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Introducció
A través de l'exposició CONVIURE AMB LA TERRA. GLOBALITZACIÓ, MÓN RURAL I SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA ,

es pretén mostrar la situació actual del model agroalimentari

que vivim i consumim diàriament sense ser-ne conscients, a la vegada
que s'ofereix una mirada crítica de la realitat que viu la pagesia a tot el
món.
Sota el paradigma de la Sobirania Alimentaria – és a dir, el dret dels pobles a
definir les seves pròpies polítiques agràries i alimentàries-, aquesta exposició
ens aproxima a una alternativa per respondre a la situació global de pobresa i
fam.
Ens trasllada als camps del Nord i del Sud, a un model alternatiu elaborat per les
mateixes persones que llauren la terra, per les mateixes dones que protegeixen

«La crisi alimentària,

la biodiversitat, per les mans que es preocupen del futur de les properes

la creixent escassetat

generacions. És una invitació a tots nosaltres, productors i consumidors, per

d’aigua, la crisi

defensar el món rural i conviure amb la terra.

energètica i els canvis

La suma i combinació de fenòmens, com ara la crisi alimentària, la creixent

climàtics plantegen

escassetat d’aigua, la crisi energètica (esgotament i pujada del preu del petroli)

a la nostra societat

i els canvis climàtics plantegen a la nostra societat una sèrie de reptes que hem

una sèrie de reptes
que hem d’assumir,

d'assumir i, davant els quals, hem de pensar alternatives que ens ajudin a ser
respectuosos i solidaris no només amb el planeta sinó també amb nosaltres
mateixos i les nostres futures generacions.

pensant alternatives
que ens ajudin a ser
respectuosos i solidaris no
només amb el planeta

Ens interessa, doncs, mostrar com la situació actual és conseqüència d'un model
econòmic de producció, distribució i consum que atempta contra la pagesia al
món, exclou a les dones, malmet al medi ambient i ha convertit el dret a
l'alimentació en una mercaderia més.

sinó també amb
nosaltres mateixos
i les nostres futures
generacions»

Ara per ara, podem dir que a tot el món, encara que en diferents graus,
s'enfronten crisis rurals i falta d'aliments assequibles i nutritius. La producció
local és cada vegada menor, i els camps es van buidant a mesura que la gent
emigra cercant alguna oportunitat, engrandint generalment els cinturons de
pobresa de les grans ciutats.

Es fomenta des de les cúpules de poder un model

El recorregut per l'exposició ens permetrà acos-

de producció intensiva, a escala, una agricultu-

tar-nos críticament al model actual de producció,

ra sense agricultors, a la vegada que s'especula

distribució i consum d'aliments, a la vegada que

amb els aliments en el mercat de futurs de les

ens presentarà algunes alternatives de molts

borses del món, o que es destinen grans

grups que ja s'estan portant a la pràctica.

extensions de terra per produir “aliments per a
cotxes” (agrocombustibles).

Totes aquestes propostes alternatives tenen

CONVIURE AMB LA TERRA | Introducció

alguns principis bàsics que val la pena detallar:
És per tot això que resulta imprescindible lluitar
de manera conjunta i solidària al Nord i al Sud

• la importància de garantir l'accés a una

contra l'imperi de l'ànim de lucre sobre

alimentació sana i suficient per a totes les

l'alimentació. Actualment hi ha diferents

persones.

organitzacions

pageses,

experiències

alternatives de producció, grups ecologistes,

• les demandes de polítiques de reforma

organitzacions solidàries, de comerç just i

agrària integral adaptades a les condicions

cooperatives de consum que es mouen i

de cada país i regió que permetin a les

proposen alternatives.

comunitats de pagesos i indígenes un accés
equitatiu als recursos, principalment terra,
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Entre elles, podem destacar Vía Campesina, un

però també finançament, capacitació

moviment social que ha generat un model

i enfortiment de les capacitats de gestió i

alternatiu basat en els drets dels pobles a

interlocució.

la sobirania alimentària. Però només amb la
col·laboració i la suma de tots, podrà ser possible

• l'accés als recursos naturals: aigua i terra

un model sostenible i just d'agricultura i

són béns comuns, i per tant, és un deure

alimentació.

lluitar contra el procés especulatiu i de
privatització dels recursos naturals.

La nostra exposició

«L’exposició

C O N V I U R E AMB L A TERRA .

GLOBALITZACIÓ , MÓN RURAL I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA ,

• la promoció d'una altra política rural co-

ens situa en les paradoxes de l'actual model de

muna,

globalització: allà on es produeixen els

d'explotació agrària familiar, sostenible

aliments que nodreixen el món és on més

socialment i ecològica.

construïda

des

d'un

model

desnutrició hi ha; un món en el que es
produeixen suficients aliments -i en el que fins

• la defensa de preus justos per als pagesos

ens sitúa

i tot hi ha sobreproducció-, gairebé mil milions

i pageses. Garantir una agricultura sosteni-

en les paradoxes

de persones són víctimes de la fam; un món

ble; és a dir, que no només sigui respectuosa

que prioritza el lucre i es declara incapaç de

amb el medi ambient rural, sinó que també

garantir el dret fonamental de l'alimentació de

permeti a les persones que treballen la terra

qualsevol persona.

viure de la seva feina.

de l’actual model
de globalització»
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• el desenvolupament i consolidació d'hàbits
de consum responsable, prenent consciència
del nostre poder com a consumidors.
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entrepobles
Des de l'any 2002, Entrepobles està treballant en projectes de
sensibilització i educació sobre la Sobirania Alimentària, a la

• la promoció de circuits curts de

vegada que donem suport als processos que s'estan duent a terme

comercialització, ja que fomenta la venda

a diferents països, també a l'Estat Espanyol, en la defensa del món

directa, evitant l'especulació de la

rural, incorporant també la nostra inquietud per la justícia de gènere,

intermediació.

visualitzant les desigualtats de gènere i les necessitats concretes
i interessos generals de les dones. Dins d'aquest marc, donem

• el reconeixement i la visibilitat del rol

suport i realitzem diferents accions dirigides a:

fonamental de les dones en la producció,
recol·lecció, comercialització i transformació
dels productes, així com de la seva capacitat
per liderar processos polítics i econòmics de
canvi.

