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1. INTRODUCCIÓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Presentació i justificació 
 

Aquesta tesi té una finalitat bàsica, que és subratllar les possibilitats de treball de la Sobirania Alimentària 

en un entorn urbà com són les escoles de primària de Barcelona, i ho hem volgut fer a través d’un recull 

d’experiències de treball i d’eines que hem considerat adequades per fer-ho.  

L’idea de la investigació va sorgir en un inici d’un altre temàtica de treball; nosaltres vam començar amb 

l’idea de valorar quin impacte té l’Educació per el Desenvolupament a les escoles de primària, i des de 

quins punts de vista del desenvolupament es portava a terme. Només començar vam veure que aquest 

objectiu era massa ampli donat que: calia centrar què volíem valorar d’aquest impacte (si amb els 

alumnes i de quins cursos, a quantes escoles i de quina tipologia, si valoraríem els materials externs o el 

que es feia des de l’escola,...); i a més a més el ventall de temàtiques i orientacions de l’EPD era molt 

ampli (gènere, pau, medi ambient, migració, relacions Nord-Sud, Drets Humans,...). 

Llavors vam decidir centrar-nos en una temàtica d’EPD que impliqués les altres, i que permeti treballar 

també les relacions Nord-Sud. Així va ser que, en contacte amb la nostra tutora, ens vam centrar en la 

Sobirania Alimentària.  

Les nostres preocupacions entorn a aquesta temàtica eren que en un context urbà com és el de 

Barcelona, la producció d’aliments i l’alimentació en sí, estan molt lligades als paràmetres de globalització 

més forts (grans superfícies d’alimentació, restaurants de menjar ràpid, empreses del càtering, productes 

de multinacionals,...); això per nosaltres implicava a banda d’un menjar de baixa qualitat, l’ explotació 

dels productors, relacions comercials injustes Nord-Sud i la desconnexió amb una realitat essencial com 

és la rural i productiva. El ciutadà urbà i periurbà ha sofert un allunyament molt important de la seva 

relació amb la terra i els cicles estacionals.  

Ens hem centrat en concret en el treball de defensa dels paràmetres de la sobirania alimentària,  d’una 

banda, perquè considerem que la proposta que es fa des del moviment de sobirania alimentària té un 

component crític molt patent i una visió multidimensional; i d’una altra, perquè l’educació primària és el 

context fonamental per començar a crear ciutadans i ciutadanes responsables i crítics amb l’entorn.  

Hem apostat per recollir totes aquelles experiències i eines de treball que valorem que permeten 

introduir una visió de sobirania alimentària dins l’escola, adaptables a cada realitat, possibilitats i context, 

i analitzar-les segons aquests criteris. A la vegada, hem recollit exemples de treball concret que ajuden a 

veure sobre el terreny com es pot portar a terme.  
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Seguint les propostes de diferents investigacions com són  A        T      d’Entrepobles,   A T     , de 

la Taula de Menjar Ecològic i “     ò            ’ú                 ’       ó                           

les ONGD entre el professorat de Catalunya de FCONGD, vam començar a definir quins tipus 

d’experiències i actors volíem recollir a la tesi; així en un principi eren els menjadors i els horts escolars, 

des de una perspectiva de l’Educació per el Desenvolupament. Posteriorment, havent realitzat les 

entrevistes, vam valorar d’afegir-ne alguns més quedant estructurat de la següent manera: 

 

Eines: 

1. L’Hort: perquè pot permetre apropar la mainada a crear vincle amb la terra i l’origen dels 

aliments, amb una visió de la transversalitat de tot el que implica un procés productiu i de 

consum. El proposem com a una nova aula escolar per al desenvolupament de competències en 

totes les matèries. 

2. El menjador. Fent referència a una alimentació escolar saludable i equilibrada, però també al 

treball de vinculació amb productes de proximitat, de temporada i de petits productors. 

3. El Currículum Escolar. Introduint la sobirania alimentària com a part del treball en Educació 

Crítica i Transformadora dins l’aula, que es pot portar a terme transversalment. 

 

Actors: 

1. L’Administració. Analitzant els programes que hi hagi des de diferents àmbits institucionals 

que poden recolzar totes aquelles iniciatives escolars acords als paràmetres de sobirania 

alimentària, tant a nivell econòmic com de recursos educatius i de formació. 

2. Les ONG. Com a actors que poden concentrar coneixements específics i paràmetres del 

moviment de sobirania alimentària ja que en formen part; són necessàries per dur a terme un 

treball de qualitat, i tenen una voluntat d’incidència social. Són un actor fonamental per treballar 

aquest tema. 

3. Les Xarxes de Treball. Fent referència a aquelles xarxes en què participen actors de l’educació 

primària (professors, educadors, etc.) en les quals es porta a terme un intercanvi d’experiències, 

es creen propostes de treball conjunt, etc. 

4. Les empreses de menjar ecològic. Buscant aquelles recolzen en el servei de menjador a les 

escoles amb una perspectiva de respecte als productors i a la qualitat del menjar.   

 

1.2 Hipòtesis 
Existeixen propostes de treball, adequades al marc escolar de primària de la província de Barcelona, que 

fomenten els principis de la sobirania alimentària.  
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               N                ó        

             f              ó            

Amartya Sen. 

 

 

2. MARC TEÒRIC 

 
 

 

 

 

2.1 L’educació com a eina de transformació  (Educació per al Desenvolupament) 
 

2.1.1 Concepte 

Avui en dia podem dir que l’Educació per al Desenvolupament s’ha convertit en un component important 

de les polítiques i estratègies dels diversos actors que integren el sistema internacional de cooperació al 

desenvolupament, siguin governamentals o no governamentals.  

 

Parlem d’una Educació Crítica i Transformadora, d’un procés per a generar consciències crítiques, fer 

cada persona responsable i activa  (compromesa), a fi de construir una nova societat civil, tant al Nord 

com al Sud, compromesa amb la solidaritat, entesa aquesta com la coresponsabilitat -en el 

desenvolupament estem tots emmarcats, ja no hi ha fronteres ni distàncies geogràfiques-, i participativa 

amb un conjunt de demandes, necessitats, preocupacions i anàlisis que han de ser tingudes en compte en 

la presa de decisions polítiques, econòmiques i socials1. 

 

El concepte de desenvolupament que s’emprarà en aquest treball està desvinculat del concepte de 

desenvolupament econòmic capitalista. Ens referim a un enfocament global cap a una societat mundial, 

dins la qual hi ha desigualtat i injustícia en tots els països i en tots els continents. A tot arreu hi ha pobres 

i rics. Aquesta desigualtat i aquesta injustícia són la conseqüència d’una estructura excloent que impera 

en tot el planeta. La lluita contra la pobresa s’ha de construir com la lluita contra l’exclusió i a favor de la 

inclusió. Aquesta idea aniria molt relacionada a la teoria de Amartya Sen: “el desenvolupament exigeix 

 ’         ó                   f               ó             :                           ’             ’ 

                 ò                                      à         ’                   è                 

             ú                  à        ’ x     ’          ó                       2”. 

Dins el context de la globalització, aquest punt de vista vol substituir l’enfocament geogràfic parcial 

Nord/Sud, que tendeix a donar una visió esbiaixada de l’anàlisi real de la situació mundial. En realitat, no 

és el Sud com a tal el que està exclòs, sinó que són les masses populars del Sud, a més a més d’un 

segment creixent de la població del Nord, les que són víctimes de l’exclusió.  

 

Per tant, aquest treball s’orienta cap a la promoció de:   

 El treball per la inclusió, tenint en compte l’existència de Suds al Nord i Nords al Sud. 

                                                
1
 Educación para el desarrollo: estrategia  imprescindible para el desarrollo. Propuestas para el Plan Director 2005-2008. 

Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament- Espanya. Grup d’Educació per al Desenvolupament de la CONGDE. Juliol 2004. 
2
 Sen,  Amartya: Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. Barcelona, maig 2000. 
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 Per un desenvolupament humà sostenible i integral, que permeti satisfer les necessitats 

bàsiques, preservar biodiversitat, promoure els valors culturals, i assegurar la participació de la 

societat civil i l’exercici de llibertats i drets. 

 Des d’un punt de vista crític i d’acció: coneixement crític, amb l’objectiu de generar processos de 

participació ciutadana per a la transformació. 

 Promovent una ciutadania global: la responsabilitat de tots i totes en el desenvolupament just i 

equitatiu del nostre món. 

 

L’educació per al desenvolupament comporta, doncs: 

1. Un procés educatiu (no accions puntuals), que és participatiu, no autoritari, actiu, que fuig de 

l’adoctrinament i que proposa potenciar alumnes reflexius i crítics. 

2. Una cultura de solidaritat recíproca, de creació de xarxes, d’intercanvi d’idees, de treball conjunt 

entre Nord i Sud; és un enfocament fonamentat en els drets globals del ciutadà, amb un tipus 

d’educació que compromet l’alumnat en una Ciutadania Global activa. 

3. Dur a terme un treball local dins d’un context global; una anàlisi de la realitat que estableix 

connexions entre allò local i allò global, tant en les causes de la injustícia com en  les solucions. 

4. Incidir en els coneixements, les actituds i els valors. Centrar-se menys en la transmissió de 

coneixements i més a desenvolupar capacitats i crear actituds. 

5. I treballar per a la transformació d’estructures que són injustes, amb una perspectiva de la 

justícia en la qual es reconeix que l’educació mai és neutral, i que pot proporcionar als alumnes 

llibertat a l’hora d’escollir entre mantenir el món com és ara i participar en el canvi d’aquest món, 

a favor de la justícia per a tots. 

 

2.1.2 Dimensions 

L’educació per al desenvolupament es conforma a través de 4 dimensions amb una clara correlació entre 

elles, i totes necessàries per a la transformació social. 

1) Sensibilització: fa referència a accions puntuals i a curt termini. Constitueixen el primer pas per 

a la conscienciació. Permet despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries enumerant 

les causes de les injus cies i desigualtats, però  no aprofundeix en les propostes de transformació.  

2) Educació  i formació : són accions a mitjà i llarg termini.  s un procés que pretén formar en 

con nguts, habilitats i valors, i que permet aprofundir en l’anàlisi de les causes de la pobresa i en 

les propostes de canvi. Contempla el cicle d’informació , comprensió  i acció . Aquesta és la 

dimensió més lligada a l’educació primària. 

3)  nves gació i re exió : aquesta dimensió  és clau per al model transformador de la cooperació . 

Té per objectiu analitzar en profunditat la problemàtica del desenvolupament i fonamentar les 

diverses propostes per promoure el desenvolupament humà . La metodologia de treball es basa 

en la inves gació social i la inves gació -acció .  

4) La incidència política i la mobilització social: són el conjunt d’accions d’informació , diàleg, 

pressió  i denúncia amb vista a la societat en general o a les ins tucions amb capacitat de decisió  

en tot allò  que afecta les relacions nord/sud. La  nalitat d’aquestes accions és promoure la 

defensa dels col·lectius més vulnerables i influir de forma positiva en les relacions entre els 

pobles. 
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2.1.3 L’educació per al desenvolupament a l’educació primària 

En l’estudi d’aquesta tesina ens hem centrat en l’aplicació de l’educació crítica i transformadora a 

l’educació primària.  

La Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) de 3 d’octubre de 1990 (publicada en 

el BOE de 4 d’octubre)3 va donar molta importància a la transversalitat i a l’educació en valors, i la Llei 

Orgànica d’Educació (LOE) 2/2006, de 3 de maig4, va introduir l’assignatura Educació per a la Ciutadania; 

aquest fet, juntament amb l’aparició de nous problemes socials i polítics (migracions, globalització, 

contaminació ambiental, explotació laboral, etc.), ha permès que durant els últims anys hagin sorgit 

múltiples propostes i materials curriculars alternatius. El 4 d’agost es va publicar un Reial Decret 

1190/2012, de 3 d’agost, on es modifiquen el RD 1513/2006 on s’estableixen els aprenentatges mínims 

de l’Educació Primària. La modificació substancial té a veure amb l’àrea d’Educació per la Ciutadania i els 

Drets Humans.5 

Formen part d’aquesta idea integradora i transversal d’EPD, entre altres, les anomenades educacions per 

la pau, els drets humans i la justícia, la diversitat, la interculturalitat, la perspectiva de gènere, el consum 

responsable, el comerç just i la sobirania alimentària. Aquests àmbits temàtics comparteixen la 

incorporació de la idea de compromís per a la transformació de les estructures socials, econòmiques i 

polítiques, que sovint s’han tractat de manera parcial i independent, o des d’una perspectiva 

excessivament academicista. 

En aquest sentit, no hem d’oblidar que l’objectiu final de l’EPD ha de ser, més enllà de la comprensió dels 

fets i de l’adquisició de coneixement, la posada en crisi de la nostra escala de valors i l’anàlisi crítica dels 

models que ens imposa la societat on vivim, per predisposar la nostra voluntat cap a una actitud de canvi 

i d’implementació d’estratègies, creant actituds, comportaments i, en definitiva, compromís personal i 

col·lectiu. L’autèntica educació pel desenvolupament sempre busca el canvi estructural i pràctic en la 

societat, des del nivell local fins el global. Podem dir que estem davant d’un nou procés: el de construir 

una societat civil. L’educació pel desenvolupament convida a la ciutadania i a la classe política a trobar-se 

i conèixer. 

Per aplicar-ho em tenir en compte que: si hi ha alguna cosa que requereixi paciència és l’educació, i si 

parlem d’EPD es multiplica exponencialment. Com deia Paulo Freire, “la qüestió es troba en com 

transformar les dificultats en possibilitats. Per això, en la lluita per canviar, no podem ser ni tan sols 

pacients, ni tan sols impacients, sinó pacientment impacients”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172  (03-08-2012) 

4
 www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf  (03-08-2012) 

5
 http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10473.pdf (01-09-2012) 
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2.2 Globalització i sobirania alimentària 

 
La globalització neoliberal que hem viscut durant els últims 30 anys ha comportat un cicle de creixement 

econòmic, una concentració de poder (econòmic, financer, polític, mediàtic, científic-tècnic, militar,...), i 

l’expansió dels mercats a tots els àmbits de la vida social i pràcticament a tots els racons del planeta.  

