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DE L’ALIMENTACIÓ EN 
MANS D’UNS QUANTS A LA  
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

L
a gran Barcelona és un mercat alimen-
tari d’uns cinc milions de persones 
i moltíssims turistes, dominat per po-

ques mans, una situació que només es po-
drà revertir si s’entén l’alimentació com 
un bé comú.
No podem viure sense menjar, és una ob-

vietat. I, per això, tot el que envolta el men-
jar és un pilar de les nostres societats. Però 
aquest pilar està sent acaparat amb inten-
sitat creixent per l’agronegoci. La vibrant 
agrodiversitat que encara avui alimenta la 
majoria de la població mundial està sota el 
punt de mira. Una elit de grans actors con-
trola més de la meitat de les cadenes ali-
mentàries, extreu grans beneficis en temps 
de crisi alimentària i pren decisions vitals. 
Però es desentén dels seus efectes, com 
són la responsabilitat sobre un terç de les 
emissions globals, la degradació de la terra, 
la destrucció de la cultura camperola i els 
danys a la salut que genera aquest model.
Les grans metròpolis en són nodes cen-

trals. Produeixen pocs aliments, però en 
consumeixen molts. I per molts anuncis 
de vaques somrients que ens intentin ven-
dre, vivim d’esquena a uns metabolismes 
ecosocials sobrepassats. Els tres principals 
supermercats i els dos majoristes més grans 
controlen tres de cada quatre aliments. Fa 
cinquanta anys, el 85% de producte que 
comercialitzava Mercabarna provenia d’in-
drets a menys de 100 quilòmetres. Avui és 
a l’inrevés. Pel Port de Barcelona entra ca-
da any el 8% de la soja que importa la Unió 
Europea i que serveix per alimentar el “País 
del Porc” en el qual s’ha convertit Catalunya. 
Un país que genera el 21% de les emissions 
de CO2 catalanes i que és responsable de la 

contaminació del 40% dels aqüífers, de 23 
milions de sacrificis porcins anuals o de la 
desforestació del Cerrado brasiler.
I, així i tot, dues tasses! Immunes a les 

dades que proporciona la comunitat cien-
tífica, encara ara massa actors polítics in-
sisteixen a ampliar infraestructures a costa 
d’un territori agropolità vital. Però ja no hi 
ha marge. Entre 1990 i 2012, al voltant de 
Barcelona s’ha perdut gairebé el 50% de la 
superfície agrícola que quedava. I de 2012 
ençà, a Catalunya, han desaparegut 6.800 
finques agrícoles, mentre la renda pagesa 
ha disminuït un 34%.
Només podrem capgirar aquesta situació 

quan entenguem la bona alimentació com 
un bé comú i no com una mercaderia més. 
Quan la dieta més estesa tingui en compte 
la temporalitat dels productes agraris, les 
cultures gastronòmiques locals i la justícia 
global. Quan la pràctica agroramadera no 
afegeixi danys, sinó que regeneri. Quan pro-
tegim les persones productores que alimen-
ten les nostres comunitats sense emmalaltir 
la gent ni el planeta.
Barcelona no té futur sense restablir l’equi-

libri amb el territori sobre el qual es pro-
jecta. Però això implica establir aliances 
entre la població consumidora i la pagesia 
catalana, tenint especial cura del cinturó 
agropolità. Hi ha un model que ho permet, 
basat en el control de la cadena des de baix. 
Es diu Sobirania Alimentària i donem algu-
nes claus per poder recuperar-la. .
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01PROTEGIR EL CINTURÓ 
AGROPOLITÀ

BAIX LLOBREGAT  
I ALT PENEDÈS
Amb més de 3.000 hectàrees de regadiu, la 
comarca del Baix Llobregat és una peça clau 
del cinturó agrari metropolità, com també 
ho és la comarca veïna de l’Alt Penedès, 
coneguda pels seus cultius de secà. Per 
conservar el potencial agrícola i la biodi-
versitat del Baix Llobregat, cal una reori-
entació total de l’urbanisme metropolità. 
Aquestes són les reivindicacions d’organit-
zacions d’ambdues comarques.