• Donar

i

avançar

en

la

sostenibilitat

alimentària.
• Construir estratègies de canvis i bones pràctiques sobre
Sobirania

• la necessitat de recuperar la relació camp-

continuïtat

de les comunitats pageses i indígenes i en la sobirania

Alimentària

com

una

estratègia

de

desenvolupament als països del nord i del sud.
• Promoure la incidència social i política.

ciutat, construint relacions de respecte i
cooperació entre tots dos.

Entrepobles entén l'educació com un acte de coneixement i un
procés d'acció transformadora de la realitat. Per transformar
aquesta realitat cal conèixer-la i aproximar-nos a ella des d'una

I arribant al final del recorregut…

visió més global dels problemes, així com des de la nostra
quotidianitat.

• la importància de revaloritzar la cultura
pagesa, de la qual tenim molt a aprendre.

Es treballa tant en l'educació formal, com en la no formal,
promovent una educació integral de les persones per a una

Així doncs, aquesta exposició ens acosta a la
situació global que afecta el món rural,
aproximant el concepte de sobirania alimentària,
a través d'activitats que ens ajudaran a reflexionar, comprendre i reinventar noves formes d'acció
dins de la nostra pròpia pràctica.

•

comprensió interrelacionada, significativa i crítica dels fenòmens
locals, nacionals i internacionals, fomentant la solidaritat entre
pobles i el diàleg entre cultures.
Aquesta sensibilització en l'àmbit educatiu s'ha traduït en
l'elaboració de materials adequats als diferents sectors de la
població a la que s'adreça (vídeos, dossiers, guies didàctiques,
exposicions, publicacions, tallers de formació, brigades de
voluntariat als països del Sud, etc.) i en l'organització de diverses
activitats (xerrades, tallers, cicles de cinema, etc.), amb la finalitat
de treballar els temes relacionats amb la cooperació al

entrepobles

desenvolupament, la solidaritat, l'equitat de gènere, la
interculturalitat, la pau.

Globalització, món rural i sobirania alimentària
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Contextualització
Els problemes de malnutrició i fam al món no són nous,
però mai s'havien donat en les circumstàncies actuals.
Segons estimacions de la FAO, el 20% de la població
total dels països en desenvolupament està desnodrida.
Aquesta situació no és natural ni fortuïta, és el resultat
d'haver convertit el dret a l'alimentació en una
mercaderia més. El problema de la malnutrició no es
deu a la falta d'aliments, sinó a una qüestió de
distribució. Si aquests es distribuïssin equitativament
per tot el món, tots els seus habitants podrien arribar a
consumir una mitjana de 2760 calories diàries. I aquesta
sensació d'injustícia es fa més forta quan ens detenim a
pensar en una de les grans paradoxes de la globalització:
on es produeix la majoria dels aliments és on més fam
es passa. La desnutrició s'acumula principalment en els
camps que alimenten el món. Els pobres rurals són 975

«Més del 20% de

milions, el 75% de la pobresa mundial.

la població mundial
està desnodrida.
A la història de

La comunitat internacional ha anat expressant
successives declaracions de bones intencions sobre
l'eradicació de la fam i l'extrema pobresa. Podem

la humanitat la fam

destacar, entre elles, els Objectius del Mil·lenni, una sèrie

no és cap novetat.

de compromisos assumits per la comunitat internacional,

Però si en les actuals
condicions de riquesa,

a complir per a l'any 2015. El primer d'aquests objectius
és reduir a la meitat el nombre de persones que pateixen
fam al món. Aquesta meta està cada vegada més lluny

consum de masses

d'aconseguir-se, ja que la qüestió de la fam recau avui,

i sobreabundància

fonamentalment, en la carència de voluntat política per

dels nostres dies.
Aquesta és
la paradoxa.»

eradicar-la i superar les desigualtats extremes. Mentre
Nacions Unides realitza declaracions per eradicar la fam,
els organismes financers internacionals no han fet altra
cosa que dissenyar polítiques al servei de l'agronegoci
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mundial. Les grans multinacionals tenen el

De 1999 a 2005, el 40% de les explotacions

control de gran part del subministrament de

agrícoles espanyoles va desaparèixer. La

llavors, d'aliments i de terres cultivables de tot

superfície agrícola també s'ha reduït a la vegada

el món. Però ni han reduït la fam, ni són més

que la propietat de les explotacions es

eficients, ni més econòmiques. Deixar

concentra cada vegada en menys mans. A causa

l'alimentació en mans del mercat és garantir que

de l'especulació urbanística es van perdre

els aliments recorreran una ruta comercial fins

239.248 hectàrees de zona forestal. A més, es

on puguin ser comprats, no fins on siguin

calcula que durant l'últim segle s'han perdut

realment necessaris.

gairebé tres quartes parts de les espècies
cultivables, passant de 10.000 espècies a poc

Diverses dècades de domini del model

més d'un centenar, que constitueixen la base de

agroexportador i de la “revolució verda” han

la nostra alimentació.

comportat en totes les latituds la crisi de
l'economia pagesa, la contaminació de les terres,

Els principals beneficiaris de l'agricultura

el deteriorament de les condicions de vida al

d'exportació

camp, l'èxode cap als suburbis de les ciutats, la

intermediàries i de distribució que compren

pèrdua de la cultura pagesa i la dependència de

barat i venen el més car que poden. Les

milions de pagesos i pageses a les imposicions

multinacionals són més de 40.000 amb 170.000

de les grans companyies agroalimentàries. No

filials que acaparen el 30% del PIB mundial i el

es tracta només d'una gran transferència de

40% de les exportacions, tot i que només

terres i capitals, sinó d'una transferència de

ocupen el 0,75% de la població activa mundial.

decisions. Aquest model ha suposat, a més, un

Controlen el 70% del comerç mundial i el 75%

enorme consum energètic i impacte ecològic,

de les inversions. A Espanya, el 81% de la població

tant en la producció com en el transport

compra els seus aliments en grans cadenes de

d'aliments, totalment insostenible en el futur.