Tanmateix, mentre que els principals beneficiaris de l’últim cicle d’acumulació capitalista han estat els 

actors que l’han promogut (l’elit econòmica i política que veu els seus interessos representats en  

institucions com el Banc Mundial, el Fons Monetari  nternacional, l’Organització Mundial del Comerç, el 

G8, la UE o els governs de les principals potències estatals), per a la gran majoria de persones aquesta 

globalització ha comportat l’augment sense frens de les desigualtats socials, la pobresa, la fam, 

l’alienació, la vulneració dels drets humans més bàsics i la degradació ambiental. Un procés que és en 

l’arrel de la profunda crisi multidimensional alimentària, climàtica, energètica, ecològica... 

En aquest context, han estat els camperols i camperoles els qui, des dels anys 90, al ritme del sorgiment 

de la nova internacional camperola encapçalada per la Via Campesina6, han posat sobre la taula una 

proposta alternativa de desenvolupament humà que es basa en la solidaritat entre els pobles i en el seu 

dret a l’autodeterminació: la sobirania alimentària.7  

 sobirania alimentària és el dret dels pobles a aliments sans i culturalment adequats, produïts mitjançant 

mètodes sostenibles, així com el seu dret a definir els seus propis sistemes agrícoles i alimentaris. 

Desenvolupa un model de producció camperola sostenible que afavoreix les comunitats i el seu medi 

         S                                    f               ’                   x    distribueixen i 

consumeixen els aliments al centre dels sistemes alimentaris i de les polítiques alimentàries, per davant de 

les demandes de mercats i empreses. 

                    à     ó                          ó                 ’          P           a un país el 

dret de protegir els seus productors locals de les importacions barates i controlar la producció. Garanteix 

               ’ú         ó                                                                                        

produeix aliments i                            A x                  ó  ’       è        f        à    

constitueix una de les prioritats del moviment camperol. La sobirania alimentària es presenta avui com 

una de les respostes més potents a les actuals crisis alimentàries, de pobresa i climàtica8. 

 

 

 

 

                                                
6
 El concepte de sobirania alimentària sorgeix i és impulsat per la Via Campesina. La Via Campesina és una agrupació 

internacional de diferents organitzacions i col·lectius, fonamentalment dels països del Sud, creada el 1993. Aquest moviment 

reuneix camperoles i camperols, comunitats indígenes, gent sense terra, col·lectius rurals i petits i mitjans agricultors amb 

l’objectiu de defensar els interessos i drets d’aquests col·lectius, amb la voluntat de promoure un ús i gestió dels recursos més 

justos i sostenibles Està integrada per més de 130 organitzacions de 60 països, i s’ha encarregat d’impulsar, coordinar i 

organitzar diferents iniciatives en favor d’un model de desenvolupament alternatiu a l’actual.  
7
. Arran de terra (a ras de tierra) Indicadores participativos de Soberanía  Alimentaria en Catalunya. Associació Entrepobles i 

 nstitut d’Economia Ecológica i Ecologia Política. Maig 2010 
8
 Pàgina web de Via Campesina. www.viacampesina.org (02-05-2012) 

http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
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2.3 El sistema agroalimentari actual 
 

2.3.1 Les crisis alimentàries 

Tot i la sobreproducció d’aliments (la producció supera 1,5 cops la demanda), durant l’última dècada i 

fins l’any 2010, tots els anys s’ha superat el nombre de persones que passen gana o estan desnodrides.  

Els orígens d’aquesta crisi alimentària permanent que vivim des de fa dècades són vistos des de diferents 

punts de vista9: 

 Les agències, organismes i institucions internacionals relacionades amb el desenvolupament, 

l’agricultura i l’alimentació ubiquen les causes en l’increment dels preus dels aliments: 

○ fenòmens meteorològics adversos, com sequeres i inundacions que afecten les collites 

d’alguns dels principals països productors; 

○ l’augment del consum de carn i, en general, el canvi de dieta d’importants sectors de 

població en alguns països de l’Amèrica Llatina i l’Àsia (sobretot la Xina i l’Índia), que 

experimenten un ràpid desenvolupament econòmic; 

○ l’increment dels costos de producció, transformació, transport i distribució dels aliments 

com a conseqüència de l’augment del preu del petroli; 

○ l’ús de cereals per a la fabricació d’ agrocombustibles; 

○ l’augment del preu del petroli; 

○ l’especulació financera als mercats internacionals de matèries primeres. 

 

 En contraposició10, tot un ventall d’organitzacions camperoles, investigadors i organitzacions de 

la societat civil relacionades amb l’agricultura i l’alimentació coincideixen a assenyalar que les 

causes conjunturals abans esmentades no expliquen, per si mateixes, la profunditat i el caràcter 

permanent de la crisi alimentària. Sí que té una incidència directa, sobretot, la bombolla 

d’especulació financera. Però afirmen que la crisi no és conjuntural, sinó el resultat de la 

destrucció sistemàtica, per part dels governs, les agències intergovernamentals i les institucions 

financeres internacionals, dels sistemes alimentaris dels països de la perifèria per articular un 

mercat agroalimentari mundial controlat de forma monopolista i antidemocràtica per part d’uns 

pocs, però molt poderosos, conglomerats agroalimentaris11.  

En contraposició al consens establert als cercles de poder, que assegura que la crisi és 

conjuntural i que les solucions passen per una major liberalització del mercat agroalimentari i la 

intensificació de la modernització agrícola, les veus crítiques asseguren que estem davant un 

col·lapse estructural del sistema agroalimentari mundial que té les seves arrels: 

o en primer lloc, als anys 60, amb l’inici de l’extensió planetària de la Revolució Verda; 

                                                
9
 Arran de terra (a ras de tierra) Indicadores participativos de Soberanía  Alimentaria en Catalunya. Associació Entrepobles i 

 nstitut d’Economia Ecológica i Ecologia Política. Maig 2010. 
10

 Arran de terra (a ras de tierra) Indicadores participativos de Soberanía  Alimentaria en Catalunya. Associació Entrepobles i 

 nstitut d’Economia Ecológica i Ecologia Política. Maig 2010. 
11

 GRAIN Octubre 2008. www.grain.org/es (08-05-2012) 

http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
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o en segon lloc, en la liberalització del comerç i les polítiques d’ajust estructural 

imposades des dels anys 70 als països empobrits pel Banc Mundial i el Fons Monetari 

Internacional; 

o en tercer lloc, en l’impuls que des dels anys 90 han donat l’Organització Mundial del 

Comerç i els acords bilaterals i regionals de comerç i d’inversió al procés de globalització 

neoliberal. 

 

2.3.2 La Revolució Verda 

El primer esdeveniment important arran de la proliferació dels complexos agroalimentaris va ser 

l’expansió del model industrial de producció d’aliments a través de la Revolució Verda. Durant els anys 

seixanta, la Revolució Verda va comercialitzar paquets tecnològics de llavors híbrides, fertilitzants i 

pesticides químics, a l’Àsia, l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.  

Projecte de les Fundacions Ford i Rockefeller (posteriorment finançat pel sector públic), la Revolució 

Verda va fer augmentar les collites per acre utilitzant llavors híbrides d’arròs, blat i blat de moro que 

podien ser plantades de manera intensiva, i que requerien irrigació i altes quantitats de fertilitzants.  

A occident, la producció d’aliments per càpita va augmentar d’un 11%, però la població amb fam va 

créixer en un percentatge idèntic. Això va ser a causa que les tecnologies de la Revolució Verda van ser 

adoptades més fàcilment per grans agricultors, que van ocupar les terres més riques i van desplaçar els 

camperols. Molts petits productors, expulsats per l’agricultura intensiva, van emigrar a les zones 

marginals de les ciutats. Uns altres, estimulats per les “reformes agràries” del govern, van destruir la 

selva tropical o els boscos en els vessants de les muntanyes per tenir una nova terra per al conreu. Els 

projectes de desenvolupament següents oferien crèdits econòmics perquè els petits productors 

poguessin comprar els paquets tecnològics de la Revolució Verda. Els terrenys que es van guanyar a la 

selva i als vessants de les muntanyes eren més vulnerables i es trobaven en unes condicions més fràgils; 

els paquets de la Revolució Verda en van degradar el terra ràpidament, la qual cosa comportava que cada 

cop s’hi haguessin d’aplicar més altes quantitats de fertilitzants.  

Les collites van baixar, i l’enorme diversitat de varietats locals cultivades pels camperols tradicionals es va 

reduir d’un 90%, de manera que l’agrodiversitat construïda durant segles va quedar tocada de mort. Per 

compensar, es va anar sembrant cada cop més, i els terrenys de cultiu van anar sorgint de la destrucció 

de la selva i els vessants de les muntanyes, cosa que va provocar un dany ambiental massiu.  

La Revolució Verda, un projecte que pretenia salvar el món de la fam, va destruir l’habilitat dels pobres 

per auto alimentar-se, en desplaçar-los de les seves terres i degradar el sistema agroecològic. Els 

camperols van passar de produir els seus aliments a dependre de la compra d’aquests12. 

 

2.3.3 Programes d’Ajust Estructural 

El segon esdeveniment important en la proliferació dels complexos agroalimentaris van ser els Programes 

d’Ajust Estructural (PAEs) de 1980-90. Els PAEs eren programes de préstecs condicionats, amb el suport 

del BM i l’FM , perquè els països del 3r Món, deutors després de vint anys de desenvolupament, 

paguessin els seus deutes als bancs del nord. Per rebre els préstecs del Banc Mundial, els països del 3r 

Món van haver de signar acords amb l’FM  per suprimir les barreres tributàries als productes importats, 

                                                
12

 Introducción a la crisis alimentaria global. VVAA. Barcelona, octubre 2008. 
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privatitzar les companyies i serveis estatals i obrir les seves fronteres als productes importats. Això va 

permetre una àmplia “inundació” de productes fortament subsidiats dels EUA i Europa, i una 

sobreproducció de grans bàsics. 

Els agricultors del Sud no podien competir amb els grans estrangers, que eren venuts a un preu més baix 

que el cost de producció, i van ser obligats a abandonar l’agricultura. Aquesta població va quedar 

disponible per treballar per salaris de fam en plantacions on es produïen aliments de baix cost per a 

l’exportació, que incloïen plàtans, cotó, tabac, cafè, sucre i carn, o productes no tradicionals per a 

l’exportació, com flors. El suport a la producció d’aliments per al consum nacional va desaparèixer i els 

països del Tercer Món van perdre la seva capacitat d’auto alimentar-se13. 

 

2.3.4 Liberalització del comerç 

La multiplicació dels Tractats del Lliure Comerç (TLC) i l’enfortiment de l’Organització Mundial del Comerç 

(OMC) va acabar amb qualsevol aspiració de seguretat alimentària que els països del Tercer Món 

haguessin tingut. L’OMC es va formar en el 1995 per enfortir el desenvolupament de l’economia dirigida 

pel mercat. Els Acords sobre Agricultura de l’OMC restringeixen el poder del govern per establir 

polítiques agrícoles. Les “disciplines” de l’OMC (àrees obligades a la desregularització) incloent suport 

intern, subsidis d’exportació, accés al mercat, tarifes i quotes. L’OMC té nombroses regles fosques en 

“caixes” de colors que permeten els EUA i la UE excloure els seus subsidis de les disciplines de l'OMC. 

Aquests sistemes duals privilegien els grans, llavors i companyies químiques del nord que tracten de 

dominar els mercats del Sud. De la mateixa manera, els Tractats de Lliure Comerç (TLCs) reforcen els 

acords del “lliure” mercat en blocs regionals de comerç. Des de la seva inserció, el Tractat de Lliure 

Comerç de l’Amèrica del Nord i el Tractat de Lliure Comerç amb Centre Amèrica han provocat la 

destrucció de milions d’economies de subsistència a l’Amèrica Llatina, obligant anualment milions de 

persones a emigrar als EUA per buscar feina. 

 

 

2.4 El paradigma de la sobirania alimentària 
 

2.4.1 Origen del concepte de sobirania alimentària 

L’eradicació de la fam i la pobresa apareix a l’agenda política internacional després de la Segona Guerra 

Mundial, i es formalitza com a objectiu per a les principals potències en aquell moment en la Declaració 

Universal dels Drets Humans (ONU 1948). La FAO comença a coordinar tot un seguit de plans, programes 

i accions amb aquesta finalitat, i a la Cimera Mundial sobre Alimentació de 1974 es crea un Comitè de 

Defensa de la Seguretat Alimentària. 

 

La Seguretat Alimentària és definida per la FAO com aquella situació en què “totes les persones, en 

qualsevol moment, tenen accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient per satisfer les necessitats i 

   f  è             à                                                 (FAO 1996).  

La FAO basa els seus programes de reducció de la fam i la desnutrició en el increment de la producció 

d’aliments, i aposta per “la capacitat del mercat com a motor del creixement econòmic necessari per a la 
                                                
13

 www.grain.org/es (08-05-2012) 

http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
http://www.grain.org/es
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seguretat alimentària i del comerç internacional per reduir la pobresa” (Cimera de la FAO sobre Seguretat 

Alimentària Roma 2008). Per tant, la Seguretat Alimentària  com a eina per eradicar la fam entra dins el 

model de desenvolupament capitalista dominant, i fa ús dels seus mitjans i en reforça les lògiques.  

 

La Sobirania Alimentària, tot i compartir els mateixos objectius que el concepte precursor de Seguretat 

Alimentària, planteja solucions que qüestionen les bases d’un paradigma de desenvolupament que es 

considera injust i insostenible i que es veu com la causa fonamental dels problemes a eliminar. Es 

considera que per resoldre la crisi alimentària s’ha d’arreglar el sistema alimentari. Això porta a legalitzar 

el mercat, reduir l’oligopoli dels complexos agroindustrials de l’alimentació i restituir els camperols i el 

petits agricultors de manera que siguin agroecològicament resilents. Aquestes passes s’han de donar 

coordinadament, i complementant-se entre si. Els defensors dels camperols i de l’alimentació justa 

suggereixen quatre passes essencials: 

1. Reactivar el sector del camperol en el Tercer Món-Sud: l’agricultura ha de quedar fora de 

l'OMC i s’han de renegociar els Tractats de Lliure Comerç a favor dels petits camperols i 

agricultors. 