SOS Baix Llobregat

1. Obrir un ampli procés participa-
tiu per decidir el model urbanístic i 
territorial.

2. Satisfer d’una vegada per totes el dret 
humà i constitucional a un habitatge 
digne, tot constituint un parc públic de 
lloguer i impulsant la renovació d’habi-
tatges i barris degradats.

3. Preservar al màxim tots els espais 
forestals i agrícoles avui no ocupats, a 
través de la requalificació a no urbanitza-
bles i la millora de la connectivitat ecolò-
gica mitjançant la restauració ambiental 
de sòls degradats i l’eliminació de l’efecte 
barrera de les infraestructures.

4. Donar suport al Parc Agrari del 
Baix Llobregat i el sector agrícola a 
la comarca en general, enfortint els 
vincles entre la població i la pagesia que 
produeix els aliments.

5. Retirada immediata i sense con-
dicions dels plans d’ampliació de les 
infraestructures del port i l’aeroport, 
presents i futures.

No més blocs

Exigim aturar el PDU Gran Via a l’Hospitalet 
i incloure la zona agrícola de Cal Trabal al 
Parc Agrari del Baix Llobregat, tot potenci-
ant-la com a focus del cooperativisme, 
així com aprofitar part dels terrenys afec-
tats pel PDU per crear horts veïnals. “Un 
bloc, un hort”. Rebutgem la construcció de 
26 gratacels i el model d’economia especu-
lativa. Exigim la preservació i el manteni-
ment de l’entorn de l’Hospital de Bellvitge 
i l’Hospital Oncològic. Garantim la salut 
mediambiental!

Stop Agroparc

L’Agroparc impulsat per la cadena Casa 
Ametller a Gelida es presenta com un pro-
jecte de “cicle tancat”, virtuós i complet. 
Però la realitat és que suposarà l’aplicació 
retorçada de la normativa de planejament 
territorial per aconseguir la implantació 
simultània d’una fàbrica d’elaborats, un 
megaparc fotovoltaic i cultius intensius so-
ta hivernacles en sòl de secà de vinya pro-
tegida i hàbitat natural de biodiversitat de 
valor incalculable. Des de #StopAgroparc 
ens reafirmem en la nostra oposició 
al projecte.
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VALLÈS
Al Vallès, comarca que ha concentrat bona 
part de la pressió industrial i urbanística 
de la metròpoli, fa dècades que una nova 
cultura empeny des de baix per posar la 
biodiversitat al centre. I això inclou la rei-
vindicació de parcs agraris i d’una agricul-
tura de proximitat. 

Salvem el Calderí

1.  Aturar la implantació d’un macro-
centre comercial a l’espai agrícola del 
Calderí (Mollet) i impulsar la descentralit-
zació del mercat setmanal de proximitat i 
la preservació dels actuals horts socials.

2. Aconseguir la qualificació de l’es-
pai del Calderí com a parc agrícola i 
treballar per la creació d’una xarxa als 
entorns del Vallès i la regió metropolita-
na. Preservar el Calderí com a part del 
catàleg de paisatge de la plana del Vallès 
i com a connector biològic entre els ei-
xos de Gallecs, la riera de Caldes i l’Espai 

Natura 2000 de la conca del Besòs, ja 
que la zona acull flora i fauna protegides 
per la legislació europea i emmagatze-
ma C02. Així mateix cal recuperar l’antic 
camí del trenet de via estreta del Calderí 
(Mollet-Caldes) com a itinerari a peu i pe-
dalable per l’eix de la riera de Caldes.