distribució. Dues terceres parts dels aliments que

La PAC (Política Agrària Comunitària) treballa

es consumeixen contenen productes transgènics

amb criteris de rendibilitat immediata, de

i els seus derivats. D'aquesta dada es constata que

competitivitat internacional i de suport als

per damunt del principi de prudència sobre les

‘Revolució Verda’

interessos de les grans empreses de

possibles conseqüències en la salut humana,

ha comportat, a

l'agroalimentació, sense tenir en compte les

s'imposa el negoci de les llavors.
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«L’anomenada

totes les latituds,

són

les

grans

empreses

repercussions, tant socials –empobriment del
medi rural, èxode urbà, concentració de la

L'única solució eficaç i sostenible per eliminar la

la contaminació

propietat-; com ambientals –aniquilació de la

fam i reduir la pobresa es basa en la promoció

de les terres,

biodiversitat, increment de l'erosió, ocupació del

del món rural al Nord i al Sud, per donar suport

sòl per a usos especulatius. A Europa, el medi

i millorar l'alimentació i les condicions de vida

rural representa el 80% del territori, però la

al camp, així com dels sectors urbans més

població activa en el sector agrícola segueix

empobrits i vulnerables, a través de circuits

disminuint i envellint.

propers de producció i consum.

l’èxode massiu
i la pèrdua de la
cultura camperola»
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de la propietat…) i mediambientals (aniquilació

CAUSES I CONSEQÜÈNCIES
DE LA IMPLEMENTACIÓ
DE POLÍTIQUES NEOLIBERALS

de la biodiversitat, increment de l'erosió,

«El model

ocupació del sòl per a usos especulatius…) que

neoliberal implica

tenen sobre la població.

retallades i

La situació actual de la població pagesa al món

reformes socials

està condicionada per diferents i diversos factors,

Per aconseguir el seu principal objectiu,

que a continuació passarem a descriure, per

potenciar el creixement econòmic, les polítiques

que afecten sempre

poder entendre la globalitat del fenomen:

basades en el model neoliberal utilitzen mesures

directament

-retallades en la despesa pública, reformes en
les polítiques d'impostos, taxes de canvi i

CAUSES:

reducció de les barreres comercials, que

POLÍTIQUES BASADES EN EL MODEL NEOLIBERAL

impliquen greus conseqüències socials,
especialment per a les capes menys afavorides

Actualment vivim en un món globalitzat que es

de la societat i, sobretot, per a les dones.

caracteritza per:
1 •La transnacionalització d'empreses que

CONSEQÜÈNCIES

operen a escala supranacional.

CRISI ALIMENTÀRIA: PER QUÈ ARA?

2 • La internacionalització, una creixent
interdependència

de

relacions

Actualment ens trobem en un moment de

econòmiques entre els Estats-nacions, que

profunda crisi alimentària, davant un col•lapse

sovint es tradueix en una falta d'autonomia

estructural del sistema agroalimentari mundial.

d'aquests.

Cada cinc segons es produeix la mort d'un
menor de 10 anys per fam al món i més de 850

La globalització s'ha caracteritzat per una

milions d'éssers humans no tindran res per

expansió i consolidació del model neoliberal a

menjar durant el dia d'avui. Aquesta situació,

nivell mundial. Als països empobrits, les

curiosament, no es deu a l'escassetat sinó a la

institucions internacionals, com el Fons

mala distribució d'aliments. En els últims anys

Monetari Internacional i el Banc Mundial, han

(2007-2008) el preu dels aliments bàsics ha

jugat un paper important en la introducció del

pujat de manera espectacular, especialment el

model neoliberal, a través del que s’anomenen

preu dels cereals. Aquesta pujada de preus es

polítiques d'ajustament estructural, aplicades a

deu a fenòmens meteorològics adversos

països afectats per la crisi del deute extern.

(sequeres i inundacions), a l'increment del
consum de carn, al canvi de dieta d'importants

El model neoliberal postula el creixement

sectors de la població de països d'Amèrica Llatina

econòmic com a objectiu del desenvolupament,

i Àsia, i, finalment, a l'augment dels costos de

minimitzant els impactes socials (empobriment

producció, transformació, transport i distribució

del medi rural, emigració a la ciutat, concentració

dels aliments a conseqüència de l'augment del

a les persones
més desvalgudes»

preu del petroli. L'ús de cereals per a la fabricació

amb la desnutrició.

d'agrocarburants també ha tingut una forta

Cada dia moren de fam 70.000 persones. La

incidència, així com l'especulació financera en

desnutrició afecta, com ja hem dit, a 852 milions

els mercats internacionals de primeres matèries.

de persones a tot el món, 815 milions dels quals
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estan als països empobrits, 28 milions als països
Però les causes d'aquesta crisi no són només

en transició i 9 milions al món industrialitzat. La

conjunturals. La crisi és el resultat de la

malnutrició és una de les principals causes de

destrucció sistemàtica dels sistemes alimentaris

mortalitat infantil, arribant a afectar més de 10

dels països de la perifèria i l'articulació d'un

milions de nens i nenes cada any.

mercat agroalimentari mundial controlat de
manera monopolista i antidemocràtica.