2. Moratòria als agrocombustibles: una moratòria de 5 anys limitaria l’expansió dels 

agrocombustibles i donaria temps per investigar alternatives i perquè la població informada 

debatés sobre el futur del sistema d’alimentació i de combustibles. 

3.  Reconstruir l’economia alimentària nacional. 

4. Prioritzar l’agroecologia: manifestar-se en contra de la dependència en modificacions 

genètiques establertes per a la producció d’aliments, i emfatitzar la importància de la 

producció local amb un enfocament agroecològic. 

 

 

2.4.2 Dimensions del discurs de sobirania alimentària 

La definició de sobirania alimentària s’ha anat enriquint, des d’una primera definició el 1996 centrada en 

el punt de vista del petit camperol, per anar aglutinant altres lluites (moviments ecologistes, urbans, de 

justícia ambiental, d’afectats per conflictes armats, etc.) que també tenen com a objectiu el rebuig  al 

sistema neoliberal. 

De la mateixa manera ha anat incorporant altres dimensions, fins a arribar al Foro Mundial Sobre 

Sobirania Alimentaria en La Habana, Cuba de 2002, on estableixen 4 eixos prioritaris d’acció: 

○ dret a l’alimentació, 

○ accés als recursos productius, 

○ enfocament agroecològic de la producció i 

○ comerç i mercats locals. 

A més a més, de la dinàmica amb altres organitzacions ha incorporat eixos importants al discurs: gènere, 

transgènics i agrocombustibles, joventut camperola i canvi climàtic.  
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 Dret a l’alimentació  

Es refereix a la reducció i eliminació progressiva de la fam i la desnutrició mitjançant l’accés a una 

alimentació innòcua, nutritiva i culturalment acceptable. És a dir, no només tenir aliments suficients en 

quantitat (com defineix el concepte de Seguretat Alimentària), sinó que els cultius, els mitjans de 

producció i les dietes s’han d’adaptar i ser respectuoses amb els patrons socioculturals ecològics del medi 

i la seva població. L’objectiu és, a més a més, defensar i crear les estructures d’accés a l’alimentació 

necessàries per garantir l’autonomia alimentària de la població. 

 

 Accés als recursos productius 

Es reivindica una distribució i un accés més justos als recursos, la recuperació dels sistemes locals d’ús i 

gestió dels recursos i un major control democràtic sobre ells. Per això reclama la necessitat d’una reforma 

agrària que suposi la descentralització de les terres, la repartició justa de beneficis i l’accés i control dels 

recursos productius (llavors, terra, aigua). Una reforma agrària que tingui en compte les diverses 

cosmovisions i pràctiques culturals lligades a aquest tema.  

 

 Producció agroecològica 

Aquesta és una de les peces clau del model de sobirania alimentària. Es refereix al paper protagonista de 

l’agricultura familiar i camperola en la producció d’aliments i al maneig dels ecosistemes. No només s’ha 

de tenir en compte la productivitat i la conservació dels recursos naturals, sinó també que aquests siguin 

culturalment sensibles, socialment justos i econòmicament viables.  

 

 Comerç i mercats locals 

Es refereix a la dimensió financer-comercial. Fa una crítica als acords comercials que s’estan aplicant i la 

consegüent mercantilització de l’alimentació. Aquests acords s’apliquen de forma desigual entre països 

membres, amb una presència dominant dels Estats Units i Europa, que tenen una major capacitat de 

decisió i, per tant, més beneficis a la pràctica. Les polítiques agràries derivades d’aquests acords són l’eix 

de fenòmens com la concentració de poder i la desaparició de la mitjana i petita agricultura, l’especulació 

alimentària, el dumping, la privatització de la vida o les fluctuacions artificials en els preus.  

La reivindicació gira entorn a la promoció de polítiques comercials més equitatives que prioritzin la 

producció per al consum local i l’activació de l’economia agrària de petita i mitjana escala, la retirada de 

l’OMC i d’altres institucions financeres de l’àmbit de l’alimentació i la creació d’institucions 

democràtiques per a la presa de decisions. 

 

2.4.3 Consum crític i comerç just 

Fem referència al Comerç Just i crític perquè té molta relació amb la SbA, i és un terme actualment molt 

viu. 

Hi ha moltes definicions sobre el concepte de Comerç Just, però nosaltres ens quedem amb la definició 

del manifest Abriendo Espacio por un Comercio Justo14:         ç                    ’              

productes que, respectant la naturalesa, busca repartir equitativament els esforços i els beneficis entre els 

participants. 

                                                
14

 http://www.espaciocomerciojusto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2 (02-05-2012) 
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Els principis del comerç des d’una perspectiva de SbA sobirania són: 

● l’autogestió: la propietat dels mitjans de producció per part de les unitats productives 

organitzades igualitàriament; 

● l’associativitat: el funcionament i la dinàmica de les unitats productives no poden regir-se sota el 

principi de la competència, ja que la finalitat no és l’obtenció del màxim benefici econòmic per 

cada una d’elles, sinó el sosteniment del major nombre d’organitzacions d’aquest tipus. 

● Accés al més proper possible al consumidor final dels productes. 

● Potenciar el protagonisme de les organitzacions del Sud. En comptes d’establir múltiples criteris 

se n’ha de fomentar el enfortiment, recolzant-les en les seves estratègies (recursos, suport social 

local, respecte institucional, coordinació regional,...). 

● Fer visibles les organitzacions del Sud als consumidors del Nord, reflectint el protagonisme que 

han de tenir en la globalitat del procés. 

● Apostar per la sobirania alimentària enfront de la llibertat de comerç. 

● Apostar per una sensibilització en profunditat generant el debat i prenent consciència sobre la 

totalitat dels problemes des d’una visió global i crítica. 

● Rebuig frontal a l’absorció per part del màrqueting empresarial. El moviment del comerç just no 

pot ser engolit per una estratègia publicitària capitalista. 

 

La visió de la sobirania alimentària també fa referència a les injustícies i abusos de poder que afecten els 

consumidors. Un dels eixos d’acció més importants que es proposa per a les ciutats o regions on 

l’activitat agrària pràcticament ha desaparegut, és el consum responsable o consum crític. Es proposa un 

model de distribució i consum d’aliments ecològics que a la pràctica prioritza els aspectes socials i 

polítics, amb una relació directa entre la producció i el consum a través de circuits de comercialització el 

més curts possible.  

Dins l’àmbit que fa referència al consum responsable, entra el concepte de comerç just, del qual hi ha dos 

corrents d’implementació: 

 1.Comerç just com a eina per pagar més als treballadors del Sud i controlar les condicions de 

producció; posa l’èmfasi en la producció per crear un nínxol de mercat i donar sortida als productes 

fonamentalment exportant i venent-los als països del Nord, independentment dels canals de distribució 

que es facin servir. Aquest és el corrent internacional que predomina. 

 2.Però la sobirania alimentària va més enllà en la seva proposta:  

o el comerç just s’aplica només a aquells productes que històricament estan 

incorporats a la nostra dieta i que no es poden produir localment (cafè, cacau, te,...) 

o s’ha de portar a terme seguint els principis de transparència i repartiment de 

guanys i esforços al llarg de tota la cadena. 

 

Per tant, la sobirania alimentària no exclou el comerç internacional d’aliments sinó que el limita a aquells 

productes que només es poden obtenir en regions determinades del planeta, sempre i quan aquest 

consum no interfereixi la prioritat de produir per al consum local, no condicioni la disponibilitat local de 

recursos i s’emmarqui en un model de producció, distribució i consum que respecti el medi ambient i les 

relacions justes i transparents al llarg de la cadena. 
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2.5 Sobirania Alimentària a Catalunya15 

 

2.5.1 Evolució del sistema agroalimentari català 

El canvi en el món rural català més actual és el procés d’industrialització que comença als anys 60 i que 

té un segon gran impuls amb l’entrada a la Unió Europea. Es crea per primer cop la interconnexió i la 

interdependència entre el món estrictament agrari i les indústries associades.  

El consum de masses i el sistema agroindustrial van néixer units i es van reforçar mútuament. 

A mesura que es van anar incorporant els patrons alimentaris propis del nord d’Europa a la societat 

catalana i espanyola, els cereals, els llegums i les patates van deixar de representar la base de 

l’alimentació, i va començar a incrementar-se ràpidament la demanda de productes d’origen animal com 

la carn, la llet, els ous i el peix fresc. Les noves tendències alimentàries i la generalització del transport per 

carretera, que permetia abastir de pinsos i d’animals, i la distribució de productes a grans distàncies, 

expliquen la proliferació de granges intensives. 

Els esdeveniments que més destaquen a partir de llavors són: 

● Es redueix la ramaderia extensiva (de cabrum i èquids), i als anys 80 Catalunya ja és la primera 

regió ramadera d’Espanya, amb el major nombre de granges intensives d’engreix de vedelles, 

porcs i pollastres. 

● Estretament relacionada amb aquest fet, es dóna l’expansió del sector de producció de pinsos; 

s’hi produeix el 50% dels pinsos del conjunt de l’estat Espanyol, la qual cosa comporta un gran 

volum d’importació de matèries primeres per a la seva producció. 

● S’introdueix la Revolució Verda i s’acaba així de concretar el procés de apropiació i 

monopolització per part dels tècnics (enginyers agrònoms i forestals, genetistes, enginyers 

industrials, etc.) de la generació i divulgació de coneixements vinculats a la producció agrària. 

Actualment la majoria de decisions tècniques vénen dictades pels paquets tecnològics que 

ofereixen els tècnics de la industria agroquímica o de l’administració.  

● Es mecanitzen els sistemes productius. Aquest fet, a més a més, està íntimament vinculat a la 

profunda disminució de la mà d’obra agrària i al transvasament de milers de treballadors cap al 

sector industrial i de serveis. 

● El sector primari passa a convertir-se en el principal consumidor d’aigua amb l’extensió dels 

regadius. 

 

La ràpida transformació de les activitats agràries, així com el fort desenvolupament del sector industrial 

català, culminen amb un espectacular èxode rural (fonamentalment entre 1960 i 1975) que té com a base 

la necessitat de concentrar la força de treball, el mercat de consum i les fonts d’abastament de mitjans 

de producció per garantir el creixement del sistema industrial-capitalista. 

La crisi demogràfica del món rural i l’abandonament progressiu de les activitats agràries ha comportat 

greus conseqüències socials, econòmiques i ecològiques en el medi rural:  

 

                                                
15

 Arran de terra (a ras de tierra) Indicadores participativos de Soberanía  Alimentaria en Catalunya. Associació Entrepobles i 

 nstitut d’Economia Ecológica i Ecologia Política. Maig 2010. 
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● l’envelliment i la masculinització de la població activa agrària i de la població rural en general; 

● la generalització de la propietat privada com a forma de tinença de la terra, i la pèrdua d’altres 

fórmules com l’arrendament o els comunals; 

● la desintegració dels mercats locals; 

● l’extensió de les masses forestals i els ecosistemes “ruderals” fruit de les repoblacions i de la 

disminució de la ramaderia extensiva.  

 

2.5.2 L’agricultura catalana en l’actualitat 

L’entrada a la CEE va accelerar la dinàmica productiva dirigida en funció de les directrius del lliure mercat 

i orientada cap a l’agroexportació, la qual cosa va provocar la reestructuració del sector cap a la 

conquesta de mercats i el manteniment de la competitivitat.  

El sector agroalimentari s’ha convertit en el primer sector de l’economia catalana. Però no tots els 

territoris ni totes les branques del sector primari català han pogut mantenir el ritme imposat per la 

contínua modernització de les explotacions; i el que és més important, l’èxit econòmic d’aquests 

exemples ve acompanyat d’una sèrie de conseqüències ecològiques i socials a tenir molt en compte. 

El panorama actual es caracteritza per: 

 - la desaparició d’espais agraris i la degradació dels que encara resten actius; 

- la proliferació d’infraestructures (embassaments, vies de comunicació,...) que ocupen sòls que 

tradicionalment estaven destinats a les activitats agràries; 

 - l’injust repartiment dels ajuts de la PAC; 

- les creixents restriccions legislatives; 

- l’arribada massiva de productes alimentaris des de països empobrits a preus més baixos; 

- el control de la cadena alimentària per grans corporacions transnacionals; 

- l’envelliment de la població rural i la mà d’obra familiar agrària, amb la manca de relleu 

generacional. 

 

La Política Agrària Comuna i la seva implementació a Catalunya han determinat també la configuració 

del panorama agrari català. La Política Agrària Comuna (PAC) entra en vigor el 1962 i, des de llavors, ha 

constituït un dels eixos principals de la política de la Unió Europea. 

A Espanya i Catalunya entra en vigor en 1986, de forma que en 25 anys Catalunya i també l‘Estat passen 

d’una política fortament intervencionista i proteccionista a una política orientada al mercat i oberta al 

panorama internacional.  

 

2.5.3 El moviment agroecològic i per la sobirania alimentària català 

Des de finals dels anys 70 es desenvolupen un ventall d’actors que introdueixen i desenvolupen a 

Catalunya les primeres alternatives al model agroalimentari industrial, i que adopten com a estratègia 

l’agricultura ecològica.  

Des de finals dels anys 80 i durant la primera meitat dels 90 es donen els primers suports institucionals a 

la producció agrària ecològica, que coincideixen amb l’inici d’un període de fort creixement del sector, 

així com l’inici de la deriva de l’agricultura ecològica cap a la plena integració dins l’entramat capitalista. 
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Els antecedents de l’actual moviment agroecològic i per la sobirania alimentària català sorgeixen a finals 

dels anys 90 quan entren en escena dos actors fonamentals dins l’àmbit del consum crític català: el 

Centre de Recursos i Informació per al Consum (CRIC) i la Xarxa de Consum Solidari (XCS). En aquest 

moment es produeix també un fort creixement del sector ecològic, la creixent mercantilització de 

l’agricultura ecològica i la ràpida neutralització del seu potencial transformador.  