SOS Vallès

Volem un Vallès contra els macropro-
jectes urbanitzadors, com el Centre 
Direccional o el pla director del circuit de 
Montmeló. Volem recuperar i protegir la 
singularitat ecològica dels espais fluvials 
–incloent-hi zones inundables i d’influència– 
com a connectors i reservoris de biodiver-
sitat. Volem parcs agraris protegits en el 
sòl no urbanitzable i fomentar l’agricultura 
de proximitat i agroecològica. Volem una 
comarca sense el Quart Cinturó i amb mo-
bilitat sostenible.
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01
MARESME
Malgrat ser un important espai agrícola, el Maresme 
afronta els “preus miserables” que imposa la globa-
lització, un prohibitiu accés a la terra i “normatives 
de seguretat mal fetes, riscos laborals mal gestionats i 
un munt de burocràcia”, com resumeix Miquel Riera, 
d’Unió de Pagesos. Des de projectes i col·lectius com 
Mosaic, l’Aurora del Camp i Ecomaresme, s’exigeix:

1. L’accés a la terra és gairebé impossible. O està de-
gradada o és econòmicament inaccessible. És bàsic 
fer arrendaments de mínim 25 anys amb preus 
controlats i expropiar durant 50 anys els ter-
renys agrícoles en desús incorporant-los a bancs 
de terres.

2. Cal implementar un contracte agrari per als pa-
gesos que brinden serveis ecosistèmics a la perifèria 
urbana, on la mecanització és difícil (camps petits i 
irregulars), la fertilitat orgànica no ve de prop (no hi 
ha granges) i la producció és baixa per manca d’in-
fraestructures adequades. Cal assegurar un sou 
de 1.500 euros mensuals per treballador agrícola i 
potenciar la fertilitat i altres serveis agroecosistèmics 
que proporciona la ramaderia extensiva.

3. No es pot competir amb productes barats qui-
lomètrics. S’ha de legislar perquè la producció de 
qualitat de proximitat sigui protegida davant 
dels grans cultius agroexportadors de fora de 
Catalunya, que surten més barats a costa de grans 
danys ecosocials. 

4. Cal socialitzar la protecció davant la fauna  
salvatge, sobretot porcs senglars i cabirols, és a dir, 
cercar solucions i assumir-ne el cost conjuntament 
amb l’administració, especialment en anys de seque-
ra i en zones periurbanes agroforestals.

5. S’han de taxar fortament els agrotòxics que 
fan danys a curt i llarg termini, tal com es taxa pro-
ductes com el tabac. 
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02REGENERAR LA TERRA PER
ESTABILITZAR LA BIOSFERA
Més matèria orgànica al sòl i més diversitat 
a les finques de conreu es tradueixen en una 
millor xarxa tròfica als sòls i, per tant, en una 
major aportació de nutrients. D’aquí se’n deri-
va més retenció d’aigua i carboni, i, en con-
seqüència, es millora la capacitat de revertir 
la degradació del sòl, la contaminació dels 
aqüífers i la vulnerabilitat davant les sequeres 
creixents. Per últim, permet reduir o elimi-
nar els químics, condició clau per recuperar 
autonomia pagesa. 

Atmosterra 

1. És necessari mobilitzar recursos per a la 
cogeneració de coneixement, fins a consoli-
dar un nou paradigma agronòmic basat 
en el cicle del carboni, amb la fotosíntesi 
i el reciclatge quilòmetre zero com a princi-
pals motors agrícoles. I fer-ho amb investi-
gació participativa i sense deixar enrere 
cap productor.

2. Cal remunerar i fer visibles tasques 
reproductives, com reposar la matèria or-
gànica dels sòls, reproduir les llavors o les 
races tradicionals de bestiar, restaurar les 
séquies, ensenyar als membres joves de la 
comunitat i sensibilitzar la població.

A
rx

iu

Remenat i Amics de la Terra

1. Adoptant pràctiques regeneratives a 
escala global, el potencial de captura 
de carboni calculat podria ser d’entre 
el 33% i el 100% de les emissions anuals 
de tots els sectors. Cal aplicar solu-
cions basades en imitar la natura, 
però no en mercantilitzar-la.

