positius i, és per això, que de manera obligatòria 

s’instaurarà aquesta metodologia a Secundària els pròxims anys. 

 

8. REALITAT DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ ENTRE INFANTS I JOVES 

Tal com s’ha indicat, la pobresa comporta una exposició més alta a situacions de risc 

per a la salut  i les situacions de malaltia o problemes que se’n deriven poden afectar 

sobretot i negativament a les capacitats dels infants, ja que és una època de creixement 

on les circumstàncies externes haurien de ser idònies, on la qualitat de vida hauria de 

ser primordial i no hauria d’anar encaminada cap a la supervivència de l’individu on 

ingerir alguna cosa calòrica per poder aguantar dempeus fos l’únic objectiu assolible. 

Aquest possible deteriorament de capacitats també afecta negativament a les 

oportunitats futures, ja que si hi ha restricció en un moment de desenvolupament tan 

important, hi haurà més probabilitats de viure mancances en l’àmbit d’oportunitats. Entre 

els infants, s’estima que 155 milions de menors de cinc anys pateixen malnutrició crònica 

(retràs del creixement). Les deficiències de micronutrients o fam oculta, afecten a més 

de dos mil milions de persones a tot el món, impedint el desenvolupament humà, 
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socioeconòmic i contribueixen al cercle viciós de la desnutrició i el subdesenvolupament. 

D’altra banda, al món hi ha més de 600 milions de persones que pateixen obesitat. 

A Espanya, segons l’Eurostat, el 26,5% dels infants viuen en famílies amb 

ingressos per sota del llindar de la pobresa moderada en el qual no es pot garantir 

el consum de carn, peix o verdura fresca almenys una vegada cada dos dies. A 

Catalunya, concretament, aquest percentatge de situació de pobresa l’any 2011 

es reflectia en 1.994.300 de persones sent un 31,2% els que es troben en situació 

de pobresa màxima. 

Pel que fa a l’alimentació, d’una banda, es constata que la població en situacions més 

desfavorables manté dietes menys saludables. El preu dels aliments, que és més elevat 

en el cas de les dietes més saludables (productes frescos, etc.), és un dels factors que 

ho explica i que determina en part aquestes diferències en funció de la situació 

socioeconòmica de la família. De fet, es pot relacionar la diferència en l’accés a un tipus 

d’alimentació amb la capacitat adquisitiva de les famílies on, l’alimentació dels infants 

de les classes socials menys afavorides presenten consums més elevats tant de menjar 

ràpid com menjars salats, com ara les patates fregides, constatant que les famílies 

socialment menys afavorides tendeixen a mantenir hàbits alimentaris menys saludables. 

Un recull de dades de població de 3 a 14 anys segons si esmorza o no abans de 

sortir de casa, es poden observar lleugeres diferències entre els grups de classe 

social. De les persones que havien esmorzat cada dia, el percentatge més alt era 

de les classes socialment més afavorides. I al contrari, si s’observen les persones 

que no esmorzen cap vegada, hi ha una diferència màxima de gairebé 7 punts a 

favor dels grups socialment menys afavorits.  

El 2015 les llars van reduir la compra de fruita fresca en un 3,7. Les taronges són les 

fruites fresques més consumides. El perfil de llar consumidor de fruita fresca, es 

conforma com una llar sense presència de nens, de classe alta, i la persona 

responsable de les compres supera els 50 anys. Es correspon amb llars o bé de dues 

persones o bé amb més de 5 membres. A més aquesta tipologia de família habita 

normalment en ciutats petites que no superen els 2.000 habitants. Castella i Lleó, País 

Basc, Navarra i Galícia són les comunitats autònomes amb un perfil més intensiu en 

consum de fruites. No obstant això, comunitats com Illes Balears, Comunitat Valenciana 

i Extremadura es conformen com menys intensives en el consum d'aquesta categoria. 