Paradoxalment, la pagesia, qui produeix els
aliments, és un dels col•lectius més afectats. El
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D'aquesta manera, la fam és el resultat de

75% de la gent pobra del món viu al camp, i són

polítiques d'industrialització i liberalització de

tan pobres que no tenen, o no poden comprar,

l'agricultura i l'alimentació, que s'han traduït en

els mateixos aliments que estan ajudant

una privatització de recursos, expulsió de la pagesia

a produir. Són pagesos i pageses sense terra o

i milionaris guanys per a unes poques

treballadors dels latifundis o de les grans

multinacionals. La falta de democràcia real del

empreses agroalimentàries.

sistema agroalimentari mundial, així com la
creixent penetració del sector privat en els

Els països empobrits que pateixen o han patit

organismes de Nacions Unides, contribueixen

crisis alimentàries són exportadors de productes

sens dubte a la situació actual.

agrícoles. El problema no és, doncs, la falta
d'aliments. Les causes de la fam o de la falta de

Des de les esferes de poder es proposa continuar

seguretat alimentària, al contrari, les hem de

amb un aprofundiment i expansió d'aquest

cercar en la falta de remuneració del treball agrí-

model: més transgènics, més endeutament.

cola, en la falta de suport a la petita producció o

Molt al contrari, la solució passa per invertir en

en el control que, sobre la producció i la

la cultura pagesa i promoure la capacitat dels

distribució d'aliments, exerceixen les grans

pobles per produir els seus propis aliments,

corporacions agroindustrials.

apostar per la Sobirania Alimentària i donar
suport al moviment de Vía Campesina.
VULNERACIÓ DEL DRET

«Segons la FAO,
la fam és
la principal causa
de mort
arreu del món»

A L'ALIMENTACIÓ COM A DRET HUMÀ
LA POBLACIÓ ES MOR DE FAM

El dret a l'alimentació està reconegut a l'Art. 25 de
Segons la FAO la fam és la principal causa de

la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948

mort al món, molt per davant dels desastres

“Qualsevol persona té dret a un nivell de vida

naturals o de qualsevol malaltia no relacionada

adequat que li asseguri, així com a la seva família, la
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salut i el benestar, i en especial l'alimentació…”.

60%.

Posteriorment, l'any 1966, el dret a l'alimentació

o Una major contaminació amb efectes

«Vía Campesina,

va ser ratificat en el Pacte Internacional pels Drets

impredictibles sobre la terra, els recursos

moviment social

Econòmics, Socials i Culturals. En la Cimera Mun-

naturals i els consumidors.

que aplega la veu

dial sobre l'Alimentació de 1996 es va aprovar la

i esperances de la

Declaració de Roma sobre la Seguretat

o Destrucció i contaminació dels recursos

Alimentària Mundial, en què la comunitat inter-

naturals a causa de la sobreexplotació per a

pagesia, ha

nacional es comprometia a reduir el nombre de

l'exportació.

construït un model

persones desnodrides abans del 2015. Aquest

alternatiu basat

compromís va ser posteriorment incorporat com
un dels Objectius de Desenvolupament del

en la Sobirania

DAVALLADA DE LA PRODUCCIÓ

Alimentària

Mil·lenni.
La petita producció pagesa decreix i entra en
Encara que el dret a l'alimentació és un dret humà

crisi per:

dels pobles»

fonamental, actualment no existeix cap marc
vinculant o directriu que obligui als Estats -i

o La lliure importació de productes a preus

molt menys a les empreses - a garantir-ne el seu

molt barats, amb els què resulta impossible

respecte i compliment.

competir.
o La falta de subsidis, els Tractats de Lliure

MEDIAMBIENT

com a dret

Comerç (TLC) impedeixen que els països del
sud subvencionin els seus productes

El desenvolupament de les polítiques neoliberals

agrícoles, mentre EE.UU. i Canadà mantenen

ha donat lloc a una progressiva expulsió de la

subvencions

producció pagesa, ja que es veu obligada a com-

respectivament. Actualment la Unió Europea

petir amb sistemes productius de gran rendiment

està apostant per acords de “lliure” comerç

a partir de tecnologia, agroquímics i llavors

amb 75 de les seves antigues colònies. Els

transgèniques.L'aparició dels transgènics ha

EPAs (Acords de Partenariat Econòmic) i ADAs

suposat:

(Acords d'Associació) implicaran que

del

38%

i

el

49%

pagesos/es i treballadors/es d'Amèrica Ceno Una pèrdua de la biodiversitat, de varietat

tral, Àfrica, Carib i Pacífic es vegin indefensos

de llavors, plantes i animals.

davant l'implacable avenç d'empreses
transnacionals, que en nom d'una suposada

o La propietat de les llavors passa a mans

modernització destruiran sistemàticament els

de les grans empreses de llavors, quan des

seus mitjans de producció i formes de vida.

de sempre han pertangut a la pagesia. Deu
empreses concentren el mercat mundial de

o Priorització dels crèdits per a la gran

llavors, de les quals Monsanto representa el

producció agropecuària, en detriment de la

CONVIURE AMB LA TERRA | Contextualtizació

petita producció pagesa.

la ciutat, on es concentren cada vegada bosses

o S'imposa la producció a gran escala,

més grans de pobresa. És també freqüent la

generalment

de

situació de moltes joves i nenes que deixen els

monocultius, a la recerca d'una major

seus estudis i migren a la ciutat per treballar en

producció per l’exportació. Això es tradueix

el sector domèstic; d'aquesta manera

freqüentment en una concentració de la terra

aconsegueixen enviar una mica de diners a les

en poques mans i una expulsió de la pagesia

seves famílies cada vegada més empobrides.

grans

extensions

de la zona rural.
o Es destrueix la diversitat productiva i cul-

LA SITUACIÓ DE LES DONES

tural de les comunitats rurals.
Històricament les dones han tingut un paper
o L'adopció d'un paquet tecnològic, que

fonamental en l'economia comunitària. Les seves

posa al pagès en una situació d'absoluta

contribucions inclouen un ampli ventall

dependència respecte les empreses

d'activitats: des de l'agricultura de subsistència,

multinacionals, ja que fins i tot un bé natu-

en què són les principals responsables de la

ral com la llavor s’ha de comprar.

producció d'aliments per a la família, fins al comerç
i la prestació de serveis informals i de cura; a ban-
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o El coneixement comunitari, pagès i indí-

da de les múltiples tasques domèstiques, les do-

gena, és piratejat i transformat en propietat

nes també participen activament en els cultius

intel·lectual privada de les empreses que el

d'exportació dels seus marits o familiars homes.

patenten.

Normalment, a les dones no se'ls paga per aquests
serveis, perquè es considera que és la seva

o Privatització de tots els recursos: aigua

contribució a la subsistència de la família.

potable, electricitat, boscos, biodiversitat…,
recursos a què només es podrà accedir en

Les dones representen la meitat de la població

funció del nivell adquisitiu de la població.

mundial i aporten dos terços del treball al món;
tanmateix només el 10% de la població femenina és assalariada.