2. Les 113.000 tones de residus or-
gànics anuals de Barcelona es poden 
recircular cap a l’agricultura de pro-
ximitat. De les depuradores, se’n pot 
obtenir entre 5 i 30 vegades el fòsfor 
necessari a l’AMB. I cal vetllar perquè 
es compleixi el compromís institucio-
nal de reduir el malbaratament ali-
mentari a la meitat el 2030.

3. A l’Estat espanyol s’ha calculat que 
implementar un model 100% agro-
ecològic eliminaria totes les entrades 
químiques i reduiria un 20% l’ús del pe-
troli, fins al punt de convertir el balanç 
de carboni en positiu (+24%). Això re-
quereix aplicar pràctiques regeneratives 
i ajustar la producció de carn a les pos-
sibilitats del territori, reduint a la meitat 
el consum de sucre i carn, triplicant el 
de llegums i doblant el de verdures. .
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03RECIRCULAR LA  
MATÈRIA ORGÀNICA 
URBANA. COMPOSTAR 
EN COMUNITAT

Si en algun camp és realment factible això de l’eco-
nomia circular, és en l’agroalimentari, inclús al cor 
de la bèstia del metabolisme urbà. I molt millor en-
cara si el que tenim més a mà els urbanites, que 
és la recirculació de la fracció orgànica, ho fem de 
manera comunitària.

Projecte Revolta i Espai Ambiental

1. Cal generalitzar d’una vegada les estratègies 
de residu zero dirigides a incrementar la recu-
peració de la fracció orgànica domèstica o de les 
podes de parcs i jardins, i recircular la matèria 
orgànica cap als espais agropolitans (horts 
urbans, pagesia professional), biotriturada o 
compostada.

2. El compostatge comunitari és una eina 
d’apoderament ciutadà enfront de la crisi climà-
tica. Dins els plans de gestió de la fracció orgàni-
ca, cal incloure un pla de compostatge comuni-
tari coimpulsat per les entitats, que inclogui tant 
el suport a les pràctiques autoorganitzades com 
l’adjudicació de projectes a entitats arrelades al 
territori..
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04FOMENTAR 
L’AGROVERD 
URBÀ
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Els horts urbans i cultius comunitaris són un element 
de cohesió social. I per això tots els parcs haurien 
d’incloure espais d’hort comunitari. Ara és un bon 
moment per aquesta aposta: la necessària reducció 
del trànsit de cotxes per raons sanitàries i ambien-
tals ha intensificat la possibilitat de recuperar espais 
verds i agroverds per al veïnat, especialment a la 
ciutat de Barcelona.

Xarxa d’horts urbans de barcelona i  
Grup de treball estatal sobre legislació  
dels horts urbans

1. Combatem l’especulació immobiliària i la 
gentrificació creixent a les ciutats i defensem les 
hortes i els espais verds. Exigim que a tot l’es-
pai estancial de la ciutat es pugui cultivar: es-
cocells, espais verds entre carrers i carreteres. 
Reivindiquem el dret a l’ocupació per cultivar.

2. Les hortes de ciutat han de tenir un espai igual 
de protagonista que els jardins en els plans urba-
nístics. Necessitem una normativa que exigeixi la 
creació d’una superfície determinada desti-
nada a l’agroverd urbà, com actualment ja està 
tipificat per a altres equipaments. I que ajunta-
ments de Catalunya i altres comunitats autòno-
mes s’uneixin per afegir la categoria de sòl 
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d’agroverd urbà dins dels plans d’ordenació ur-
banística municipal. 

3. Cal facilitar i potenciar les hortes com a espais 
intergeneracionals i inclusius, potenciant l’au-
togestió col·lectiva.

4. Necessitem més refugis climàtics a les  
ciutats, cosa que inclou la naturalització 
dels terrats.

5. Reivindiquem les hortes com a espais educa-
tius i de ciència ciutadana.

6. Demanem més recursos per dur a terme  
l’estratègia d’agricultura urbana de 
Barcelona, inclosa la coordinació amb Parcs i 
Jardins.