El perfil de llar intensiu en el consum d'hortalisses fresques, es correspon amb 

les parelles adultes sense fills, parelles amb fills majors o bé retirats. Les persones 

retirades són aquelles que acumulen un major volum de compra amb el 28,3%. El 

segueixen les parelles adultes sense fills amb una proporció del 14,5% sobre el total. 

Aragó, Catalunya i la Comunitat Foral de Navarra són les comunitats autònomes amb 

un perfil més intensiu en el consum d'hortalisses fresques. A la banda contrària es 

posicionen al Principat d'Astúries, la Rioja i Cantàbria. 

9. EDUCAR EN SOSTENIBILITAT  

En els darrers anys, s’ha avançat per la superació d’una educació centrada en els 

continguts i, en conseqüència, en la instrucció formativa. I s’ha caminat cap a una 

concepció d’educació centrada en la creació de condicions d’aprenentatge per a tota la 

vida i la formació de persones autònomes i crítiques capaces de donar resposta als 
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reptes d’un món cada vegada més complex, dinàmic i plural. Aquest gir ha suposat una 

aposta per fomentar una educació integral que té com a referents les propostes de Faure 

(1970), basada en la idea «d’aprendre a ser», i les de Delors (1996), ampliada als quatre 

pilars educatius «aprendre a conèixer», «aprendre a fer», «aprendre a ser» i «aprendre 

a conviure». En aquesta línia, l’estudi ens ha permès demostrar que tant l’enfocament 

educatiu basat en competències bàsiques com l’enfocament educatiu de l’EDD-SI 

s’ubiquen en aquesta concepció d’entendre l’educació com una oportunitat per avançar 

cap a un model que promogui les condicions necessàries per a l’aprenentatge 

significatiu, funcional i permanent. A continuació apuntem alguns punts en comú en 

relació amb cinc elements d’anàlisi: - Finalitats educatives: tant l’enfocament educatiu 

de l’EDDSI com l’enfocament competencial tenen com a finalitat educar les persones 

perquè siguin autònomes, crítiques, actives i en permanent procés d’aprenentatge per 

donar resposta a les necessitats de transformació cap a un món més just, equitatiu, 

solidari i sostenible. - Educador: tant l’EDD-SI com l’educació per competències 

bàsiques necessitaran d’un perfil d’educador que creï les condicions educatives per 

ensenyar l’educand a aprendre de manera autònoma perquè progressivament ampliï la 

seva comprensió del món i millori les seves capacitats de transformació de la realitat. 

Així doncs, l’educació per al desenvolupament sostenible és un instrument bàsic i clau 

per assolir els ODS, cal canviar radicalment la nostra idea de la funció de l’educació en 

el desenvolupament mundial, perquè té un impacte catalític en el benestar dels individus 

i el futur del nostre planeta. Ara més que mai l’educació en el desenvolupament mundial, 

perquè té un impacte 

Educar en sostenibilitat és proposar eines amb les quals les persones puguin reflexionar 

sobre els hàbits alimentaris, els criteris de compra i de consum que utilitzem, des de les 

causes a les conseqüències que això implica i com afecta la nostra realitat global i també 

concretament a tots els actors que la configuren. La sostenibilitat implica poder 

millorar tres vessants: la societat, l’economia i el medi ambient a través de les 

nostres accions; educar vol dir tenir la capacitat d’aprendre, descobrir inquietuds, 

voler-les potenciar, créixer com individus en col·lectiu com éssers socials que 

som, ser partícips del desenvolupament de la vida i del context de la nostra 

quotidianitat, aprendre en respecte, en tolerància cap a nosaltres mateixos i cap 

al nostre entorn. 