El concepte d’agroecologia hi ha de manera implícita la definició de desenvolupament sostenible, ja que, 

com s’ha vist, és una manera de percebre l’agricultura que té en compte aspectes ambientals, però 

també socials. A més a més, també parteix d’una mateixa visió epistemològica, basada en un enfocament 

holístic i sistèmic. Altieri16 concreta uns objectius bàsics per al desenvolupament sostenible en 

l’agricultura, compartits per la majoria d’experts: 

· Producció estable i eficient de recursos productius; 

· Seguretat i autosuficiència alimentària; 

· Ús de pràctiques agroecològiques o tradicionals de maneig; 

· Preservació de la cultura local i de la petita propietat; 

· Assistència dels més pobres a través d’un procés d’autogestió; 

· Un alt nivell de participació de la comunitat a l’hora decidir la direcció del seu propi 

desenvolupament agrícola. 

· Conservació i regeneració dels recursos naturals. 

 

El camí cap al sorgiment del concepte de Sobirania Alimentària segueix quan apareix el moviment de la 

Via Campesina a finals dels anys 90, diverses associacions i ONG catalanes com Entrepobles, Veterinaris 

sense Fronteres, la Xarxa de Consum Solidari i Enginyeria Sense Fronteres, fruit de l’acompanyament a les 

organitzacions camperoles que integren el moviment, comencen a assumir l’objectiu polític de la 

sobirania alimentària. Aquestes organitzacions es replantegen tant les estratègies de cooperació amb el 

Sud com la manera de fer sensibilització en l’àmbit català. 

 

                                                
16

 Altieri, M.: Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient. 1a edició: Mèxic, 2000. 

 



 18 

                             f    fan; els que no saben fer, fan classe; els 

que no saben fer classe, fan classe als professors, i els que no saben 

f                 f                                   

                        f                                

tinguin un lloc sota el sol, sinó que res no és més dur i injust que la 

realitat humana: els homes viuen en un món on són les paraules i no 

els actes les que tenen el poder, on la suprema competència és el 

                       

Muriel Barbery, L’elegància de l’eriço 

 

3. METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En aquest tercer capítol es descriu la metodologia amb la qual s’ha fet la recerca, per tal de buscar 

respostes a les preguntes plantejades al inici del treball.  

Hi ha 7 apartats fonamentals, que hem classificat en 2 per tal de diferenciar les eines dels actors. En cada 

apartat es fa referència primer a aspectes teòrics que ajuden a entendre la perspectiva utilitzada, tot 

seguit es fa un esment d’alguna informació actual i per finalitzar es descriu una experiència que recolzi la 

part teòrica. 

 

Hem seguit els següents passos per realitzar la investigació: 

 

1r) Recerca bibliogràfica 

En primer lloc vam realitzar una recerca bibliogràfica d’una banda, per conèixer els conceptes que voliem 

treballar, i d’un altre, per buscar estudis semblants i poder emmarcar aquest tipus d’anàlisi. Així és que 

vam fer sevir: 

- Llibres, articles i estudis sobre sobirania alimentària. 

- Publicacions sobre EPD aplicada al marc escolar. 

- Publicacions sobre funcionament dels menjadors als centres escolars de 

Barcelona i província. 

- Legislació educativa (currículum escolar i iniciatives relacionades amb sobirania 

alimentària). 

  

2n) Elaboració d’un conjunt d’hipòtesis de partida 

Paral·lelament es va elaborar una hipòtesi inicial que es va anar modificant a mida que anàvem 

progressant amb l’estudi. Al principi era una hipòtesi tan general que no representava el que volíem 

investigar. 

 

3r) Elaboració de qüestionaris per a les entrevistes a informants (entitats, empreses, professors 

d’escoles, altres persones d’interès per a la investigació) 
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L’objectiu principal de l’entrevista era, sobretot, que els professionals fessin explícit el seu pensament per 

poder-lo analitzar i poder donar resposta a les preguntes que es plantegen en aquest treball. 

Concretament es vol aprofundir a: 

1. Detectar experiències que treballin amb perspectiva de sobirania alimentària.  

2. Detectar aquells agents òptims per dur a terme l’acció educativa. 

3. Detectar potencialitats i dificultats del treball amb sobirania alimentària. 

  

A partir d’aquests tres objectius més concrets es va començar a construir el guió de l’entrevista. 

Des d’un principi, es va pensar que seria apropiada una entrevista semiestructurada, és a dir, amb 

algunes preguntes plantejades, però amb prou llibertat per poder aprofundir en algunes de les 

explicacions del professional quan es cregués oportú, ja que aquesta metodologia és la que més ens 

permet d’aconseguir l’objectiu desitjat. Aquest tipus d’entrevista es caracteritza per tenir els temes que 

es volen tractar prefixats però amb flexibilitat, és a dir, l’entrevistador condueix l’entrevista i decideix la 

seqüència i la formulació de preguntes, que, tot i estar preformulades poden variar segons el 

desenvolupament de la pròpia entrevista, donant suficient marge perquè l'entrevistat pugui contestar 

amb llibertat. A més, permeten aprofundir en alguna explicació del participant quan es cregui oportú. 

  

En ser una entrevista semiestructurada cada pregunta té la intenció d’introduir i conversar sobre un tema 

determinat. 

A continuació es mostra l’esquema dels temes sobre els quals es vol aconseguir la informació a partir de 

les preguntes inicialment establertes: 

1- Origen de l’experiència: quin és el projecte que realitzeu? quan va començar el projecte?, de quins 

objectius partiu? com ho treballeu?   

2- Agents implicats: qui participa del projecte? amb quina intensitat? com participa? 

3- Potencialitats: quins aspectes positius veus en el projecte? com treballeu “això” i “allò”?   

4- Dificultats: quines són les coses que costen més desenvolupar? quines coses canviaries? 

5- Perspectives de futur  

  

Quant als participants en l’estudi qualitatiu, s’ha tingut en compte tota la comunitat educativa que podria 

estar relacionada amb el marc d’estudi. Els actors seleccionats per fer-los l’entrevista són significatius del 

grup al qual representen; així, preferentment, s’entrevistarà la directora de l’escola per representar el 

grup de mestres, la presidenta de l'AMPA com a representació de les famílies, el tècnic de l’ONG o entitat 

gestora del projecte,... 

En aquesta investigació no s’ha inclòs els alumnes com a part de la comunitat educativa, tot i que pensem 

que sí que en formen part, a causa de la manca de temps i al canvi de metodologia que això suposaria. 

Creiem que una entrevista semiestructurada a un sol alumne no seria representativa de tot l’alumnat del 

centre i que s’hauria d’utilitzar alguna altra estratègia de recollida de dades, com podria ser reunir en una 

aula dos o tres nens de cada classe i fer-los una sessió conjunta amb dinàmiques que permetessin 

aconseguir la informació que ens interessa. Com diem, però, la manca de temps i el final del curs no ens 

ho han permès.   
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4t) Anàlisi de la informació extreta de les entrevistes 

Un cop feta l’entrevista s’ha fet una transcripció indirecte organitzant la informació en els 5 punts 

anteriors.   d’aquesta informació, conjuntament amb la bibliografia consultada, hem extret les 

conclusions que ens feien falta per desenvolupar l’estudi.  

No s’ha optat per fer una transcripció literal perquè al realitzar una entrevista semiestructurada dificulta 

la transcripció. Per recollir tota l’entrevist s’hauria d’haver gravat i pensem que aquest fet hagués trencat 

la proximitat entre l’entrevistat i l’entrevistador. 
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  ’       ó                                            

adjectivament pedagògica”.  

Paulo Freire 

4. FASE D’ESTUDI: 
 Sobirania alimentària als centres escolars de primària de Barcelona 

 

 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓ 
 

La sobirania alimentària a l’escola passa per la implicació del major nombre d’actors: des de professors, 

empreses de menjador, ONG, pares o productors, i donant un protagonisme fonamental als infants. La 

sobirania alimentària a l’escola necessita una metodologia específica, la qual cosa suposa buscar maneres 

apropiades a través de l’educació i la implicació. Cal tenir en compte que no existeix una sola fórmula per 

fer-ho, sinó idees i experiències, i que cada experiència és i serà diferent segons el context. 

Els objectius de l’estudi són analitzar les eines amb què les escoles treballen la sobirania alimentària 

(l’hort, el menjador escolar i el currículum), i els actors externs a l’escola que hi poden donar un suport 

fonamental: l’administració (amb les seves polítiques), les ONG, les xarxes de treball i les empreses de 

menjar ecològic. 

 

 

4.2 EINES QUE ES FAN SERVIR 
 

4.2.1 L’HORT ESCOLAR 

 

1- P     è  ’                                    à    

Primer de tot volem deixar clar que el que s’analitza és el concepte d’hort escolar, que es diferencia de 

l’hort tradicional, de manera que es proposa el terme hort escolar per definir aquell sistema agrícola que 

hi ha en un context exclusivament escolar. Afegir l’adjectiu “escolar” darrere el nom “hort” no és una 

decisió banal i respon a la necessitat de diferenciar-lo dels altres tipus d’hort, que tenen bàsicament 

finalitats productives. Les diferències bàsicament són per dos motius: pel context on estan immersos, 

però, sobretot, per la funció que desenvolupen els uns i els altres. El context on està immers l’hort 

escolar és, evidentment, l’escola. Aquest fet implica diversos factors que l’afecten i que el determinen, 

com per exemple el tipus de persones que el mantindran, que normalment no són grans coneixedores de 

la matèria, però també l’espai on està ubicat, com ara el pati de l’escola, o bé en horts urbans o jardins, 

quan les escoles no tenen prou espai al pati. En canvi, l’hort amb finalitats productives parteix d’un 

context diferent, i segurament formarà part d’una casa o d’una finca. La gent que se n’ocupa en general 

sap perfectament com i què s’ha de fer en cada moment. 

La diferència més important, però, rau en la funció que tenen aquests dos tipus d’hort. L’hort amb 

finalitats productives té una funció molt clara: produir aliments. En canvi, quan una escola decideix 

construir un hort ho fa amb una funció radicalment diferent: educar, com tots aquells processos que es 
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porten a terme a l’escola. No és tan important, per tant, produir aliments com que l’alumne aprengui a 

partir de la producció d’aliments. Des d’aquest punt de vista, l’hort escolar és simplement un context (un 

context real, però res més que un simple context) per adquirir certes competències. 

 

Quan pensem en el treball a l’hort escolar amb una perspectiva de sobirania alimentària, volem dir una 

manera determinada de gestionar aquest mitjà, en un ambient equilibrat, en usos no perjudicials per a la 

terra, en la diversificació i protecció de cultius, en la conservació d’aigües i sòls, és a dir, pensem en un 

tipus d’agricultura respectuosa amb el medi ambient. 

 

La metodologia de treball a l’hort escolar pot permetre abordar de forma global o interdisciplinària, 

segons l’edat, una pluralitat d’objectius educatius d’Educació Primària, així com una àmplia varietat de 

continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals dels diferents àmbits i àrees d’aquesta etapa 

educativa. 

L’hort escolar (que pot incloure també altres tipus d’activitats fora de l’hort com la visita i vincle amb 

productors locals, sortides a la muntanya, visita a parc botànic...) és un recurs excel·lent per convertir els 

centres educatius en llocs que facilitin a un alumnat majoritàriament urbà múltiples experiències sobre el 

seu entorn natural i rural, entendre les relacions i la dependència que hi tenim, i posar en pràctica 

actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental. 

 

 s així que considerem que l’hort pot permetre desenvolupar alguns aspectes fonamentals acords als 

principis de la sobirania alimentària (i dins  l’EPD), com: 

 L’actitud investigadora: pot permetre que l’alumnat faci observacions, plantegi dubtes, 

formuli hipòtesis i faci comprovacions, que connecti les seves idees i coneixements amb 

noves fonts d’informació per poder anar reelaborant aquestes informacions i anar traient les 

seves pròpies conclusions. 

 El treball en equip i les relacions amb persones de l’entorn: pot ser una eina perquè els nens 

hagin d’organitzar el seu treball en grup, intercanviant informacions, buscant arribar a acords 

per solucionar els problemes que sorgeixin o preveure el que pot ocorre. Per això cal 

debatre, treballar diferents formes de prendre i portar a terme decisions grupals, preparar i 

disposar tasques diferents per a totes les persones del grup, i que, de principi a fi, siguin elles 

i ells els veritables protagonistes en aquesta tasca. També pot permetre que les nenes i nens 

s’apropin a persones que en “saben del tema” (agricultors, especialistes...) per poder 

resoldre dubtes en trobar-se amb la necessitat de buscar informació per solucionar temes 

concrets. 

 La visió global. L’hort escolar es pot convertir en un recurs transversal mitjançant el qual es 

poden estudiar temes com el consum, l’alimentació, les escombraries i el reciclatge, el 

desenvolupament dels pobles... És un entorn per experimentar la interdisciplinaritat, on les 

disciplines seran eines que ajudin i contribueixin a descobrir i interpretar la realitat, on es 

percep la globalitat de la natura on tot està relacionat, cap cosa està incomunicada i tot 

forma part del tot: l’aigua, l’aire, el sol, la terra, els aliments que ens ofereix i el nostre esforç 

en treballar-ho. També l’hort és un sistema ecològic que viu en interacció amb els sistemes 

socials en forma de tecnologia, cultura, economia, política, etc. 
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 El desenvolupament de la sensibilització davant les problemàtiques ambientals. Les nenes i 

nens poden observar, a través del treball a l’hort, els canvis que pateix el medi com a 

conseqüència de la nostra intervenció. Buscar la relació entre una intervenció concreta i un 

resultat en el terreny, i les conseqüències de les diferents intervencions, ens faran arribar a 

tractar temes i problemàtiques més generals, com ara el tipus d’explotació agrícola, 

l’esgotament de recursos com l’aigua i el sòl, la contaminació lligada a l’agricultura, els 

recursos alimentaris, la qualitat de vida, etc. 