EMIGRACIÓ

Com ja hem esmentat, el 75% de la població en
Davant tal situació, en què el control del mercat

situació de pobresa viu al camp; la majoria són

passa a mans de les grans empreses, la població

dones, els percentatges s’eleven fins al 70%. Les

pagesa es veu obligada a vendre o a perdre les

dones pageses dels països empobrits formen el

provoca ja enormes

seves propietats (que passen a mans de nous

col·lectiu que més pateix la marginació i la falta

bosses de pobresa

latifundistes, empresaris i mercaders). Per tant,

de recursos generals. A la discriminació per sexe

els pagesos i pageses no tenen alternativa i es

i de vegades per origen ètnic, se li sumen les

veuen obligats a abandonar el camp i emigrar a

sobrecàrregues laborals i familiars, la dificultat

«L’èxode forçat cap
a les grans ciutats

urbana»
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per aconseguir feines ben remunerades o la

directa als mercats segueix estant de forma

impossibilitat per accedir als recursos productius,

majoritària a mans de les dones. Al mateix

al crèdit o a la propietat de la terra.

temps, les dones pageses han estat les que, en

moltes persones

molts llocs, han preservat la biodiversitat i han

s’animen a pensar

Per les mans d'aquestes dones passa el 80% dels

mantingut l’escassa seguretat alimentària que

aliments que es consumeixen al món, ja sigui en

han tingut les seves comunitats. Han lluitat

que un altre món

la fase de producció, de transformació o

per reformes agràries i han protagonitzat

preparació dels aliments. Un terç del total mun-

processos d'articulació col·lectiva en defensa

dial de les economies pageses sobreviu

del món rural.

únicament gràcies a la feina realitzada per les
dones. En canvi, són propietàries de menys del

DESTRUCCIÓ DE LES CULTURES

2% de les terres.
La globalització, en el seu vessant neoliberal,
Les dones (en general), han considerat l’activitat

s'ha esforçat per imposar una única cultura

agrària

font

homogènia, facilitant l'avenç del mercat.

d'alimentació. Els rols socialment construïts,

Aquest avenç requereix unes regles de joc que

diferenciats en relació al gènere, que han

no tenen en compte la saviesa i les tradicions

representat una segregació de les feines

dels diferents pobles. La diversitat cultural i

atribuïdes a homes i dones, han tingut com a

l'existència de cultures que es basen en la

conseqüència que la relació amb els productes

solidaritat, la reciprocitat i la redistribució no

agraris estigui més vinculada amb l'alimentació.

poden ser acceptades pel procés globalitzador

Encara de manera molt massiva les dones

del mercat.

fonamentalment

com

a

pageses produeixen aliments per a consum
propi. Són moltes les dones que tot i formar

En aquest procés homogeneïtzador s'ha

part d’una explotació dedicada a produir per a

imposat també un pensament únic, que

empreses transformadores, es responsabilitzen

exclou tota possibilitat de pensar una forma

de l'hort familiar i de la cria de petits animals

de vida que no es basi en els valors de mercat.

per a l'alimentació de la família. Això mateix

Se'ns ha fet creure que el model en què vivim

succeeix quan els homes van a treballar fora de

es basa en veritats absolutes i inqüestionables

casa i les dones segueixen mantenint la

i que no existeixen per tant alternatives.

producció per a l'alimentació de la família. Així

Tanmateix, molts s'animen a pensar que un

també, la producció d'aliments per a la venda

altre món és possible…

•

«Tanmateix,

és possible...»
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Alternatives
QUÈ ENTENEM
PER SOBIRANIA ALIMENTÀRIA?
Vía Campesina és una agrupació internacional
d'organitzacions i col·lectius, fonamentalment de països
del Sud, creada el 1993. Aquest moviment reuneix
pagesos i pageses, comunitats indígenes, gent sense
terra, col·lectius rurals i petits i mitjans productors de tot
el món, amb l'objectiu de defensar els interessos i drets
d'aquests col·lectius i promoure un ús i gestió dels recursos més just i sostenible.
L’any 1996, paral·lelament a la Cimera Mundial sobre
l'Alimentació, té lloc el Fòrum Mundial per la Seguretat
Alimentària. Els seus participants són organitzacions de
la societat civil que pretenen contribuir al debat iniciat
des de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a
l'Agricultura i l'Alimentació, per les seves sigles en anglès).

«L’any 1996, en el marc d’una
contracimera alternativa,
Vía Campesina (que aplega
centenars d’organitzacions

És en aquest Fòrum que Vía Campesina llança la idea
de Sobirania Alimentària (SA). Tot i que el concepte
ha anat variant durant el temps, des de l'any 2002
s'adopta la definició que ha estat acollida de manera

camperoles dels cinc

general: la SA es defineix com “el dret dels pobles,

contintents, va promulgar la

comunitats i països a definir les seves pròpies

idea de Sobirania Alimentària,
concebuda com el dret

polítiques agrícoles, pesqueres, alimentàries i de terra
que siguin ecològica, social, econòmica i culturalment
apropiades a les seves circumstàncies úniques”. La

dels pobles a definir

SA defensa, per tant, el dret a una alimentació sana,

les pròpies polítiques agràries,

nutritiva i culturalment acceptable; la prioritat de la

pesqueres i alimentàries»

producció i el consum local, la protecció davant
pràctiques comercials deslleials (dúmping), a la

vegada que postula la defensa i promoció del

2. Aconseguir polítiques de reforma agrària

model camperol d'agricultura familiar i l'accés

integrals adaptades a cada país i regió des

just als recursos.

de la sobirania alimentària. Permetre a més
l'accés, tant a homes com a dones, als re-

Així doncs, la sobirania alimentària és una

cursos, al finançament, a la capacitació i a

aposta política però també un concepte que

l'enfortiment de les capacitats de gestió.

ens ajuda a visualitzar i analitzar diversos
CONVURER AMB LA TERRA | Alternatives

aspectes

que

anirem

treballant

més

3.Cercar estratègies conjuntes per lluitar

extensament durant l'exposició, per construir

contra processos especulatius i de

una alternativa a l'actual model de producció,

privatització dels recursos naturals.