Així doncs, la manca de consciència social sobre les conseqüències del nostre model 

actual s’agreuja en contextos de pobresa i vulnerabilitat social, així com en els territoris 

on no existeix un teixit social cohesionat que promogui accions col·lectives a favor del 

canvi. El fet de desconèixer i no ser conscients de les conseqüències del nostre model 

alimentari dificulta l’adquisició d’actituds o hàbits diferents dels que tenim per poder 

canviar aquestes situacions de vulneració del dret a l'alimentació. El desconeixement 

del nostre potencial com a agents de canvi també dificulta el salt a la participació i l’acció 

transformadora. Per aquest motiu, el projecte promou la presa de consciència i l’acció 

transformadora als barris amb rendes familiars més baixes de la ciutat de Barcelona on 

existeix una major desconnexió del centre educatiu amb els agents transformadors de 

l’entorn, generant sinergies i oportunitats de reflexió, intercanvi i participació a favor de 

la mobilització social i la transformació local. 
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Per aquests motius és tan important que es puguin descobrir les repercussions dels 

nostres actes, tan petits com pot ser comprar una peça de fruita, ja que a través de les 

petites accions es poden crear grans canvis. Una peça de fruita implica un desplegament 

de recursos i diferents processos que si es coneixen, ens apoderen de més informació 

per guiar els nostres valors i actes. Darrere d’aquella fuita hi ha una persona que l’ha 

cultivat, l’ha collit i l’ha venut per tal que estigui en un lloc de venda o directament a la 

taula. Aquesta persona té unes circumstàncies, treballa per un sou digne o injust, 

treballa la seva terra o per una altra persona perquè li ha expropiat, ha tingut la 

possibilitat de cultivar la poma tal com ha decidit o tal com li han imposat, ha tingut les 

mateixes possibilitats d’accés al treball independentment del seu sexe o viu en un entorn 

on hi ha divisió sexual del treball. Aquesta petita poma té unes implicacions invisibles en 

el preu però patents en la seva realitat, realitat que podem conèixer i millorar amb 

l’actitud i eines necessàries per viure i actuar per un model d’alimentació just i sostenible. 

Som éssers en constant aprenentatge i per això és tan important que des d’edats 

ben primerenques es tingui la possibilitat de poder aprendre per reflexionar i 

actuar conforme un consum responsable, defensar la producció d’aliments justa 

i sostenible i alimentar-nos de manera saludable i qualitat, en definitiva, exercir el 

dret humà de l’alimentació.   

Així doncs, acompanyant en l’ensenyament i informant l’alumnat sobre i les 

conseqüències del nostre model actual passem de tenir una comunitat educativa que 

exerceix la seva titularitat de dret a una futura col·lectivitat que sigui titular de 

responsabilitats. A més, es vetlla per la transformació d'hàbits i actituds a escala local, 

construint al centre educatiu un model alimentari més connectat amb l'entorn, més 

sostenible amb el planeta i més just amb la comunitat.  

Per fomentar la reflexió i contribuir a un veritable canvi, el projecte parteix d’un 

enfocament col·lectiu que estableix sinergies i compta amb la implicació i participació de 

diversos actors del territori. 

Forma part de la nostra filosofia i manera de treballar establir sinergies amb els màxims 

actors possibles per contribuir a un veritable canvi col·lectiu. Cerquem aliances amb 

agents de proximitat, així com amb professionals i experts que col·laboren en 

l’enriquiment del projecte. A continuació, es detallen les relacions establertes amb 

cadascun d’ells per al desenvolupament del projecte. 
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DESOS Opció Solidària i Central Parc sumem coneixements, esforços i recursos 

per treballar de forma conjunta a favor del canvi i la promoció d’un model de 

producció i consum just i sostenible. L’experiència desenvolupada conjuntament en 

altres ocasions ha estat un èxit col·lectiu. Mentre Desos coordina i gestiona el projecte 

en la seva globalitat, Central Parc, com a entitat en agrupació i experta en producció 

ecològica local, aporta assessorament tècnic per nodrir els continguts del projecte, 

participa en activitats a l’aula i a camp amb la visita a la finca agroecològica per aprendre 

la professió de la pagesia. Central Parc posa a disposició del projecte les seves 

parcel·les agrícoles per a la visita i formació de la comunitat educativa, així com els seus 

recursos humans i materials (material, eines i ensums) per apropar l’alumnat al treball 