 La consciència de la incidència de les nostres activitats sobre l’equilibri del medi. Aquest 

element pot permetre als alumnes comprovar i comprendre la necessitat de buscar formes 

d’ús sostenible dels recursos, de la importància de preservar la biodiversitat, i d’actuar de 

forma responsable i respectuosa amb el medi natural. 

 Els valors i actituds de convivència i solidaritat. Permet desenvolupar actituds positives 

envers el consum responsable, abordar el vincle entre consum i desenvolupament, connectar 

deteriorament ambiental i injustícia social... 

    

2. Actualment 

A dia d’avui no hi ha cap registre d’horts escolars a escoles a nivell oficial. Les iniciatives institucionals per 

fomentar la posada en marxa d’horts són les “Escoles Verdes” i “l’Agenda 21” escolar, però el registre 

que n’han fet no és representatiu del conjunt global d’escoles a la província de Barcelona que tenen hort 

amb finalitats educatives i amb visió de sobirania alimentària. 

  

3  R       ’     x    è      ’                                                 à   :        C         

 ’A    (S    C         V   è ) 

(ANNEX 2) 

L’escola Ciutat Alba està inscrita en un Municipi que forma part del projecte Agroecologia Escolar que 

promou l’Ajuntament. Aquest fet propicia el treball en xarxa amb altres centres per compartir 

experiències, recursos, motivacions, i fa que sigui un èxit. 

Una de les idees clau és que l’hort forma part del projecte de centre i és treballat com a eix transversal i 

interdisciplinar. L’hort no és vist només com una eina, sinó com una manera de treballar i de transmetre 

coneixements i valors. Des de direcció és té molt clara aquesta visió i tot el claustre en forma part.  

Els infants viuen l’aprenentatge de les ciències a partir de l’experimentació de la pròpia vivència i 

l’observació del medi natural, fet que propicia la motivació i l’aprenentatge. L’hort és vist com una 

oportunitat, i no com una dificultat, i se n’aprofiten totes les circumstàncies (tot el procés del cultiu, quan 

es mor, com neixen les plantes naturalment...); és a dir, es treballa des de la quotidianitat del propi hort. 

L’experiència del treball de l’hort a l’escola Ciutat Alba destaquem que és positiva perquè: 

- està immersa en un treball en xarxa amb l’Ajuntament i altres centres, 

- s’inclou el treball de l’hort en el projecte de centre i tot el claustre hi està involucrat, 

- l’hort s’entén com un treball transversal i s’ inclou en les diferents matèries, 

- es fan viure als infants les ciències amb el contacte directe amb la natura i com un procés 

natural i vivencial, 

- pretenen que el funcionament de l’hort sigui el màxim sostenible possible sense estar 

condicionats pels recursos. 
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4.2.2. EL MENJADOR 

 

1. Per què el menjador com a una eina per treballar la sobirania alimentària 

L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a través del qual obtenim els nutrients 

que permeten cobrir els requeriments de l’organisme. Per tal que el creixement i el desenvolupament 

tant físic com mental es produeixin d’una manera adequada, és imprescindible facilitar una alimentació 

que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa.17  

 

A banda dels aspectes relacionats amb la salut, els menjadors escolars incideixen sobre qüestions 

culturals de l’alimentació, en l’apreciació de sabors i plats determinats i en el desenvolupament d’una 

cultura alimentària determinada. A més a més, són un mecanisme que pot reforçar l’economia agrària 

local quan els productes són produïts a prop de les escoles18. 

En aquest sentit, és convenient que l’educació nutricional prevegi el coneixement i l’aprofitament de la 

gran varietat de productes i preparacions que ens són propis. Cal conèixer tant el que necessitem per a 

una alimentació saludable, com d’on s’obté, com es prepara i com es consumeix19. 

 

En la nostra cultura, l’àpat del migdia és el més important, quant a quantitat i quant a varietat. El 35% de 

l’aportació energètica ens l’hauria de proporcionar el dinar i, tenint en compte que l’alimentació és un 

dels factors externs que més influeix en la salut i el desenvolupament de nens i nenes, ens adonem 

fàcilment de la importància de la qualitat en els serveis de menjadors escolars. 

L’estructura i la planificació dels menús té l’objectiu de facilitar una ingesta saludable mitjançant una 

oferta suficient, equilibrada, variada i adaptada a les característiques i necessitats dels comensals, 

alhora que agradable. És també un objectiu assumir els valors gastronòmics i culturals, així com possibles 

incidències de malalties o d’alimentacions alternatives (sota criteris higiènics, nutricionals, sensorials, 

culturals, etc.). 

    

Els menjadors escolars no tan sols han de proporcionar a la canalla una aportació calòrica suficient, sinó 

que també han de contribuir a formar-los sobre els aspectes econòmics i socials que hi ha al voltant 

d’aquest acte tan imprescindible com és menjar, acostant els nens a la realitat social que s’amaga darrere 

de cada aliment: d’on procedeix, com es cuina, qui l’ha produït i en quines condicions, i promovent el 

coneixement sobre el cost energètic que té produir els aliments, quins residus genera o com ens 

beneficia. 

  

 

                                                
17

 Guia d’alimentació saludable en l’etapa escolar. Departament d’Educació i Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. 2005. 
18

Arran de terra (a ras de tierra) Indicadores participativos de Soberanía  Alimentaria en Catalunya. Associació Entrepobles i 

 nstitut d’Economia Ecológica i Ecologia Política. Maig 2010. 
19

 Guia d’alimentació saludable en l’etapa escolar. Departament d’Educació i Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. 2005. 
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En un context social en què cada vegada hi ha més consciència sobre la importància d’una bona 

alimentació, així com més preocupació per a la sostenibilitat, el medi i l’entorn, alguns pares i mares, 

equips directius i també algunes institucions han intentat i començat a introduir aliments ecològics a les 

cuines dels centres educatius i a sensibilitzar la comunitat educativa sobre l’alimentació i el que 

l’envolta20.   

 

Amb aquesta conscienciació es pot introduir productes ecològics, locals i de temporada que ens aporten 

molts elements: 

● La confiança de conèixer la persona que produeix els aliments que mengem. 

● Comprar directament al pagès/a sense intermediaris amb uns preus pactats. 

● Amb la compra de productes locals i de proximitat estem recolzant la pagesia local que vol viure 

del camp de forma respectuosa i, per tant, estem participant en la creació de xarxes de suport 

econòmic local cap a un model de desenvolupament rural sostenible. 

● Aprofitar el potencial educatiu del procés de conversió a menjador escolar ecològic per 

sensibilitzar sobre els impactes de la nostra alimentació. Aprofitar els canvis perquè els nens 

aprenguin sobre l’origen del que mengen. 

● Evitar la contaminació del medi que ens envolta amb productes químics o amb un excés de 

consum de petroli per al transport a grans distàncies. Preservar la biodiversitat i la salut del sòl, 

dels aqüífers, el benestar animal i fer un ús responsable de l’energia i els recursos. 

● Una alimentació saludable consumint productes acabats de collir que, per tant, tenen un major 

contingut en vitamines i nutrients. 

● Es dóna peu que a l’escola es treballin aspectes relacionats amb l’alimentació i el sistema agrari, 

els models existents en l’economia mundial, la relació de forces entre països, la necessitat d’un 

sector primari fort a Catalunya, els fluxos d’aliments entre continents i la posició dels productors i 

consumidors en aquest panorama. 

● S’ofereixen aliments d’alta qualitat, de manera que s’està contribuint a l’equilibri nutricional de 

la dieta, ja que la incorporació d’una alimentació ecològica als menjadors escolars també implica 

necessàriament la revisió dels menús. 

 

Actualment conviuen diferents sistemes de gestió del servei de menjador, tots ells previstos en la 

normativa vigent (Decret 160/1996, article 10)21. Les institucions o entitats públiques que poden 

responsabilitzar-se’n són els Consells Comarcals, els Ajuntaments, les AMPA o la mateixa direcció de 

l’escola. En qualsevol dels casos, l’organisme pot decidir portar-ne la gestió directament, és a dir, 

contractar el personal de cuina, els educadors i educadores de menjador, preveure els pressupostos i les 

partides, proposar i controlar els menús i la relació amb els proveïdors, o bé contractar una empresa 

gestora que s’encarregui d’aquestes funcions, en ocasions a través de concursos públics. Quan el centre 

                                                
20

 A Taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics i de proximitat a les escoles. Taula de Treball d’Alimentació Escolar 

Ecològica. 2010. 
21 
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ments/arxius/decret_servei_menjador.pdf (04-06-2012) 
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no té cuina pròpia, la gestió del servei sempre s’externalitza perquè es necessita una empresa que cuini 

el menjar en una altra instal·lació i el porti després a l’escola, és a dir, un càtering. 

Ja hi ha diferents empreses a Catalunya que estan optant per oferir aliments ecològics en els menús de 

les escoles, sobretot producte sec, que és més fàcil de comprar en grans quantitats, d’ emmagatzemar i 

de transportar.  

 

2. Actualment 

La poca conciliació de la vida familiar i laboral ha fet que en les darreres dècades augmentés el nombre 

d’infants que dinen en el centre educatiu on estudien. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va 

informar l’any 2002 que el 20% de l’alumnat de l’Estat es quedava a dinar a l’escola. Cal destacar que a 

Catalunya, segons dades del Departament d’Educació, un 40% de l’alumnat utilitza aquest servei, ja sigui 

en centres públics, privats o concertats. La xifra situa el servei de menjador com una peça clau en 

l’organització de la família, perquè és evident que permet que tant pares com mares puguin treballar en 

horaris diversos i en llocs de treball allunyats de casa que no faciliten tornar al domicili per dinar amb fills 

i filles (A Taula). 

 

Les dades del Baròmetre de 2009 semblen un reforç  de la potencialitat del consum escolar per 

introduir el coneixement dels productes ecològics i eventualment del consum a les llars. Així  , entre les 

persones que coneixen els aliments ecològics i que tenen un  ll en edat escolar, prop d’un terç  (30,4%) 

declara que els seus fills/es els han parlat dels aliments ecològics arran d’alguna activitat escolar. 

Volem destacar una nova iniciativa que s’ha introduït a nivell d’Estat i que la Generalitat ha autoritzat de 

cara al curs vinent, que considerem que incideix directament en el camp de la  sobirania alimentària: la 

introducció de la carmanyola22 a l’espai de menjador. 

 

L’objectiu amb el qual es planteja és la reducció dels costos de menjador davant les dificultats que troben 

moltes famílies per pagar aquest servei, i també davant les retallades en el pressupost per beques, però 

no s’està tenint en compte que: 

● una bona part del preu del servei de menjador està destinat a l’equip de monitors que es fa 

càrrec dels nens durant el temps de menjar i les hores posteriors de pati; 

● cal introduir a les escoles neveres prou grans, així com una quantitat de microones, i tots dos 

elements faran augmentar la despesa de llum. 

Realment no s’han valorat els costos que comporten per a l’escola i, sobretot, l’impacte que pot tenir pel 

que fa a l’alimentació dels nens en la situació actual de crisi. 

 

 

 

                                                

22
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Segons l’informe d’Unicef sobre la situació de la infància a Espanya23, el col·lectiu més afectat per la crisi 

són els nens, amb un empitjorament de la qualitat de la seva alimentació. Això es constata amb les 

declaracions de la CEAPA24 (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), 

que posa de  manifest la situació dels nens en situació de risc de pobresa que només fan un àpat al dia, i 

que van a l’escola amb gana. Fins i tot, per a moltes famílies, l’àpat a l’escola és el principal que poden 

donar als seus fills. La reducció de beques escolars de menjador, i la suposada “compensació” amb la 

possibilitat de portar el dinar a l’escola, no fa més que agreujar aquesta situació, a més a més tenint en 

compte que les famílies igualment hauran de fer una contribució econòmica per poder deixar els seus fills 

a l’escola a l’hora de dinar.  

Aquesta situació, dins els paràmetres de sobirania alimentària a les escoles de primària, suposa: 

● d’una banda, deixar de garantir el dret a una alimentació adequada i de qualitat per als nens i 

nenes, potenciant desigualtats i situacions de desnutrició; 

● retrocedir en el que s’ha avançat des dels diferents ministeris i departaments governamentals, 

per establir uns criteris d’alimentació adequats a la cultura i a les necessitats nutricionals dels 

nens i nenes; 

● augmentar les dificultats per poder avançar en criteris de proximitat, ecologia i qualitat per a 

aquelles empreses petites o productors petits que s’havien introduït a poc a poc en l’àmbit 

escolar. 

 

3  R       ’     x    è         enjador ecològic amb perspectiva de SA. Escola Matagalls 

L’Escola Matagalls, de Santa Maria de Palautordera, és un centre amb unes característiques òptimes per 

a l’estudi que ens ocupa, ja que segueix d’una manera molt explícita els paràmetres de la sobirania 

alimentària en la seva línia educativa. L’escola ja va néixer amb una voluntat explícita d’oferir una 

alimentació saludable als infants, que fos ecològica, local i de temporada, i que es tingués com a eix bàsic 

en l’educació i l’aprenentatge. També la volien inserida en la realitat local, tant pel que fa a l’entorn de 

pagesia com per les relacions amb altres col·lectius.   tot, amb l’objectiu que els infants copsin de manera 

natural el procés de l’alimentació des de l’inici.  

L’escola forma part de la Taula de Menjadors Ecològics del Vallès Oriental, i té el distintiu d’Escola Verda. 

 

Considerem que l’experiència de l’Escola Matagalls és positiva i enriquidora com a exemple de treball 

inserit en la perspectiva de la sobirania alimentària pels aspectes següents: 

 Els nens i nenes aprenen el procés de l’alimentació d’una manera natural i integrada en el dia a 

dia, des de l’inici, amb la cura de l’hort escolar, fins a la taula, al menjador, on s’incorporen els 

productes de l’hort, i així aprenen a estimar allò que mengen. 

 Els avis del poble han estat els qui han portat les llavors per plantar els productes de l’hort, i els 

qui han explicat als infants com dur a terme les feines del camp, de manera que el procés queda 

integrat en el ritme de la vida dins i fora de l’escola. 