Plataforma per un Barri Verd 
i Viu Esquerra de l’Eixample

Als nous espais públics guanyats als cotxes, cal 
impulsar i donar suport a les propostes ciutadanes 
de gestió comunitària, inclosa la gestió d’horts i de 
tot el procés de compostatge. Entenem per gestió 
comunitària d’un espai públic la col·laboració 
publicocomunitària que busca, d’una banda, 
garantir els valors comunals –l’autonomia, 
l’autogovern, els drets d’ús i la gestió participada 
i democràtica–, i, de l’altra, garantir la funció 
pública del recurs: l’accessibilitat, la universalitat, la 
transparència i el control públic. És a dir, ampliar el 
valor i la funció d’allò públic a través del reforç 
de l’autonomia i l’arrelament comunitari.

Tot allò relacionat amb el verd comunitari és una 
via per guanyar riquesa i biodiversitat ecosocial en 
aquests espais, cosa que inclou plantes i arbres co-
mestibles que, per la complexitat de la seva cura, 
són difícils de gestionar amb sistemes centralitzats..
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05APOSTAR PELS  
MERCATS DE PAGÈS
Els mercats de pagès garanteixen una producció 
agroecològica diversificada, la petita escala i un cir-
cuit de comercialització curt. I, a més, ho fan res-
pectant els cicles de la terra i contribuint a la cura 
de la biosfera, la nostra salut i el bon gust. Què més 
es pot demanar?

Coordinadora de Mercats de Pagès 
de Barcelona

1. Defensem els nostres pagesos. Apostem pels 
mercats de pagès! Reivindiquem un mercat de 
pagès a cada barri, amb normatives adaptades a la 
pagesia i respectant la gestió comunitària.

2. Consumir als mercats de pagès és una eina de 
transformació social que fa viables nombrosos 
projectes agroecològics arreu del territori.

3. Fem dels mercats de pagès un punt de trobada 
del veïnat. Recuperem l’espai públic..
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06DEFENSAR PREUS JUSTOS 
PER A LA TERRA I EL MENJAR 
L’encariment dels aliments, en un context de preca-
rietat creixent, ens colpeja cada cop més. Aquesta 
situació ve donada sobretot per tres factors: el fet 
que la lògica mercantil sigui l’única forma de mesu-
rar el valor dels béns essencials, l’especulació super-
mercadista i la degradació de les condicions biofí-
siques sobre les quals se sosté la producció. Però si 
analitzem l’evolució de la despesa de les llars entre 
1969 i 2020 veiem que la despesa en menjar ha bai-
xat un 65%, mentre que la despesa en habitatge i 
subministraments ha pujat un 194%. Això revela va-
sos comunicants poc debatuts entre l’accés digne a 
l’habitatge i l’accés just a l’alimentació de qualitat. I 
també mostra que si algú està traient profit de l’ac-
tual encariment del menjar, no és precisament una 
pagesia que des de fa dècades rep cada cop menys 
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pel que produeix, però gasta cada cop més per pro-
duir-ho. De fet... fins quan podrà continuar així?

Arran de terra

Reconèixer la pagesia com a subjecte polític. 
Negociar polítiques públiques alimentàries i 
ambientals, atendre les seves demandes i facilitar 
recursos per fer-ho.

1. Multiplicar els canals de compra pública 
agroecològica. Licitar contractes de compra ali-
mentària per a col·lectivitats, esdeveniments i ser-
veis interns amb clàusules específiques de produc-
te ecològic i de proximitat amb preus justos.

2. Protegir i activar agroecològicament el sòl 
agrari. Blindar l’ús agrari de les terres i invertir 
recursos per facilitar que s’hi facin pràctiques 
agroecològiques.