de la pagesia catalana, les tècniques pròpies de l’agricultura ecològica i la producció de 

proximitat. 
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El treball col·lectiu amb la comunitat educativa parteix de la identificació de necessitats 

i posada en comú d’interessos i inquietuds amb la direcció, cap d’estudis, coordinadores 

de cicle, mestres, alumnat i AMPA dels centres participants. Entenem que la comunitat 

educativa és i ha de ser protagonista del seu procés de canvi. El nostre rol és 

acompanyar aquest procés, oferint coneixements, experiències, eines i recursos per 

apoderar-la a través de l’Educació per a la Justícia Global, adaptant-nos a les realitats 

específiques de cada centre i el seu entorn. 

Una gran part dels estudiants de tot el món es troben atrapats en un cercle viciós de 

baix rendiment escolar i desmotivació que només porta a resultats pitjors i, en molts 

casos a la desvinculació del centre educatiu. La assignatura que més dificultats suposa 

a nivell espanyol és matemàtiques, i els col·lectius que més dificultats presenten davant 

d’aquesta assignatura són les noies, els estudiants desafavorits socialment i 

econòmicament, els immigrants i també aquells estudiants que han repetit curs o que 

es troben matriculats en un PFI (Programa de Formació i Inserció) , programa per a la 

qualificació professional inicial, que recull aquells estudiants que no han sigut capaços 

de superar l’ESO. 
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ANNEX 1. LINKS D’INTERÈS PER AMPLIAR CONEIXEMENTS 

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient:  Sostenibilitat de la industria 

Agroalimentària: 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-

agroalimentaria/sostenibilidad-de-la-industria-agroalimentaria/ 

Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura: Foro Global 

sobre Seguretat Alimentària y Nutrició 

http://www.fao.org/fsnforum/es 

http://www.fao.org/fsnforum/es/news/supporting-women-land-rights 

http://www.fao.org/fsnforum/es/news/international-webinar-different-approaches-help-

people-eat-better 

Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura:  SAVE FOOD 

Iniciativa mundial sobre la reducció de la pèrdua i el malbaratament d’aliments 

http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/news-details/es/c/414959/ 

Agència Catalana de Seguretat Alimentària: 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3633/index.html 

Agència Catalana de Seguretat Alimentària: Normatives 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/Du58/index.html 

Llei del Codi de Consum de Catalunya: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sin

gle&documentId=543841&language=ca_ES 

https://www.youtube.com/watch?v=qH1aA0z_iu0 

file:///C:/Users/USER/Documents/DESOS/EpD/EpJG%20%20BCN/Primera%20fase%

20Nou%20Barris/Formaci%C3%B3%20Docent/lidera_el%20_teu_consum.pdf 

Petjada ecològica: 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/n7_ddr_7_petjada_ecolog

ica.pdf 

http://www.xtec.cat/~jherna24/6_la%20petjada%20ecologica.htm 

http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/residuos.asp 

http://www.miliarium.com/formularios/huellaecologicaa.asp 

Vídeos Autosuficiència Alimentària: Pep Tuson 

https://www.youtube.com/watch?v=qH1aA0z_iu0 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/sostenibilidad-de-la-industria-agroalimentaria/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/sostenibilidad-de-la-industria-agroalimentaria/
http://www.fao.org/fsnforum/es
http://www.fao.org/fsnforum/es/news/supporting-women-land-rights
http://www.fao.org/fsnforum/es/news/international-webinar-different-approaches-help-people-eat-better
http://www.fao.org/fsnforum/es/news/international-webinar-different-approaches-help-people-eat-better
http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/news-details/es/c/414959/
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3633/index.html
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/Du58/index.html
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=543841&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=543841&language=ca_ES
https://www.youtube.com/watch?v=qH1aA0z_iu0
file:///C:/Users/USER/Documents/DESOS/EpD/EpJG%20%20BCN/Primera%20fase%20Nou%20Barris/FormaciÃ³%20Docent/lidera_el%20_teu_consum.pdf
file:///C:/Users/USER/Documents/DESOS/EpD/EpJG%20%20BCN/Primera%20fase%20Nou%20Barris/FormaciÃ³%20Docent/lidera_el%20_teu_consum.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/n7_ddr_7_petjada_ecologica.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/n7_ddr_7_petjada_ecologica.pdf
http://www.xtec.cat/~jherna24/6_la%20petjada%20ecologica.htm
http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/residuos.asp
http://www.miliarium.com/formularios/huellaecologicaa.asp
https://www.youtube.com/watch?v=qH1aA0z_iu0
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Vídeos Malbaratament alimentari: 