                                                

23
  La infancia en España 2012-2013: El impacto de la crisis en los niños”. www.unicef.es (01-06-2012) 

24
 Sala de prensa, www.ceapa.es (4-06-2012) 

http://www.unicef.es/
http://www.unicef.es/
http://www.unicef.es/
http://www.unicef.es/
http://www.unicef.es/
http://www.ceapa.es/
http://www.ceapa.es/
http://www.ceapa.es/
http://www.ceapa.es/
http://www.ceapa.es/
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 Hi ha una persona contractada amb la tasca específica de coordinar menjador i hort, i oferir 

formació permanent als nouvinguts a l’escola, siguin infants, pares i meres, mestres o personal 

del menjador, la qual cosa assegura que el projecte estigui sempre vigent i atès. 

 Tota la comunitat escolar (infants, pares i mares, monitores de menjador, mestres) aprèn els 

beneficis de l’alimentació ecològica (un mínim del 80% dels aliments del menjador són ecològics), 

i coneixen gustos i textures diferents dels habituals (s’introdueixen aliments com tofu, quinoa, 

seitan). 

 La cuina es nodreix de la fruita i verdura ecològica de pagesos propers. 

 S’atenen totes les al·lèrgies, intoleràncies, i les dietes diferenciades, com ara els vegetarians, de 

manera que es viu la diversitat com un fet normal. 

 Es promou l’ús de la carmanyola per dur l’esmorzar, i es potencien, des de l’aula, els esmorzars 

saludables. 

 

 

4.2.3. EL CURRÍCULUM ESCOLAR 

 

1.Per què el currículum escolar com a eina de sobirania alimentària 

Hem volgut donar importància al currículum escolar com a eina de treball de sobirania alimentària ja que 

es pot convertir en l’eix de guia per treballar competències, hàbits i continguts a l’aula. 

Primer hem d’emmarcar el currículum en el marc legal per veure quina possibilitat tenim d’introduir el 

nou concepte en el projecte de centre. Actualment, el currículum és dins de la nova Llei Orgànica 

d’Educació (LOE), que emmarca el desplegament curricular en les competències bàsiques que cal 

desenvolupar en l’ensenyament obligatori per tal que l’alumnat assoleixi la maduresa necessària per 

incorporar-se a la vida adulta com a ciutadans actius i compromesos i poder continuar aprenent al llarg 

de tota la vida. Correspon al procés educatiu la formació de persones autònomes, arrelades a l’entorn, 

responsables i compromeses, capaces d’obtenir informació, transformar-la en coneixement i en 

pensament propi, i amb capacitat d’adaptació a situacions noves.  

 

La nova Llei introdueix l’educació per a la ciutadania i els drets humans com una àrea específica en un 

dels cursos del cicle superior de l’educació primària i en un dels tres primers cursos de l’educació 

secundària obligatòria. L’educació per a la ciutadania inclou tant el desenvolupament de la pròpia 

identitat i responsabilitat personal, com les relacions interpersonals i socials i les bases per viure en 

comunitat i en societat. 

 

 s evident que l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania no pot reduir-se a la impartició 

d’una àrea o matèria en un dels cursos de l’etapa, sinó que ha d’impregnar el desenvolupament dels 

processos d’ensenyament i d’aprenentatge en totes les àrees o matèries del currículum, al llarg de tots 

els cursos i cicles de cada etapa, així com l’organització del centre i de l’activitat escolar.  

Els centres haurien d’introduir l’EPD com a eix transversal en el projecte de centre. Però ens trobem amb 

les següents dificultats: en primer lloc, el terme Educació per al Desenvolupament és polisèmic i confús en 

centres escolars, aquesta qüestió del vocabulari ha de tractar-se amb senzillesa i realisme. En segon lloc, 
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perquè el professorat es faci càrrec                    z        ’EPD, ha de considerar-se un saber 

instrumental –com ho són les matemàtiques o la comunicació lingüística–. En aquesta línia, hi ha una 

bona notícia: el model de competències bàsiques educatives (CBE) orienta aquesta situació al nostre 

favor. La proposta de CBE té un altre avantatge interessant: és aplicable, en els seus principis bàsics, a 

 ’       ó    f       É                                            ’                      x    è        

          à            ’       ó    f       ó    ò                                        ó     ’    ó 

educativa. En tercer lloc, qualsevol proposta que desitgem que cali de veritat en un centre educatiu haurà 

de tenir en compte la dimensió de la pedagogia del llindar. És a dir, és necessària la coherència interna de 

la           ’ PD en el centre educatiu. La nostra organització, decoració, resolució de conflictes, 

        ó       ó                      ’                     ’                                f        

 ’         ó                                            a petita escala. Si la pedagogia del llindar no és 

acurada, serà normal el descrèdit de les n                             ’ PD, amb competències o sense 

elles25. 

L’enfocament de treball per competències permet introduir els termes de sobirania alimentària si se’n té 

voluntat, perquè el currículum és prou ampli, així que tot depèn de l’enfocament que vulgui donar el 

centre al seu projecte educatiu. 

 

Així doncs, és important que l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge tingui un currículum dinàmic, 

dedicat a establir entre els alumnes una visió complexa del món que els envolta; però també cal que 

l’educació sigui destinada a actuar sobre aquest món. Segon M. Pujol: “Educar per al desenvolupament 

                f                                ’              r la seva forma de pensar el món, per 

                f      ’                 ó ”.26  

Aquesta idea es relaciona amb la de Morgensen. Segons aquest autor, la perspectiva de l’acció significa 

que els alumnes decideixin, conjuntament amb els seus mestres, portar a terme una acció per resoldre o 

contrarestar problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible que han treballat i, 

posteriorment, reflexionar sobre el procés d’acció27. 

 

Hem volgut tenir en compte també els llibres escolars, ja que són una eina fonamental de 

desenvolupament d’aquest currículum establert pel Ministeri i el Departament d’Educació. 

Si bé és cert que el que estableix el currículum i els llibres són només una part del que s’aprèn a l’escola, i 

que el criteri, metodologia i tarannà a l’aula del professorat és molt mes important, també són una 

mostra de les categories i esquemes mentals en què s’estan socialitzant les diferents generacions, a 

través dels quals es veu el món, se’n forma l’opinió i s’hi actua. Tot i que són només una font, entre 

d’altres, de formació de categories mentals en els nens (perquè també estan influenciats per la televisió, 

la industria de l’oci, etc.) pensem que poden ser representatius del que la societat considera un 

coneixement “seriós” i “objectiu”. 

                                                
25

 La Magalla. Butlletí de la Federació Catalana d’ONGD. Juny-juliol 2010. 
26

 Pujol, R.M.: Construir una escuela que eduque para el desarrollo sostenible. Capítol 2: “La sostenibilidad, un compormiso de 

escuela”. Ed. Graó, Claves para la  nnovación Educativa. Barcelona, 2006. 
27

 Mogensen, F.; Mayer, M. & et al.:  Educació per al desenvolupament sostenible. Tendències, divergències i criteris de 

qualitat. Ed. Graó, Monografies d’educació ambiental, núm. 12. Barcelona, 2007. 
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El rol que es juga des de l’Administració valorem que és contradictori i que va en contra de les 

possibilitats de treballar tant l’EPD com la sobirania alimentària en concret. Si bé és cert que la reforma 

educativa introdueix un avanç important en parlar de treballar per competències, després les 

metodologies que posa a l’abast dels professionals i els criteris d’avaluació estan centrats en els 

continguts.  

 

2. Actualment 

Anàlisi del currículum escolar:  

El terme de sobirania alimentària no apareix en cap moment en el currículum d’educació primària, ni 

tampoc termes com: comerç just, seguretat alimentària.... Sobre alimentació en trobem referència en 

l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, en el bloc de continguts de les persones i la 

salut. I els aspectes tractats estan relacionats amb el reconeixement dels diferents tipus d’aliments i la 

valoració d’una alimentació sana i variada. Seria des d’aquest punt que es podrien introduir en les unitats 

didàctiques els aspectes relacionats amb la SA. 

 

El 4 d’agost va haver una publicació d’un Reial Decret 1190/2012 on es modificava el Reial Decret on està 

descrita l’àrea d’Educació per la Ciutadania i els Drets Humans (RD 1513/2006), on segueix sense 

plantejar-se cap tipus d’aprenentatge relacionat amb la SA. 

 

Anàlisi dels llibres de text: 

Per fer referència a aquesta anàlisi hem fet servir l’informe elaborat per Ecologistas en Acción sobre el 

currículum escolar de primària28, perquè valorem que analitza els elements fonamentals vinculats al 

concepte de sobirania alimentària. Fa referència als principals llibres de text que es fan servir en l’àmbit 

estatal, per a totes les assignatures. Han analitzat 21 textos de primària d’idiomes, història, 

matemàtiques, llengua i literatura, coneixement del medi, educació física, plàstica i música, de les 18 

principals editorials (en destaquen Santillana, SM, Anaya i Edebé).  

 

D’aquest estudi en destaquem que: 

 Als llibres de text no apareix el concepte de sostenibilitat, ni el seu oposat el 

d’insostenibilitat. No es parla de la gravetat de la crisi ecològica (i social) contemporània. La 

majoria dels textos defugen qüestionar-se la realitat actual, i especialment aquells temes que 

són claus en el sosteniment del model de desenvolupament actual (producció, creixement, 

multinacionals, transports, propietat privada, etc.). 

 Es fa una exaltació a la tecnologia, que pot trobar-se a les portades dels llibres, els gràfics, les 

fotografies, els exercicis i els comentaris de pràcticament totes les matèries. Se’n destaquen 

els aspectes positius i no se’n mencionen els negatius.  

 En general romanen invisibles aquelles tasques que construeixen la sostenibilitat (crear la 

vida, desenvolupar-la, cuidar-la i mantenir la biodiversitat) mentre que estan  sobre 

                                                
28

 Estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Comisión de Educación Ecológica de Ecologistas en Acción. 

2006. 
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representades les activitats que provoquen la insostenibilitat (producció, construcció de 

grans infraestructures, guerres, etc.). 

 S’ignoren i es desprestigien les cultures, les pràctiques i les economies ecològicament 

sostenibles. Les cultures que no són fortament depredadores són considerades com a 

“endarrerides”.  

 La natura, la terra i la vida es mostren subordinades a l’economia i al mercat. 

L’ecodependència de les societats humanes roman ignorada. 

 El transport de llarga distància i alta velocitat és celebrat com a símbol de progrés, riquesa i 

benestar. S’oculta que una bona part de la insostenibilitat actual es deriva de la construcció 

de la societat basada en la distància i en el transport. 

 No es contempla un concepte de la història ecològica o la perspectiva ecològica de la història. 

Tampoc es menciona una història de com les cultures s’han organitzat per fer que les seves 

societats sobrevisquin, ni es fa història del territori. 

 A penes es mencionen els límits dels recursos naturals, ni tot allò que està empitjorant: 

l’aigua, el sòl, la biodiversitat, la diversitat cultural, els desordres radioactius i genètics... 

 La major part de les referències als problemes ecològics el que fan és amagar les veritables 

causes. Es plantegen situacions individuals i insignificants, mai en contra del sistema i de la 

lògica productivista. A vegades s’utilitza la crisi ecològica per proposar solucions que 

l’agreugen o per proposar solucions que, a més a més de no ser estructurals, serveixen per 

rentar la cara a qui les planteja. 

 També és significatiu tot allò de què no parlen els llibres de text. No parlen de les 

multinacionals, del repartiment de poder, de les cultures eliminades, de les aportacions de 

les dones, dels sindicats, dels moviments alternatius (tot i que sí que es parla de les ONG 

assistencialistes), de l’autosuficiència, de les aficions de baix impacte ambiental, dels bancs, 

de la pèrdua de sobirania alimentària, de l’altra cara de la Unió Europea, dels camperols que 

es fan càrrec dels boscos, de la immigració, de la contaminació per part de les grans 

empreses... 

 

 

3  R       ’     x    è                                              SA:        Pú      J   f     

Badalona.  

(ANNEX 4) 

L’experiència a l’Escola Jungfrau destaca per haver estat un treball en clau de procés -adaptable als 

canvis i millorable-, que forma part del funcionament de tot el centre, oberta als aprenentatges i que 

busca implicar el major nombre d’actors, posant els nens en el punt central.  

L’eix central del treball, per fomentar que els alumnes siguin ciutadans crítics i responsables amb 

l’entorn, se situa en l’agermanament amb una escola de Nicaragua. Aquesta eina es fa servir de forma 

transversal amb una perspectiva que permet els nens d’entendre la realitat a partir d’un context real i 

paral·lel al seu, amb el qual poden compartir d’igual a igual. 
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Per a l’èxit d’aquest treball a nivell curricular ha estat clau:  

 la incorporació dels paràmetres tant de SA com d’EPD a nivell curricular, de forma que 

tot el claustre escolar ho hagi de treballar; 

 la implicació de les famílies en aquest treball educatiu i d’aprenentatge en general, i 

també de l’AMPA en concret; 

 la ubicació dels nens en el punt central de l’experiència, creant espais de participació i 

decisió per ells; 

 el fet d’estar oberts a les possibilitats de l’entorn i a l’ús d’altres eines en aquest treball 

com: 

 l’hort escolar 

 el menjador 

 les xarxes de l’entorn i la ciutat, i les educatives (participen a la Xarxa de 

introducció d’EPD a nivell transversal que es menciona a l’apartat de 

Xarxes) 
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4.3 ACTORS QUE HI PARTICIPEN 
 

4.3.1 L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Volem destacar l’existència de programes i accions de l’Administració Pública orientats als centres de 

primària que, tot i no tenir com a objectiu plantejat promoure la sobirania alimentària, estan d’acord 

amb els seus lineaments en major o menor mesura. 