distribució, i comercialització dels aliments.
4. Exigir a les administracions públiques
La sobirania alimentària és un concepte que

polítiques actives de promoció del món rural,

té ple sentit tant per a la gent del camp com

i la sobirania alimentària amb equitat de

per a la de la ciutat, per als productors i

gènere.

consumidors, als països del Nord i als del Sud.
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Per això cal que, de manera conjunta

5. Garantir una agricultura sostenible al

i solidària, es lluiti per un model de producció,

medi rural i de producció agroecològica.

distribució i consum dels aliments que permeti
relacions equitatives, que sigui respectuós

6.Desenvolupar i consolidar hàbits de consum

amb el medi ambient, amb l'economia pagesa,

responsable.

amb el dret a l'alimentació de tots els éssers

«Organitzacions
camperoles,
de dones o
grups ecologistes

humans. És important la recuperació dels

7.

nostres aliments i les nostres terres.

comercialització.

Amb l'impuls de les organitzacions pageses, de

8. Promoure els drets de les dones pageses

dones, experiències alternatives de producció,

en

de grups ecologistes, d'organitzacions solidàries,

comercialització i transformació de

de comerç just, de cooperatives de consum, etc...,

productes d'agricultura i pesca, i en la

es posen en marxa alternatives a les que qualsevol

preservació i reproducció de les cultures

de nosaltres s’hi pot sumar per fer possible un

alimentàries dels pobles.

que qualsevol
de nosaltres
s’hi pot sumar»

la

circuits

producció,

curts

de

recol·lecció,

model sostenible i just d'agricultura i alimentació.
9. Promoure relacions de respecte i

han engegat
alternativas a les

Promoure

Aquest model té en compte, entre d’altres, els

cooperació entre el camp i la ciutat.

següents objectius:
10. Recuperar i difondre el conjunt de
1. Reconèixer l'alimentació com un dret humà

coneixements que constitueixen la base de

fonamental.

les cultures locals.

•
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Presentació del material

L'exposició

CONVIURE AMB LA TERRA

pretén mostrar la

situació de la població empobrida del planeta. Es
mostra aquí la fam i la desnutrició que afecta a milions
de persones al món, i en particular al món rural i pagès.
També es posen en evidència les diferents realitats
sobre la pagesia i s'entreveuen les causes de la crisi
alimentària actual. La intenció no és caure en el
pessimisme ni en una visió catastròfica de la realitat,
sinó educar i mostrar les alternatives a aquesta
situació.
A l'exposició ens traslladem al medi rural i, d'aquesta
manera, veiem com el model econòmic de producció,
distribució i consum actual funciona contra els pagesos i
pageses del món, exclou a les dones, desaprofita i deteriora el medi ambient i converteix el Dret a l'Alimentació
en una mercaderia més. Aquest sistema empobreix encara més al Sud i el fa més dependent i vulnerable,

«’Conviure amb la terra’
pretén mostrar la situació
de la població

impedint el seu desenvolupament. Es pretén mostrar les
paradoxes de l'actual model de globalització: allà on es
produeixen els aliments que nodreixen al món és on
més fam es passa.

empobrida del planeta.
Es mostra aquí la fam
i la desnutrició que afecten

Finalment, es procura posar en evidència com aquest
model s'imposa i es regeix per una lògica de mercat,
dominat per empreses multinacionals, l’objectiu de les

milions de persones.

quals no és més que el lucre desmesurat. En oposició a

I es palesa que es tracta

aquesta situació, Vía Campesina proposa un nou model,

d’una fatalitat inevitable.

en què l'alimentació i l'agricultura estan al servei de pobles

La fam té, avui, solució.
Més que mai abans»

i persones. L'exposició cerca, llavors, acostar-nos a una
alternativa més eficaç i eficient per combatre la pobresa i
la fam al món.

CONVIURE AMB LA TERRA | Presentació del material

CONVIURE AMB LA TERRA

s'organitza en 13 panells

producció,

distribució

i

consum

informatius, en els quals s'exposen els següents

d'aliments que garanteixin el dret a

temes: La desnutrició i la fam al món, l'accés

l'alimentació per a tota la població, amb

desigual als recursos, la globalització de la crisi

base a la petita i mitjana producció.

del món rural, l'agronegoci, el canvi de
l'estructura productiva del camp, la discriminació

4. • Les multinacionals i les grans cadenes

per raó de gènere, la situació de la dona pagesa,

alimentàries. Quin és el seu paper en la

la sobirania alimentària, la política agrària

situació de crisi d'aliments i del món rural.

comunitària de la UE, el monopoli de
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l'alimentació, el paper de les multinacionals, les

5. • Les desigualtats socials existents so-

grans cadenes alimentàries, l'especulació de la

bre el gènere. Les dones i els seus drets

terra, medi ambient: els transgènics, la pèrdua

com a pageses, així com els seus esforços

de biodiversitat i el model agroexportador i

per crear alternatives en defensa de la

alternatives.

sobirania alimentària.

La informació dels panells, en un pla més didàctic,

A partir de la visita a l'exposició i la lectura dels

ens permetrà tractar sobre:

panells, podem realitzar una aproximació a la
realitat diària del medi rural i podem fer un treball

1. • Les desigualtats d'accés als recursos

a partir dels següents temes:

naturals i la implementació de noves
polítiques agràries basades en el model

1. L'accés als recursos. Qui produeix, qui

neoliberal (tractats de lliure comerç) i les

s'enduu els beneficis.

conseqüències que té sobre la població
pagesa.

2. Les dificultats a què han de plantar cara
les pageses per raó de gènere.

2. • La desnutrició i mortalitat infantil
en una situació de globalització de la

3. Desnutrició i mortalitat infantil.

crisi del món rural. El procés de canvi de

«L’ exposició està

l'estructura productiva del camp: de la

4. L'informe sobre els Objectius de

petita producció a la concentració

Desenvolupament del Mil·lenni.

d'explotacions.

concebuda en 13
panells informatius
que aborden eixos
temàtics centrals»

5. L'agronegoci.
3. • La sobirania alimentària i les
alternatives que proposa. El dret dels

6. La dependència alimentària.

pobles a definir les seves pròpies
polítiques i estratègies sostenibles de

7. La sobirania alimentària.

19
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8. Els tractats de lliure comerç.
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3. Quines són les expressions de
desigualtat que experimenta la

«La guía incorpora

9. El “dúmping”.

dona pagesa?