Ruralitzem. Veus per la Sobirania Alimentària

Garantir el mosaic agroforestal a l’àrea 
metropolitana de Barcelona recuperant 3.450 
antigues hectàrees agrícoles que continuen tenint 
bones condicions.

1. Tots els municipis del voltant de Barcelona han 
de promoure sistemes d’agricultura sostingu-
da per la comunitat generant un cinturó agropo-
lità fet de la suma del cinturó de cada municipi.

2. Garantir preus justos en totes les dimensions 
de la cadena alimentària, amb sistemes de traça-
bilitat ecosocial dels aliments i, sobretot, posant 
límits al poder oligopòlic i especulatiu de la 
gran distribució.

Foodcoop

Garantir preus justos per a productores, dis-
tribuïdores i consumidores, mantenint un vin-
cle directe i un coneixement directe amb el camp. 
Posar límits a la gran distribució i taxar els 
efectes negatius pel planeta, els animals i les per-
sones que genera
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07AMPLIAR LA RESTAURACIÓ  
COL·LECTIVA AGROECOLÒGICA
Els menjadors escolars agroecològics tenen un im-
pacte econòmic significatiu al món rural i són un 
important espai educatiu de sobirania alimentària. 
No obstant això, continuen sent minoria.

Menjadors Ecològics i El Pa Sencer

Fa temps que reivindiquem l’articulació d’un pla 
nacional de contractació pública d’aliments en 
què s’incorporin criteris de proximitat, de tempo-
rada i de producció ecològica, i en què es garantei-
xi la justícia social en tota la cadena alimentària. La 
Generalitat de Catalunya disposa d’aquest pla (2015) 
i, fins i tot, hi ha un acord de govern de maig de 
2022, però poc s’ha avançat. Les eines hi són, però 
cal voluntat política.
A finals de l’any 2022, l’Ajuntament de Barcelona 

va aprovar la instrucció tècnica de compra pública 
alimentària, on s’inclouen criteris ecològics, de tem-

A
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iu

porada, fresc i de circuit curt. Ara cal fer-ho realitat a 
tots els menjadors socials i escolars de la ciutat.
També és moment d’exigir l’aprovació de la gestió 

i el funcionament del servei escolar de menja-
dor dels centres educatius públics de titularitat 
de la Generalitat –arrosseguem un decret caduc de 
1996–, que integri el menjador escolar en el projec-
te educatiu i treballi amb criteris de sobirania ali-
mentària –proximitat, ecologia i compra directa– i 
sota la gestió democràtica de la comunitat educativa  
de cada centre. .
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08LA JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA 
GLOBAL COMENÇA A CASA

És coherent consumir productes que procedeixen 
de territoris llunyans –com ara el cafè, el cacau o el 
sucre–, que, per raons climàtiques, només es poden 
conrear als països del sud global? És incompatible 
amb l’aposta per la proximitat i la sobirania alimen-
tària? Que estiguin en mans de grans multinacionals 
o en el marc del moviment del comerç just ja ens 
apunta per on pot anar la resposta.

Ecologistes en Acció

Diem no al tractat de lliure comerç UE-Mercosur. 
Per no avançar més sobre els límits biofísics del pla-
neta, cal aturar la desforestació a l’Amazònia i molts 
altres territoris i la violació dels drets dels pobles 
originaris. Teixim aliances amb entitats del sud glo-
bal per promocionar la sobirania alimentària de tots 
els pobles.

La coordi.cat

1. Cal aturar les onades d’acaparament de 
terres al sud global.

2. Si un aliment només pot venir del sud global, 
que sigui de comerç just per: 

a. Garantir un preu mínim que cobreix un 
salari digne per a les persones producto-
res i agricultores independent de la volati-

litat del mercat i protegir l’alimentació de 
l’especulació.

b. Establir relacions comercials a llarg ter-
mini i generar seguretat econòmica per a les 
famílies productores.

c. Garantir els drets humans, la igualtat de 
gènere i que no hi hagi discriminació ni mà 
d’obra infantil en tota la cadena de producció.

d. Promoure la diversificació de conreus, la 
recuperació de llavors tradicionals, la pro-
ducció ecològica i el suport a les petites pro-
ductores i cooperatives en comptes de grans 
monocultius i multinacionals.

