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1. Títol: Sobirania alimentària 

 

 

2. Apartat dels 10 punts on es situa: Punt 7 del manifest: Reconversió ecològica de 

l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania 

alimentaria 

 

 

3. Exposició, diagnòstic, reflexió general: 

 

El concepte de sobirania alimentària va ser definit l'any 1996 pel moviment internacional 

de pagesos La Via Camperola com “el dret de cada nació a mantenir i desenvolupar els 

seus aliments, tenint en compte la diversitat cultural i productiva”. Ara, aquesta demanda 

ja no es circumscriu tan sols al món rural, sinó que amplis sectors socials la reclamen.  

 

La sobirania alimentària exigeix el dret dels pobles a decidir les seves polítiques agrícoles 

i alimentàries, que els pagesos tinguin accés als recursos naturals (terra, aigua, llavors), 

que els consumidors sàpiguen què consumeixen. Es tracta d'un model que promou una 

agricultura i una alimentació de proximitat, local, pagesa, ecològica. I que la reivindica 

tant aquí com als països del Sud. 

 

Avui, segons dades de les Nacions Unides, pràcticament una de cada set persones al 

món passa gana. El paradoxal de la situació és que es produeix més menjar que en cap 

altre període en la història. Segons la FAO (l'Organització de les Nacions Unides per a 

l'Alimentació i l'Agricultura), al món hi ha aliments suficients per a 12 mil milions de 

persones. Aleshores, com s'explica el problema de la fam?  

 

Les causes de la fam són polítiques i tenen a veure amb qui controla els mecanismes de 

producció, distribució i consum de menjar. En l'actualitat, no hi ha un problema de 

producció sinó d'accés i de distribució d'aliments. La cadena del camp al plat està 

controlada per un grapat de multinacionals de l'agroindústria, que avantposen els seus 

interessos particulars, econòmics, a les necessitats alimentàries de la majoria i 

converteixen els aliments en un negoci i una mercaderia. Si no tens diners per a pagar el 

preu, cada dia més car, dels aliments, no menges. 

 

Cal un canvi profund en l'actual model de producció, distribució i consum. Un canvi que 

s'ha de basar en la demanda política de la sobirania alimentària.  

 

Una sobirania alimentària que avui diferents moviments i iniciatives socials estan portant 

ja a la pràctica a través de grups de consum agroecològic, horts urbans, nova pagesia, 

cuina de km0, menjadors escolars ecològics, etc. El repte es fer arribar aquesta sobirania 

alimentària al conjunt de la població. I per fer-ho, calen canvis polítics.  
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4. Proposta de documents per aprofundir el tema: 

 

4.1.- Llibres: 

 
Cuidar la T(t)ierra. Políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo XXI. 
Autor: Jorge Riechmann  (Icaria ed., 2003) 
 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=490 
 

 

4.2.- Altres documents: 

 
Arran de terra indicadors participatius de sobirania alimentària a Catalunya. Autor: Institut 
d’Economia Ecològica i Ecologia Política (IEEEP) 
. Any publicació: 2011 
http://www.ieeep.net/sobirania-alimentaria/ 
 

La soberanía alimentaria como alternativa. Autora: Esther Vivas. Any publicació: 2011 
 
http://esthervivas.com/2011/01/24/la-soberania-alimentaria-como-alternativa-2/ 
 
Som lo que sembrem (varis informes sobre transgènics) 

http://www.somloquesembrem.org/comunicacio/articles-i-estudis/ 

 

 

 

5. Propostes d'acció política a debat, numerades: 

 

A Catalunya apostar per la sobirania alimentària implica:  

 

1) Que aquells que vulguin puguin viure i treballar dignament de la terra. Cal una reforma 

agrària i posar en marxa un banc públic de terres que garanteixi la funció social del sòl i 

combatre l'especulació amb el territori. 

 

2) Apostar per una agricultura local, pagesa i de proximitat. Promoure mercats de venda 

directa on la pagesia pugui vendre els seus productes sense intermediaris. Combatre les 

males pràctiques de la gran distribució (supermercats), tant pel que fa al model de 

producció i consum que promouen com a les precàries condicions laborals que imposen. 

Treballar per una Llei artesana adequada a les necessitats del petit artesanat. 

 

3) Lluitar contres les injustes polítiques que promou l'Organització Mundial del Comerç i 

denunciar i combatre l'actual PAC (Política Agrícola Comuna), que subvenciona 

principalment a les grans empreses del sector. 

 

4) Prohibir el cultiu de transgènics, etiquetar exhaustivament els aliments elaborats amb 
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Organismes Genèticament Modificats i promoure investigacions independents dels seus 

efectes en la salut i el medi ambient. 

 

5) Incloure la formació en agricultura i alimentació en el currículum escolar. Apostar per 

donar valor al que mengem i als que treballen la terra i ens asseguren una bona 

alimentació. 

 

6) Promoure la reconversió dels menjadors de centres públics (escoles, residències, 

universitats, hospitals…) en menjadors de cuina ecològica i de proximitat amb la compra 

de productes a la pagesia local. 

 

 

 

6. Autors i data: 

 

Esther Vivas Esteve, 19/01/2014. 

 