 

A. Generalitat de Catalunya 

 

1. PLA D’ACCIÓ PER A L’ALIMENTACIÓ I L’AGRICULTURA ECOL GI UES 2008 - 2012 (Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural)29 

Aquest pla es va crear per fomentar les produccions agroalimentàries ecològiques a Catalunya, informar i 

sensibilitzar la societat catalana de les possibilitats empresarials i els beneficis socials i mediambientals 

associats a aquest sistema de producció   i al consum dels productes ecològics, i ajudar al 

desenvolupament d’un mercat local i internacional de consum d’aliments ecològics catalans.  

 

En aquest sentit, la vinculació d’aquesta política amb el foment de la sobirania alimentària s’observa: 

- en primer lloc, en el foment d’una producció local ecològica; 

- i en segon lloc, per la promoció del consum local d’aquests productes. 

Tanmateix, en el desenvolupament dels programes es parla del projecte com d’una innovació per al 

sistema agrari català, des d’un punt de vista del foment de l’agricultura industrialitzada, i sense donar 

valor als coneixements agrícoles tradicionals.  

 

 

Una de les accions concretes per promoure’n la informació i incrementar-ne el consum va ser augmentar 

la sensibilització   en producció  agrària ecològica en l’àmbit educatiu, des del punt de vista que el 

sistema de producció  ecològica comporta una sèrie de beneficis socials i ambientals que es volen 

transmetre als nens i nenes en edat escolar.  

Les actuacions, bàsicament pedagògiques, s’han relacionat amb horticultura escolar ecològica i amb 

l’elaboració  i publicació  de materials didàctics específics per introduir-hi els conceptes relacionats amb 

la producció  ecològica.  

 

Tot i que aquest Pla es prolongava fins a finals de 2012, l’avaluació final de la seva implementació es va 

fer a principis de 2011, i a principis de 2012 es va anunciar que quedava sense pressupost (El Punt, Maig 

2012).   

Sobre l’avaluació que es va fer de l’aplicació del Pla a nivell escolar30, volem destacar que, tot i els 

objectius que es van plantejar, es valora que: 

                                                
29

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.b5567f8a19222cddc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=db2f35f14ca34110Vgn

VCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (10-05-2012) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.b5567f8a19222cddc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.b5567f8a19222cddc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.b5567f8a19222cddc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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- el foment del consum de productes ecològics en els menjadors escolars ha estat molt modest; 

- tot i que la introducció  dels aliments ecològics als menjadors escolars es considera una 

estratègia cabdal per al foment del consum, ja que és una font de consum present i futur molt 

important, no se li ha donat prou rellevància.  

 

A més a més, les critiques s’han centrat, fonamentalment, en els aspectes següents: 

 El Departament d’Educació  no ha desenvolupat un veritable programa de foment del 

consum d’aliments als menjadors escolars, sinó   que ha dut a terme actuacions 

esporàdiques, i ha delegat la iniciativa als Consells Comarcals, sense establir un sistema de 

promoció , incentius i seguiment clars. 

 S’ha donat un grau elevat de descoordinació   entre les actuacions del Departament d’Educació  

i altres actors. Així , alguns productors que proveeixen actualment menjadors escolars 

lamenten que el Departament d’Educació  no hi hagi contactat per interessar-se pels 

productes, sistema i costos de la provisió ; mentre que altres entrevistats assenyalen que 

el monogràfic A Taula! per a la incorporació  d’aliments ecològics i de proximitat a les escoles 

inclou proveïdors que no estan certificats. 

 El Departament d’Educació   ha tendit a titllar la incorporació  dels aliments ecològics a les 

escoles com a econòmicament inassequible, quan “ x     x                 ’    ació  

relativament poc costoses”, com ara la incorporació  d’un menú ecològic un dia a la setmana, o 

la introducció  d’aliments ecològics concrets dins un menú mixt. 

 

A banda d’aquestes crítiques que fan patents les limitacions en l’aplicació de polítiques d’aquest tipus, i la 

percepció que, a pesar de les intencions expressades per escrit, posteriorment l’Administració ha deixat 

en un lloc secundari les intervencions amb caire educatiu, nosaltres hem volgut posar de relleu -després 

que hagi acabat la implementació d’aquest programa- aquelles accions que valorem que han promogut la 

SbA a nivell escolar: 

 

1 - Les Jornades31 

S’han portat a terme des del DAAM jornades informatives sobre menjadors escolars ecològics, amb una 

visió, valorem, que segueix els criteris de sobirania alimentària, ja que: 

● s’aposta per cadenes curtes de comercialització i per varietats locals i de temporada, és a dir, per 

l’economia local i el desenvolupament rural; 

● es vol vincular els nens amb els aliments i l’agricultura del seu entorn; 

● promou una dieta sana i equilibrada per als infants;.  

● ponents convidats a les jornades estan molt vinculats amb la defensa de la SA (com és 

Entrepobles).  

                                                                                                                                                         
30

                                                                                               2008-2012. 

ivàlua,  nstitut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. Informe final , 11 de febrer de 2011. 
31

 www.ruralcat.net (14-05-2012) 

http://www.ruralcat.net/
http://www.ruralcat.net/
http://www.ruralcat.net/
http://www.ruralcat.net/
http://www.ruralcat.net/
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Tanmateix, valorem que el desenvolupament de jornades d’aquest tipus ha tingut poca incidència i poc 

abast, ja que s’han portat a terme en entorns on els possibles assistents ja formen part d’aquest sector 

(com per exemple, Biocultura). 

 

2 - La Guia A Taula!  M                         ó  ’             ò             x                    .   

Van encarregar a la Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica (que descrivim més endavant, en 

l’apartat de Xarxes) l’elaboració d’aquesta Guia. Aquest document posa l’èmfasi a anar més enllà de 

l’equilibri nutricional dels menús escolars sobre el paper, i fer un pas endavant posant l’accent en la 

procedència de les matèries primeres que componen aquest menú, la qual cosa dóna entrada a l’opció 

dels aliments ecològics. 

Ell fet que l’elaboració de la Guia hagi recaigut en la Taula suposa aportar un valor molt més enllà de la 

simple introducció de productes ecològics en els centres escolars, donat que les entitats implicades hi 

han incorporat les línies bàsiques de la sobirania alimentària: 

- són empreses i serveis locals; 

- molt vinculats amb l’entorn i en contacte directe amb el productor a petita escala; 

- amb una visió educativa i mobilitzadora del treball que desenvolupen a les escoles; 

- que volen arribar més enllà del consum de productes ecològics i incidir en la creació de futurs 

consumidors conscients. 

 

2. PROGRAMA D’ESCOLES VERDES (Departament de Territori i Sostenibilitat, i Departament 

d’Ensenyament)32 

L'objectiu del programa és sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que 

incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar. 

Escoles Verdes vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d'acció: el 

currículum, l'organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en 

l'entorn. Aquest suport es dóna durant un període de 3 anys. 

Per tant, és un programa que abasta els eixos educatius fonamentals per portar a terme un procés de 

qualitat i integral en el centre: la transversalitat al CV; la participació, sobretot, dels alumnes, i també de 

professors i mares i pares, i la vinculació amb altres actors (que poden ser des d’ONG fins a pagesos). Per 

tant, valorem que és una eina molt flexible i que pot permetre treballar la sobirania alimentària en els 

centres escolars. 

 

De cara al curs vinent destaquem que,                  x          P                                       

i consolidar la formació i el seguiment dels centres que ja són Escola Verda, el proper curs escolar no 

 ’       z     f                     ncorporar-      P                V        però que es tindran en 

compte les escoles interessades per incorporar-les-hi al més aviat possible (informació del Servei 

d’Educació Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat). Aquest seria el segon any que no es 

pot incorporar cap escola nova al programa. 

                                                
32
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http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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3. XESC - Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya- 33 

Està formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la 

sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. 

Ofereix la possibilitat de rebre formació per al professorat i l’accés a una guia (Guia Hàbitat) amb 

propostes d’activitats per a totes les edats i matèries. 

Valorem que en general les accions d’aquesta Xarxa no es poden encabir dins els lineaments de sobirania 

alimentària, ja que el punt de vista des del qual es plantegen les activitats a l’escola és parcial (el punt de 

vista és individual i aplicat a occident, i no té en compte els impactes globals); no mostra totes les causes 

del deteriorament mediambiental (no es parla de consum, només de reciclatge i control de l’ús de l’aigua 

i energia); no tracta les diferències culturals del concepte de sostenibilitat, sinó que planteja, d’alguna 

manera, que a tot arreu les condicions de vida són les mateixes, l’accés a recursos és el mateix, i el nivell 

de despesa també ho és. Tampoc menciona el rol que hi juguen les grans empreses, ni els actors polítics.  

Es pot fer servir per a algunes activitats, però avaluant per endavant l’objectiu que persegueix, per tal 

que no sigui contradictori amb els preceptes de sobirania alimentaria.  

    

 

 4. GUIA D’ALIMENTACIÓ ESCOLAR SALUDABLE (Departament d’Educació i Departament de Salut) 

Els Departaments de Salut i Educació ja fa uns quants anys que treballen plegats en la millora del menjar 

escolar, ja que considerem que, en la nostra cultura, l’àpat del mig dia és el més important per quantitat i 

qualitat (35% de l’aportació energètica). 

Amb aquesta finalitat han elaborat diferents eines com la  G     ’          ó                    que 

properament es revisarà per incloure-hi un apartat dedicat a alimentació ecològica. L’objectiu d’aquesta 

guia és facilitar als centres educatius i a les famílies eines per revisar acuradament les planificacions 

alimentàries, i alhora promoure entre la població en edat escolar hàbits alimentaris saludables. 

 

 

Valorem que aquesta guia es pot encabir dins els paràmetres de sobirania alimentària perquè promou: 

 una alimentació equilibrada i adequada culturalment 

 adaptada a la producció local de temporada 

 i cuinada si és possible a la mateixa escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 www.xesc.cat (15-05-2012) 

http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
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5. REVISIÓ GRATUÏTA I VOLUNTÀRIA DE LES PROGRAMACIONS DELS MENÚS DE LES ESCOLES  

(Departament de Salut)34 

El Departament de Salut ofereix aquesta eina, de la qual s’encarreguen nutricionistes del mateix 

departament.  

Tot i que és cert que els menús han millorat notablement en l’equilibri alimentari d’uns anys ençà, encara 

hi ha certs aspectes a revisar, com l’excés de carn, de làctics i la baixa presència d’amanides i ous. 

Aquesta eina dins l’escola pot ajudar en l’aplicació dels paràmetres de sobirania alimentària, ja que ajuda 

a establir una dieta equilibrada dins l’escola, amb productes de temporada, cuinats amb paràmetres 

culturals propis i saludables, i ens dóna eines per després treballar-ho amb els nens. A més, caldria tenir 

en compte que els productes haurien de ser el màxim possible de proximitat, i si pot ser comprats a 

petits productors. 

 

 

B) Ajuntament de Barcelona 

 

1- AGENDA 21 ESCOLAR35   

(ANNEX 5) 

Agenda 21 és una expressió encunyada a la Cimera de la Terra (Río, 1992) per  fer referència al Pla 

d’Acció que els estats haurien de portar a terme per  transformar el model de desenvolupament actual, 

basat en una explotació  dels recursos naturals com si fossin il·limitats i en un accés desigual als seus 

beneficis, en un nou model de desenvolupament que satisfaci les necessitats de les generacions actuals 

sense comprometre la capacitat de les generacions futures.  s el que s’ha anomenat desenvolupament 

sostenible, és a dir, durador en el temps, eficient i racional en l’ús dels recursos i equitatiu en els 

beneficis.  

 

Barcelona ha estat una de les ciutats actives en aquest moviment i ha elaborat la seva pròpia Agenda 21. 

Així, des de 2001, l'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no 

docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació 

cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan en 

educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat. És una xarxa 

organitzada de centres educatius on s’afavoreix l’intercanvi d’experiències i aprenentatges, la gestió 

ambiental i el desenvolupament curricular.  s un programa d’innovació i avaluació educativa que busca 

canvis reals i incorpora criteris sostenibles a partir de la cooperació i la participació. 

La xarxa d’escoles de l’A21E està formada per centres de tots els nivells educatius implicats en tots els 

districtes de la ciutat. Cada any s’obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin 

puguin aprofundir el seu programa, com perquè nous centres l’iniciïn. 

                                                
34

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210Vgn

VCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  (01-03-

2012) 
35

 http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/index.htm (01-06-2012) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64c3c73d590cf210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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L’Agenda 21 Escolar és una xarxa que comparteix complicitats amb altres programes. Un nexe d’unió que, 

dins el Departament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, suma sinèrgies col·laborant i 

treballant a nivell local en activitats i, propostes de gestió i educació ambiental a la ciutat amb altres 

administracions, entitats i organitzacions compromeses amb la sostenibilitat. 

Els centres s’adhereixen voluntàriament al programa, signant el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

Presenten un projecte anual (els 5 primers anys) o triennal (a partir del sisè any) on es defineixen els 

objectius i accions que es realitzaran, els recursos necessaris i el nombre de persones i col·lectius que s’hi 

implicaran directament. Aquesta individualització de la proposta requereix l’atenció personalitzada a 

cada comunitat educativa oferint propostes i alternatives, entre d’altres, sobre la metodologia de treball, 

els criteris i indicadors que es corresponen als objectius marcats i sobre els problemes d’infraestructura i 

organització interns.  Això sí, tindrà en comú amb totes les altres el fet de ser: 

● un procés participatiu 

● de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives 

● i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat. 

 

Els objectius que persegueix són, a nivell institucional: 

- Enfortir l’educació ambiental donant impuls i suport decidit a les comunitats educatives que es 

plantegen introduir millores ambientals en els centres educatius. 

- Promocionar que els centres educatius participin en la millora del seu entorn més proper i de la 

ciutat, en la mesura de les seves possibilitats. 

- Consolidar els projectes d’educació ambiental que els centres estan portant a terme. 

 

A més a més, entrant en profunditat en el programa i apropant-nos als tècnics, hem pogut extreure que 

el programa de Agenda 21 ha permès:  

 Aprofundir en el funcionament dels cicles i materials de la natura: plantar, tenir cura, recollir ... i 

en el calendari de les hortalisses i verdures de l’hort, etc.  

