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Informe sobre el derecho de la alimentación en Catalunya 

Este informe que se esta realizando analiza y trata entrevistas a la administración y a usuarios 

y trabajadores de bancos de alimentos, para denunciar la actual situación de malnutrición, se 

pretende enviar el informe a la ONU. Se pasó un video preliminar del trabajo que se está 

haciendo, aparecían distintos expertos que señalaban hechos como: 

- Que la clase media está desapareciendo y están aumentando los pobres. 

- La salud no depende solo de tener buena sanidad, si no que el entorno condiciona: el 

trabajo, la vivienda, la alimentación 

- El problema de la malnutrición infantil no debería corregirse solo con medidas 

paliativas 

- La PAH es apoyada por el 80% de la sociedad española. 

Se explicó que la pobreza es un concepto relativo ya que depende de la sociedad en la que se 

vive, la pobreza es distinta. Cuando en Europa se consigo erradicar la pobreza se luchaba por la 

igualdad, con la actual crisis ha vuelto, se ha vuelto a luchar por la pobreza. Mientras que la 

pobreza es el déficit de ingresos económicos, la exclusión va más allá y puede tener en cuenta 

caracteres étnicos, culturales… En el estado español la pobreza relativa se determina como el 

60 % de un sueldo de 7.040 €/ año persona o 14.784 € /año hogar. La pobreza severa seria el 

30% de estos sueldos. Hay 13,09 millones de personas en pobreza relativa y 3 millones en 

pobreza severa. Las rentas altas y bajas han aumentado, mientras que las medias han 

disminuido. Se compararon diferentes datos de PIB, desempleo, pobreza, también entre 

distintas comunidades, viendo que el más urbanizado y con más turismo es donde aparecen 

más hogares pobres. España se sitúa en el cuarto puesto en Europa en corrupción, 

desigualdad, y país con más presos, además es el país con menos gasto público. 

Derecho a la alimentación 

No hi ha un reconeixement del det a l’alimentació com a tal, tampoc hi ha hagut voluntat 

política per desenvolupar-lo. Es preten que les empreses privades no acaparen recursos 

productius, ja que impedeixen gaudir d’aquest dret. Un dret a l’alimentació per accedir a una 

sobirania alimentaria que permetés l’accés a la terra, les llavors i a l’aigua. 

Dinamització Local Agroecològica 

Es tracta de teoritzar practiques concretes que s’estan realitzant sobre agroecologia. El sistema 

agroalimentari industrial es el principal responsable del canvi climàtic, 1/3 de la població 

mundial té problemes nutritius.  

Cap al finals del segles XVIII va haver un canvi de visió del món, l’agricultura va quedar 

subordinada a la industria i als serveis, i el mercat es va col·locar al centre de la jerarquia de 

sistemes. L’agroecologia neix amb els moviments de resistència camperols als anys 70 a 

Llatinoamerica, als 80 arriba a Europa per Andalusia, i a finals dels 90 arriba a Catalunya. 

 

Amb la dinamització local agroecològica es pretén definir un model integral de 

desenvolupament amb propostes pel medi rural, periurbà i rural per promoure processos 

integrals de transició agroecològica. Generant riquesa i creant models de modernitat 
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agroecològica  mitjançant les restes dels coneixements de la cultura pagesa amb la tecnologia i 

industrialització i el potencial agroecològic. 

A la pagesia emergent, es produeix de manera ecològica, es diversifica les producció, es 

comercialitza amb circuits curts, es reequilibra les relacions de poder entre producció i cost, es 

coopera, hi ha un menor consum d’instruments externs, baixen els costos de producció, hi ha 

una vocació transformadora, es dinamitza socioculturalment de manera local i s’aplica 

economia social. 

Experiència a Andalusia  

El món rural a Andalusia esta concentrat en poques mans, famílies com Osborne, Borbon 

posseeixen grans extincions de terreny. En els darrers anys han augmentat les ocupacions i 

cessions de terra.. Les darreres polítiques han abandonat el tema de l’agricultura ecològica, tot 

i així s’ha realitzat una prova pilot per comprovar que el canvi de model es possible, es poden 

tenir terres autogestionades amb sobirania alimentaria i agroecologia. Al 2011 es va realitzar 

un decret que parlava d’artesania alimentaria, on es parlava de mercats locals, ecomercats…  

Però aquests s’han desenvolupat per moviments socials, entre el 80 i el 90 % de l’agricultura 

ecològica es per importacions a fora d’Andalusia. 

Experiència als EEUU 

Els Estats Units es presenten com un país molt diferent en tema agroecològic al nostre, segons 

la ponent aquest tema esta molt poc desenvolupat. El 16 % de la població pateix inseguretat 

alimentaria (sense incloure immigrants sense papers). Això repercuteix en la gran quantitat 

d’enfermetats com l’obesitat, diabetis derivades d’aquesta mala alimentació. Hi apareixen tres 

tendències: una reformista que vol seguretat alimentaria però no es preocupa per la qualitat, 

una progressista que vol que la població discriminada pugui alimentar-se, i una radical que vol 

que la població comenci a incidir en el tema. Va explicar les diferents activitats i actors que 

apareixen com: els mercats de pagesos, l’agricultura suportada per la comunitat, els consells 

de polítiques alimentaries, aliances entre treballadors i consumidors, horts comunitaris, 

comerciïs i restaurants alternatius. 

 