10. Els monocultius.

4. Quin és l'origen del problema de

d’activitats per a

la distribució i desigualtat dels re-

reflexionar, actuar

cursos?

i participar»

11. El dret a una alimentació sana i

un ampli ventall

adequada.
5. Quin tipus d'alimentació ens
12. Les multinacionals.

ofereixen les grans cadenes de
distribució?

13. Les grans cadenes alimentàries.
6. Què vol dir una producció local i
Després d'assistir a l'exposició es poden plantejar

de temporada?

preguntes com:
7. D'on vénen els productes que
1. La desnutrició i la fam al món és

consumim?

inevitable?
A continuació, trobarem una guia amb una sèrie
2. Quins canvis s'han produït en

d'activitats que proposem als i les docents per

l'estructura productiva del camp?

treballar aquests temes.

•
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Qüestions inicials:
definicions i preguntes
L'exposició CONVIURE AMB LA TERRA, juntament amb aquest
quadern d'activitats, pretén promoure una reflexió al
voltant de la problemàtica de l'actual crisi alimentària, la
situació del món rural i la globalització. El nostre objectiu
no ha estat tant basar-nos en els impactes sinó en les
causes de la situació actual, i plantejar possibles
alternatives.
Amb la finalitat que professorat i alumnat tinguin una
base sobre la qual recolzar-se, hem inclòs una introducció
amb algunes orientacions sobre les temàtiques
treballades.
Aquesta Guia proposa una sèrie d'activitats que es poden
dur a terme amb el grup-classe, complementant-les amb
algun altre tipus de recurs que el professor o la professora
cregui convenient i així aportar nous punts de vista.

«Concebent l’educació

Entenem l'educació com un procés en què tots podem i

com un procés on cal

hem d'implicar-nos-hi, construint col•lectivament el

que totes i tots ens impliquem,

coneixement a partir del que cada un coneix, contrastant-

aquesta Guia, l’exposició
i les activitats proposades
tenen la voluntat de promoure
una reflexió activa
sobre l’actual crisi alimentària,
la situació del món rural

ho amb el que coneixen els altres, amb el que ens diu el
material d'estudi i el que ens diuen les persones properes
al nostre entorn. D'aquesta manera, els i les alumnes
adopten una actitud activa, convertint-se en
protagonistes del seu propi aprenentatge.
Així doncs, les activitats presentades tenen un gran
component d'investigació per part de l'alumnat, i el

i el procés de globalització

docent té un paper fonamental com a facilitador,

econòmica»

acompanyant el procés d'ensenyament-aprenentatge
que els i les alumnes realitzaran.

La Guia és simplement una proposta per treballar

contribuir a la construcció d'una societat

les temàtiques presents en l'exposició; aquestes

més justa, solidària i democràtica.

CONVIURE AMB LA TERRA | Qüestions inicials

problemàtiques són increïblement riques per
reflexionar tant dins com fora de l'aula, a nivell

•Comprendre

institucional o extra escolar. Aquesta exposició

interdependència dels agents, els fets i els

ens permet conèixer què passa en d’altres con-

fenòmens socials per conviure en un món

textos, però també fonamentalment pensar i

global, complex, plural, desigual i en

analitzar la nostra vida quotidiana des d'una

conflicte.

la

interrelació

i

perspectiva més global, ajudant-nos a entendre
el món i, per tant, a prendre decisions sobre

•Contribuir a la construcció d'un nou model

quines actituds i accions podem adoptar en el

de societat basada en els principis del

procés de transformació social.

desenvolupament sostenible, afavorint les
pràctiques basades en l'ús responsable, ra-

Tant l'exposició com les activitats us proposen

cional, solidari i democràtic dels recursos.

tota una sèrie de temes que ens permeten
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treballar-los des de la transversalitat del currícu-

•Respectar i assumir la diversitat cultural

lum escolar. Considerem que l'exposició CONVIURE

com a font de riquesa personal i col•lectiva,

AMB LA TERRA,

per enriquir la pròpia identitat i promoure

ofereix temàtiques que es poden

treballar a tots els nivells del sistema educatiu.

la convivència.

És per això que a continuació hem volgut rela-

•Desenvolupar un pensament crític i

cionar aquesta guia didàctica amb les

creatiu, analitzant els problemes socials

competències bàsiques, els objectius i els

rellevants

continguts del currículum.

alternatives a través del diàleg, l'empatia

i

proposant

solucions

i la cooperació.

OBJECTIUS

•Participar de forma activa en la presa
de decisions en assumptes individuals i

«L’objectiu
és interpretar
la interacció que es

•Analitzar i interpretar la interacció que es

col·lectius i adquirir el sentit de

produeix entre l'entorn i l'activitat humana

responsabilitat compartida, exercint una

per percebre els canvis socioambientals com

ciutadania responsable i compromesa

a resultat de la utilització del medi i els seus

amb les comunitats de pertinença.

recursos per part de les societats, valorant la
necessitat de garantir la sostenibilitat.