El escándalo del desperdicio mundial de comida (15’)  

https://www.youtube.com/watch?v=BGAJxSDymhc 

Vídeos Indústria alimentària: 

¿Qué comemos? Programa Salvados (26’)  

https://www.youtube.com/watch?v=H7PoNwcTGvw 

La Isla de las Flores https://www.youtube.com/watch?v=9fEMHB9kksM 

La historia de las cosas (20’) https://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU  

 Documental sobre la comida adictiva (52’) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Nc-X2BD9e00 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BGAJxSDymhc
https://www.youtube.com/watch?v=H7PoNwcTGvw
https://www.youtube.com/watch?v=9fEMHB9kksM
https://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU
https://www.youtube.com/watch?v=Nc-X2BD9e00


 

42 
 

ANNEX 2. SINOPSIS DELS VÍDEOS 

DOCUMENTAL SOBRE LA COMIDA ADICTIVA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

Als 3 mesos d’edat ja hi ha preferències gustatives bàsiques entre el dolç, l’amarg el 

salat i l’àcid. Tenim una atracció pràcticament innata pel dolç, ja que és un clar indicador 

de sucre i per tant d’energia i, a evolutivament és unt ret important. A més, pels infants 

té fortes propietats analgèsiques i, els pediatres, sovint l’utilitzen quan vacunen. 

El 80% del que mengem es transforma i es produeix de manera industrial, tot i que en 

els últims anys s’està disparant. Als supermercats tenim una temptació 24 hores al dia i 

això fa que mengem més, la ingesta de Kgcal ha passat de 2200 a 3000. Més endavant 

es podrà veure com la ingesta de Kgcal ha augmentat també a causa dels sucres afegits, 

ja que el nostre cos i el nostre cervell no està preparat per detectar  aquesta ingesta 

d’energia i, per tant, no s’acaba saciant. 

A més, hi ha una gran inversió econòmica per part de la indústria agroalimentària en 

què els productes industrialment produïts ens semblin interessants i temptadors. Els 

científics d’aquests laboratoris esmenten que els productes han de ser bàsicament 

gustosos, fet que implica que tinguin aroma i colors atractius, a part que el consumidor 

tingui moltes ganes de tornar-lo a consumir. Un gran exemple d’això serien les Galetes 

“Oreo”. 

UNIVERSITAT DE YALE: Impacte de la mala alimentació en el nostre organisme 

Temps enrere, quan consumíem un producte només era aquell ingredient, ara existeixen 

50 molècules diferents que substitueixen aquest únic ingredient. D’entre aquestes 50 

molècules podem trobar els additius, conservants, sucres, gustos artificials... Que el què 

fan és enganyar al cervell perquè aquest no està preparat per descodificar la informació 

de tal atac químic. Les vendes d’aliments augmenten a través d’aquest engany però 

també les malalties relacionades amb l’alimentació. D’entre aquestes 50 substàncies 

diferents la que més destaca és el sucre, passant en 100 anys a consumir 5 

kg/any/persona a 50 kg/any/persona, ja que la indústria alimentaria, ens ha fet estimar 

de manera desmesurada el sucre ja des de la infància. Tots els iogurts infantils, cereals, 

galetes... Satisfan les papil·les gustatives i fan també que els nens vulguin més. 