3. Utilitzar les finances ètiques per garantir 
que els nostres diners s’utilitzen en inversions de 
l’economia real i no l’especulació.

4. Que les administracions públiques exigeixin 
segells de comerç just en licitacions i plecs per 
garantir una compra pública socialment 
responsable. 
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Horta l’Africà i Keras Butti

1. Regularització dels agricultors migrats que 
no tenen contractes laborals formals i millora 
de les formes contractuals per als temporers i 
temporeres.

2. Cobertura sociosanitària per a tots els i les 
treballadores agrícoles, temporeres o no tempore-
res, amb contracte o sense.

3. Construcció i gestió d’allotjaments dignes 
per als temporers que van i venen.

4. Creació d’un banc de terres públiques que 
es puguin adjudicar en cessió d’ús agrícola, a llarg 
termini (50 anys o més), per a la petita pagesia 
migrant, amb ajudes públiques per a la necessà-
ria conversió ecològica d’aquests terrenys cedits.

5. Suport a la creació de plataformes publicoco-
munitàries de formació i investigació, que afa-
voreixin l’urgent intercanvi de coneixements so-
bre resiliència climàtica.

6. Cens agrari inclusiu de les realitats dels agri-
cultors i agricultores migrades..
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26 MARÇ 
PLAÇA CATALUNYA 
Barcelona
10.00 h MERCAT DE PAGÈS 
Amb estands d’entitats i, a partir de 
les 11hi tallers i xerrades al voltant de 
l’agroecologia

Conducció a càrrec de LA XIXA FEM COMUNITAT
12.00 h Recital ‘CUENTOS DEL PROGRESO’, 
de Gustavo Duch, acompanyat per 
la música de muntanya d’Alidé Sans
13.00 h LA PACHA MUSIC, FOLK DE LA TERRA
13.45 h Desplegarem el Mosaic de Veus 

14 h: CALÇOTADA POPULAR.
PORTEM EL CAMP A LA CIUTAT! 
 Els tiquets es poden adquirir a calcotada26m.cat

 

DEBATS A LA UB
Els mercats de pagès i la transició ecosocial 
- Dijous 16 de març, a les 18 h 
Fruita amb justícia
- Dijous 23 de març, a les 18 h 
Els mercats de pagès alimenten el món
- Divendres 24 de març, a les 18 h 

On: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona. Quart pis, aula 408
Coorganitzen: la Coordinadora de Mercats de Pagès de 
Barcelona i el grup de recerca Antropologia de les Crisis i les 
Transformacions Contemporànies CRITS

Bicicletada #StopAgroparc,
Per un altre model alimentari Els mercats 
de pagès i la transició ecosocial 
Dissabte 18 de març, a les 11 h 
On: Pl. PaÏsos Catalans (Sants, Barcelona)
Coorganitzen: Ecologistes en Acció del 
Barcelonès amb #StopAgroparc

Consumir ecològic no és més car
Presentació de l’informe “Sobre el preu  
i el valor dels aliments a Catalunya”
Dissabte 18 de març, a les 11 h 
On: FoodCoop. La Borda Sants 

Vols rebre els articles de  
Reutilitzem | Sobiranies Alimentàries,
Subscriu-te al nostre butlletí i estigues informada

veussalimentaria.cat

Ens trobaràs a:

15.00 h TOMÀS DE LOS SANTOS, cantautor
15.45 h Bingo musical, a càrrec de Bingava
16.45 h Concert ANNA TREA, MÚSICA BRASILERA 
17.30 h SOBRINO DEL DIABLO, cantautor satíric 

18.30 h Xerrada-debat “Com respondre a la crisi 
alimentària”, a càrrec de El Pa Sencer

Activitats descentralitzades