•Prendre consciència de la igualtat de drets
i deures d'individus i col·lectius, identificant

produeix entre l’entorn

•Analitzar i valorar diferents realitats

i rebutjant situacions de desigualtat,

i l’ activitat humana»

socials, polítiques i econòmiques per

injustícia i discriminació, especialment les
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relatives al gènere, que afecten persones i
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LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES

«També, elaborar
el discurs propi de les

col·lectius del món.
• Cercar, obtenir, seleccionar, organitzar i

ciències socials

•Utilitzar de manera responsable i

interpretar la informació a partir de fonts

creativa les TIC i altres mitjans

diverses (directes i indirectes, escrites,

d'informació i comunicació com a eines

gràfiques, audiovisuals), i amb diferents

competències

per obtenir i processar informació di-

suports, especialment les relacionades amb

lingüístiques

versa per a la resolució de demandes

les TIC.

específiques.
• Contrastar la informació a partir de fonts

a partir de les

(descripció,
explicació, justificació,

•Produir textos orals i escrits, en diferents

diverses, comparant-la amb la finalitat de

interpretació i

suports, per comunicar i compartir idees i

desenvolupar un pensament crític i creatiu.

argumentació) per a

coneixements relatius a les ciències socials.
• Plantejar-se preguntes per desenvolupar
un pensament complex, crític, creatiu i amb

LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES

capacitat de presentar alternatives.

• Elaborar el discurs propi de les ciències

• Utilitzar i dominar tècniques i estratègies

socials a partir de les competències

per organitzar i sistematitzar la informació

lingüístiques (descripció, explicació,

(resums, esquemes, mapes conceptuals, etc.).

justificació, interpretació i argumentació),
per donar sentit a la informació i construir
coneixement.

LES COMPETÈNCIES PERSONALS
•Descodificar i utilitzar diferents tipus de
llenguatges (audiovisuals, informàtics, etc.)

• Configurar la identitat personal, social i

per comprendre i interpretar la realitat.

cultural a partir dels referents culturals i
històrics disponibles del seu entorn.

• Adquirir habilitats comunicatives en
situacions d'interacció oral, d'exposició i

•Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i

comunicació de resultats i de debats oberts

compromís personal i de l'acció.

i reglats.
•Prendre decisions a partir de la reflexió i
• Desenvolupar una actitud activa en

fer propostes de millora.

relació a la conservació i preservació del
patrimoni natural i cultural, contribuint a

•Desenvolupar estratègies de planificació i

donar-l’ho a conèixer.

execució en les tasques quotidianes.

construir coneixement»

CONTINGUTS

valors propi i poden influir en la pròpia
presa de decisions, analitzant especialment

• Reflexió sobre les transformacions i

els estereotips que tendeixen a imposar-

desequilibris socials i econòmics existents

se com a models de conducta.

CONVIURE AMB LA TERRA | Qüestions inicials

al món actual, la crisi d'aliments i la crisi del
món rural, analitzant les seves implicacions

D'altra banda, també hem decidit incloure l'opció

al món més proper, així com les seves

de treballar-ho en els Cicles Formatius de Grau

relacions en un món globalitzat.

Superior i en l'Educació de Persones Adultes.

• Interpretació de les conseqüències socials
de la globalització de l'economia, focalitzat
en el comerç d'aliments. El cas dels Tractats

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR. -CFGS.

de Lliure Comerç i els Acords d'Associació
de la Unió Europea.

Dins d'aquesta opció formativa, trobem diferents
famílies professionals en què es poden utilitzar

• Presa de consciència de les repercussions

els materials educatius que presentem.

que tenen a nivell global les formes de vida
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i la gestió local dels recursos, identificant

Activitats Agràries, des de la problemàtica

les bones pràctiques alternatives i les

mediambiental i de la producció d'aliments.

estratègies de consum responsable. El
comerç just, les cooperatives de consum.

Hoteleria i Turisme, es pot treballar de forma més
transversal a: globalització i diversitat alimentària,

•Reconeixement i reflexió sobre la

diferents formes i cultures alimentàries, etc.

producció d’agrocombustibles.
També seria possible treballar aquests continguts
•Identificació i reflexió sobre l'alternativa

en Serveis socioculturals i a la Comunitat; fent

de la sobirania alimentària.

referència a aquesta opció, tenim el perfil
d'Animador Sociocultural. Hi ha diferents crèdits

•Reconeixement i rebuig de la vulneració

en què es poden treballar els continguts de

dels drets de les dones pageses al món,

CONVIURE AMB LA TERRA.

reflexionant comparativament amb la
situació del nostre entorn més proper.

«Els materials
estan destinats a

• Context i metodologia de la intervenció social
• Bases antropològiques i sociològiques

•Identificació i presa de consciència dels

• Desenvolupament Comunitari

elements del context social i cultural,

diverses opcions

inclosos els mitjans de comunicació i la

Considerem que seria interessant treballar les

i cicles formatius»

publicitat, que condicionen el sistema de

problemàtiques aquí plantejades a Indústries
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Alimentàries. Així mateix, deixem oberta

– Matemàtiques, Ciència i Tecnologia: la salut;

l'opció d'incloure algun aspecte o apartat del

aliments i nutrició; economia domèstica; re-

«La guia

material didàctic a Educació Infantil o Atenció

cursos naturals.

pot treballar-se

Sociosanitària, quan es treballin els crèdits
específics d'alimentació.

Als mòduls opcionals tenim: dietètica i nutrició;
medi ambient i canvi climàtic; la globalització.

com a seqüència
d’activitats
o bé seleccionant

EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

Us convidem doncs a passejar pels continguts que
ofereix aquesta exposició, reflexionant sobre la

En aquest àmbit educatiu tenim la formació

globalització, la crisi d'aliments i del món rural.

bàsica que s'estructura en: cicle de formació instrumental i etapa d'educació secundària. Ens

La guia es troba organitzada a partir dels

situem a la segona opció, la de Graduat en

continguts presents als panells; és possible

Educació Secundària, GES. Dins de l’àmbit de

treballar-la com una seqüència d'activitats, o bé

Ciències Socials i participació com en el de

el professor o professora podrà escollir els temes

Matemàtiques, Ciència i Tecnologia, trobem els

(per panells) i les activitats que desitgi treballar

espais on podem treballar els materials que

puntualment.

presentem. Tant pel que fa als mòduls comuns
com als opcionals. Per exemple:

Val la pena aclarir que alguns panells, com el 3
(Gènere) i el 5 (Sobirania Alimentària), es pre-

– Ciències Socials: la terra espai on vivim; la

senten al final, ja que hem optat per treballar les

globalització, l'economia de mercat; reptes del

problemàtiques que s’hi plantegen des de les

nostre món.

alternatives possibles.

•

temes concrets»