QUINES CONSEQÜÈNCIES TE? PODEN PROVOCAR ADICCIÓ ELS ALIMENTS 

PROCESSATS? 

En els últims 20 anys, a través de la transformació dels aliments als laboratoris, la 

majoria de productes porten inclosos sucres, greixos i sals, que actuen de manera 

natural interactuant amb els centre de plaer del cervell. Els laboratoris els extreuen del 

seu context natural i els reintrodueixen de forma concentrada en la majoria d’aliment.  

Les concentracions d’aquests són altíssimes, molt més dels que els nostres cossos 

poden assimilar. Per aquest motiu aquestes concentracions produeixen una forta 

descàrrega en el cervell i fa que aquest tingui una necessitat alta de veure aquestes 

zones de plaer altra vegada accionades. 
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ES POT AFIRMAR QUE FUNCIONEN COM LES DROGUES AQUESTES 

CONCENTRACIONS MODICFICADES DE SUCRE, SALS I GREIXOS? 

Al 2008, a laboratoris de Burdeus que investigaven l’addicció de la cocaïna amb ratolins 

van trobar casualment sense buscar-ho que entre mostres de preparat de cocaïna 

intravenosa (altament addictiva) i begudes ensucrades, els animals ignoraven  la 

primera i preferien beure aigua amb sucre. 

REM 

A través de ressonàncies magnètiques s’ha pogut comprovar i estudiar que les zones 

de recompensa del cervell es poden activar igual en una persona addicta a les drogues 

que una persona addicta als sucres, greixos sals i a l’alimentació en general. 

L’objectiu de la industria alimentaria es vendre, no salvar la humanitat. Aquesta industria 

sap com passem del consum moderat a l’abús i de l’abús a l’addicció i juguen amb això. 

Per tant, la industria alimentaria la podem comparar als traficants de droga, ja que 

necessiten fidelitzar als clients i per això se centren en la sal, el sucre i els àcids 

greixosos. Això suposa un gran problema de salut pública,  fet que es pot plasmar en 

dades, on 1400 milions de persones tenen sobrepès, quantitat superior a les persones 

que passen fam i, 5 milions son obesos a nivell mundial, xifra que s’ha duplicat 

simplement en un generació. 

  35’15 

NACIONS UNIDES S’ESTÀ INVOLUCRANT 

Olivier de Shutter, que és el representant del dret a l’alimentació en aquest organisme 

diu que un problema sistèmic requereix de solucions sistèmiques. El que passa a 

l’actualitat segons ell és que les estratègies utilitzades per les grans empreses 

agroalimentàries tenen greus repercussions en la salut dels consumidors, com augment 

de càncers, sobrepès, malalties cròniques...és una qüestió que ha de ser política perquè 

es puguin canviar coses i prèviament s’han de queixar els consumidors per a què això 

passi, tal i com va passar fa uns anys amb el canvi climàtic.  

QUINES POLÍTIQUES PODRIEN APLICAR-SE PER LLUITAR CONTRA L’OBESITAT 

PER EXEMPLE? 

ORGANISME DE CONSUM EUROPEU 

A Brussel·les, per exemple, es va aconseguir exigir el sistema tricolor en tots els 

aliments, després de que es digués que la industria alimentaria va dedicar 1000 milions 

d’euros per finançar estudis en contra i bloquejar l’entrada del sistema tricolor. 

Aquest sistema s’usa voluntàriament a Alemanya, a Espanya i a Portugal en alguns 

aliments i en alguns supermercats que ho han prioritzat de cara als seus clients. 

PERÒ, PER QUÈ NO S’APLICA A TOTA EUROPA? 

Segons l’opinió de la directora general de l’organisme de consum Europeu, Monique 

Boyens, creu que la indústria alimentaria, té por a que se li imposi aquest sistema tricolor 

perquè permetria facilitar al consumidor molta informació de manera clara i, així, saber 
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què és el què s’està menjant. Per això també es creu que cada cop les empreses 

dediquen més pressupost a investigar per dissimular les altes concentracions de les 

substàncies que afegeixen per tal que de cara al futur no es puguin trobar proves si es 

denuncien aquestes pràctiques. 

- 42’35 

- 45’05 

GOVERN DANÈS 

A Dinamarca, Christel Schaldemose ha aprovat mètodes més radicals que el sistema 

tricolor, ja que al país danès s’ha agreujat amb impostos tots els productes amb excés 

de sucre o greixos aptes per una bona dieta alimentaria. Tal com explica, no els va ser 

gens fàcil introduir aquesta normativa perquè rebien moltes pressions dels lobbies però 

des del govern parteixen de què les eines econòmiques canvien el comportament i el 

que busquen és que la seva societat s’alimenti millor. 

  47:08’ 

CHEF AMERICANA 

Ellie Krieger, Chef reconeguda del programa “Food Network” diu que per canviar el 

sistema i el poder que tenen les 5 grans empreses agroalimentàries sobre la nostra 

alimentació està en les nostres carteres, tal com afirma també el govern danès. Creu 

que podem decidir comprar un producte en lloc d’un altre i s’ha de lluitar per assegurar-

se que el menjar sa sigui fàcilment accessible i no deixar que els gegants de l’alimentació 

segueixin dictant el que mengem. Segons ella, fins ara aquestes grans productores 

estan apostant per menjar no saludables perquè els aporta molts ingressos però si 

veiessin que descendeixen i augmenten amb els productes cultivats tradicionalment 

aleshores començarien a canviar el seu sistema de producció. 

NUTRICIONISTA AMERICANA 

Joan Gussow va ser la primera nutricionista que fa 40 anys va donar la veu d’alarma en 

quant al canvi que estava passant a la indústria agroalimentària i el seu increment en la 

creació de productes. Segons Joan, quan ella era petita per alimentar-se es podia triar 

entre 50 productes diferents i actualment hi ha 6000 de diferents dels supermercats. Per 

aquest motiu, opina que la societat no pot decidir ni escollir lliurement perquè no estan 

ben informats per fer el què creuen correcte per a la seva salut i la seva alimentació. Per 

lluitar contra aquest excés de productes generats en laboratoris creu que l’actitud que 

s’hauria de prendre seria una radical, com negar-se a comprar res provinent de les grans 

empreses, encara que aquesta mesura es podria prendre simplement perquè és bo i 

saludable. 
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CURTMETRATGE LA ISLA DE LAS FLORES 

Curtmetratge de 13 minuts rodat l’any 1989 on s’explica  

La principal utilitat del tomàquet és l’alimentació dels éssers humans. Fins la creació del 

diner, l’economia es basava en l’intercanvi, però amb l’aparició dels diners a partir del 

capitalisme, van començar a aparèixer els supermercats per poder facilitar l’intercanvi 

amb menjar 

La brossa o residus contenen tota mena de gèrmens i bacteris provocant malalties, 

principal motiu pel qual es porten ben lluny dels nuclis residencials. A Porto Alegre 

aquesta brossa es porta a l’Illa de les Flors, on hi ha poques flors i moltes famílies i porcs 

vivint. 

En aquesta illa un home va comprar part del terreny on es dipositaven les escombraries 

per poder alimentar els seus porcs. Els treballadors d’aquest propietari s’encarregaven 

de separar els aliments d’origen orgànic que creien adequats per l’alimentació dels porcs. 

Després de totes aquelles deixalles s’hagueren escollit per l’alimentació dels porcs, els 

restants residus era el que seria l’alimentació de moltes dones i nens que no tenien 

diners per intercanviar. 

El què col·loca als éssers humans després del porc en la prioritat d’elecció d’aliments 

és el fet de no tenir diners ni amo... Lliure és l’estat d’aquell que té llibertat. Llibertat és 

una paraula que el somni humà alimenta, encara que no hi ha res que l’expliqui ni ningú 

que ho entengui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