 Avançar en el reconeixement i promoció de la sobirania alimentària: cultiu i cura de les varietats 

autòctones, recol·lecció i intercanvi de llavors, etc. 

 Assegurar una alimentació saludable per als infants i joves és responsabilitat de les seves famílies, 

però l’escola pot donar un impuls molt important en el coneixement i acceptació de tots els 

productes d’horta, dels gustos de productes que a casa no han tastat mai, i de menjar fruita i 

verdura al llarg de tot l’any. La tria de cada aliment que ens mengem, tenint en compte tot el 

procés des de la seva producció, transformació, distribució i elaboració, és una aposta per models 

més o menys respectuosos amb l’ambient i més o menys justos amb la societat i el món. 

 Educar en sostenibilitat significa també educar els hàbits alimentaris, reflexionar sobre els criteris 

de compra i de consum que utilitzem, incorporar dietes equilibrades en les quals els productes 

siguin estacionals i del territori... una bona oportunitat per afavorir models de societat i 

d’economia més coherents amb nosaltres mateixes i amb el nostre entorn. Un camp ampli 

d’experimentació i de presa de decisions en què la comunitat educativa reconeix que el menjador 

escolar és una eina transformadora de la realitat local-global actual. 
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Valorem que el projecte d’Agenda 21 Escolar permet portar a terme accions dins l’àmbit escolar segons 

els principis de sobirania alimentària  a l’escola, donat que: 

1. La temàtica central a tractar es refereix als principis de l’Agenda 21 de Rio de 1992 

(qüestionament “real” del model de desenvolupament actual); 

 

2. Els criteris per formar part del programa: 

- Promouen i valoren la participació de tota la comunitat educativa i, per tant, vol ser 

integral (professorat, alumnat, famílies, monitors, personal no docent, etc.); 

- Els criteris per determinar el desenvolupament d’accions són molt oberts i segueixen 

aquets quatre paràmetres: 

- fomenten la motivació,  

- realitzen diagnosis del centre,  

- fan accions destinades a ajustar el currículum escolar,  

- fomenten la participació i reduir el consum  

  

3. Ofereix formació i assessorament per a mestres, professors, monitors, famílies i altres agents 

sobre alimentació sostenible i saludable amb visió de sobirania alimentària. 

 

4. A més a més, la proposta de recursos i documentació que posa a l’abast, valorem que entra 

totalment dins els criteris de sobirania alimentària, per ser plurals, diversos, tocar les temàtiques 

fonamentals, i perquè reflecteixen formes de fer i pensar molt diverses que fan un 

qüestionament de fons.  

Aquesta proposta de materials està estructurada per temàtiques, cadascuna de les quals té una 

sèrie d’apartats: 

■ lectures bàsiques 

■ lectures d’aprofundiment 

■ llibres per a infants i joves 

■ materials didàctics 

■ vídeos, jocs i materials multimèdia 

■ webs 

■ activitats i visites 

■ exemples de com posar-s’hi 

 

5. Desenvolupa projectes a les escoles com: treball dels horts escolars amb visió de sobirania 

alimentària, promoció de menjadors sostenibles, organitzacions de cooperatives escolars,...  
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4.3.2 LES ONG 

 

I. Importància de les ONG en el foment de la sobirania alimentària a nivell escolar. 

La funció de les organitzacions de cooperació les col·loca en una situació relativament “privilegiada” que 

els permet analitzar els fenòmens des de diferents realitats, i tenir una visió del seu abast global. El 

treball que duen a terme els permet alhora observar què passa a casa nostra, i mirar d’entendre el que 

passa al Sud, i a l’inrevés. Aquest “privilegi” també els dóna l’oportunitat i la responsabilitat de retornar 

aquesta informació a la pròpia comunitat. 

 

Reflexionar, sensibilitzar, impulsar processos de formació i mobilització, formen part d’un mateix 

engranatge que les ONG han de compartir amb la ciutadania. En l’àmbit educatiu, s’han establert ponts 

entre el professorat, els educadors i les ONG. Si bé és cert que moltes de les actuacions que s’impulsen 

encara tenen un caràcter puntual, es comença a considerar que han de formar part d’un procés, l’última 

etapa del qual és el canvi d’actituds i la transformació social.  s necessari seguir impulsant i millorant 

aquesta dimensió de l’EPD, i sobretot que mantingui la coherència entre objectius i mètodes. 

És imprescindible definir els valors que es volen reforçar en relació al desenvolupament, cal avançar en el 

treball d’investigació i clarificació a nivell teòric i conceptual. És important també aconseguir una major 

proximitat amb la ciutadania, fomentar-ne el interès i la participació, a través d’estratègies, mètodes i 

instruments creatius. Finalment, l’avaluació és indispensable per poder millorar i això passa per elaborar 

instruments adequats per valorar les actuacions d’EPD i sensibilització de les ONG.  

 

La seva tasca no la poden fer soles, sinó que han de treballar amb els professionals de l’educació 

(professors/es, educadors/es...) que dia a dia són a classe, al centre, i coneixen millor la realitat i sobretot 

les eines per acompanyar els infants i joves. Sense ells i elles la seva proposta pot quedar molt allunyada 

de la realitat36. 

 

A continuació fem un petit anàlisi de les ONG que desenvolupen projectes relacionats amb el tema del 

treball; segurament no hi són totes, però creiem que sí que hi són les més significatives. 

 

 

II. Recull d’experiències d’ONG que treballen la sobirania alimentària a les escoles 

 

A- ENTREPOBLES37  

( ANNEX 6) 

Entrepobles, juntament amb altres persones vinculades al moviment agroecològic, és l’entitat que porta 

el concepte de Sobirania Alimentària a casa nostra, l’any 2003, i per això considerem que és una de les 

entitats més importants en relació al tema d’aquest treball. Dos anys després, el 2005, l’entitat comença 

a fer treball de sensibilització, tant en l’àmbit educatiu, com social i d’incidència política. 

 

                                                
36

 La Magalla. Butlletí de la Federació Catalana d’ONGD. Juny-juliol 2010. 
37

 www.entrepueblos.org  
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Considerem cabdal la tasca d’aquesta entitat, ja que: 

● S’ha encarregat de fer difusió del concepte de SA a casa nostra, especialment en àmbits no 

formals, com ara casals, entitats ciutadanes, Ajuntaments, tasca imprescindible perquè la gent 

vagi prenent consciència del model alimentari i de la possibilitat de canviar-lo. 

●  s un eix bàsic en la seva actuació fer ben palès l’impacte que tenen en el sud els comportaments 

alimentaris del nord. En aquest sentit, treballen les jornades, exposicions i campanyes de 

sensibilització relacionades amb biocombustibles, món rural i globalització, etc. 

● Ha dut a terme tot un seguit d’iniciatives orientades als centres escolars de primària per difondre 

els principi de la Sobirania Alimentària: creació de materials, formació per al professorat, 

exposicions,... 

● Treballa en xarxa amb altres entitats per poder fer més ressò dels temes en què treballa, com és 

el cas de la seva participació en la Taula. 

● Treballa amb intensitat en el programa de menjadors escolars ecològics, des del 2007, com a 

membre de la Taula de treball d’Alimentació Escolar Ecològica, per difondre en escoles. Aquesta 

tasca és la que ha tingut més incidència i ha arribat a un nombre més gran de persones. 

● Compta amb un equip d’activistes, a nivell estatal, que són els que duen a terme les tasques de 

sensibilització, amb la qual cosa fan arribar a molta gent la informació que volen transmetre a la 

població. 

 

 

B- VETERINARIS SENSE FRONTERES38 

(ANNEX 7) 

Veterinaris Sense Fronteres és una Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD) que 

promou, des de la cooperació, un model de desenvolupament rural just a favor de la sobirania 

alimentària, com a proposta que dignifiqui la vida dels pagesos i garanteixi la sostenibilitat ambiental, 

social i cultural del Dret a l’Alimentació per a tota la població mundial. 

 

Veterinaris Sense Fronteres entén la sobirania alimentària com el dret dels pobles a decidir i 

implementar les seves pròpies polítiques i estratègies agràries i alimentàries per a la producció i 

distribució sostenible d’aliments que garanteixin una alimentació sana, basada en la petita i mitjana 

producció, respectant les cultures i la diversitat dels models agrícoles, pesquers i indígenes de producció 

agropecuària, comercialització i gestió de recursos sense discriminació per raons de sexe, edat, ètnia o 

d’un altre tipus. 

 

Aquesta ONG està realitzant un projecte per introduir la sobirania alimentària a les escoles anomenat 

“Alimentacción: red de escuelas por un mundo rural vivo”.  s una iniciativa que vol proposar accions als 

centres educatius (i als agents educatius) i a la resta de la comunitat educativa de les zones rurals de 

l’Estat Espanyol amb la finalitat de generar coneixement i presa de consciència sobre com la cadena de 

producció, comercialització, distribució i consum d’aliments a nivell global, i local i els nostres hàbits de 
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consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats, la salut i el medi ambient. També 

fomenta les relacions equitatives entre dones i homes que completarà la consecució dels objectius 

d’aquesta iniciativa. 

Aquest projecte, però, no només el duu a terme aquesta organització, sinó que, “Alimentacción” és fruit 

de la reflexió de VSF i Acsur La Segovias. Aquestes dues organitzacions s’uneixen per formar un equip de 

persones amb diferents experiències i interdisciplinari: educació, pedagogia, dret, gènere, sociologia, 

biologia, entre altres. Aquesta diversitat competent, que s’enriqueix i es  retroalimenta per adaptar-se a 

les necessitats, moments i processos, és la llavor que dóna com a fruit la iniciativa “Alimentacción”.  

El pla de treball del projecte proposa abordar  directament l’educació en valors amb l’alumnat, integrant-

la en els processos d’educació formal. A més, pretén incidir en altres àmbits que també ho són sensibles, 

com: professorat, AMPA, comunitat en general, CEP, Administracions Públiques, Universitats, 

associacions de persones productores, organitzacions de dones... 

 

Els objectius del projecte són: 

1. Incrementar la consciència social en la comunitat escolar (alumnat, professorat, mares i pares, 

personal no docent, ajuntament, organitzacions locals, etc.) de la importància de la producció i el 

consum d’aliments implicant la resta d’ actors de la comunitat (associacions de productors/es, 

associacions de dones,...) 

2. Generar una xarxa de centres educatius i persones compromeses amb uns models de 

producció, comercialització i consum d’aliments més justos socialment, saludables i respectuosos 

amb el medi ambient, que afavoreixi l’intercanvi d’idees, projectes, materials, experiències, 

bones pràctiques educatives. 

3. Afavorir la participació ciutadana en el desenvolupament d’un món més sostenible socialment, 

ambientalment i econòmicament. 

 

 

C. ALTERNATIVA 3. XARXA D’ESCOLES PEL COMERÇ JUST 39 

(ANNEX 8) 

L’experiència d’Alternativa 3 és molt destacable, tant pel foment de la sobirania alimentària en la 

perspectiva que promouen del Comerç Just, com pel treball que porten a terme en el context educatiu.  

A nivell d’escoles de primària han creat la Xarxa d’Escoles pel Comerç Just que té com a objectiu introduir 

el Comerç Just i el Consum Responsable dins el sector educatiu a través del mateix currículum del centre. 

De la seva tasca amb la xarxa en destaquen els aspectes següents: 

 Potencien les xarxes locals per implicar-hi les escoles, enlloc de fer-ho ells directament, ja que 

valoren són les que coneixen millor el context, l’alumnat, les famílies, els professors, etc.  

 Tot i que la iniciativa d’entrar en el  projecte normalment sorgeix d’un professor concret, ells 

treballen per què s’hi impliqui el major percentatge del claustre escolar (professors, AMPA, 

alumnes, pares,...), i que a poc a poc els conceptes s’incloguin al CV de l’escola.  
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 És un projecte molt flexible i que dóna resposta a les demandes que es fan des de la pròpia 

escola, de forma que s’adapta a les seves necessitats, tant com a centre com de cada professor 

(tenen un servei d’assessorament continu al professorat).  

 Busquen sinergies relacionades amb el comerç just. D’aquesta manera, realitzen treball 

conjuntament amb Agenda 21, Contes del Món, Xarxa d’Escoles Compromeses (desactivada 

actualment), Setem, Caribú,  i totes aquelles iniciatives que puguin complimentar la seva feina als 

centres escolars. 

 De la mateixa manera busquen no repetir feina que estigui realitzant una altra ONG, i informar 

les escoles de l’oferta educativa a la qual poden tenir  accés. Tenen l’experiència que quan millor 

funciona un projecte és quan més agents hi ha implicats. 

 Volen promoure que les escoles vagin avançant en el procés d’introducció d’altres elements de la 

sobirania alimentària: menjador ecològic i de proximitat, consum responsable, reciclatge,... tot en 

coordinació amb altres recursos i entitats. 

 

 

D. INTERMÓN OXFAM40 

Hem volgut recollir el treball d’ ntermón Oxfam a nivell escolar, perquè porta a terme una iniciativa que 

valorem és acord al paràmetres de SbA. En aquest cas no hem fet entrevista perquè la informació sobre 

el programa queda prou recollida al a pàgina web, i perquè en els aspectes més conceptuals de SbA no 

estem d’acord amb  ntermón Oxfam (sobretot en el que té a veure amb comerç just), llavors només 

l’hem volgut mencionar.  

 

La iniciativa d’aquesta entitat és Connectant mons és una proposta educativa telemàtica que combina 

l’activitat dins l’aula i el treball en xarxa entre alumnat  de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, 

econòmiques i socials i en la qual participen centres d’arreu del món.  

Es treballa mitjançant una plataforma telemàtica multilingüe en 7 llengües (italià, castellà, portuguès, 

anglès, gallec, català i basc), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en 

equips de treball de la mateixa franja d’edat. Cada any treballen una temàtica concreta relacionada amb 

l’educació per a una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb 

propostes didàctiques adequades a l’edat.  

 

Dins aquest programa en sorgeixen 2 més: 

- Llavors per un món més just. En l’edició per al curs 2012/2013, Connectant mons ofereix propostes per 

analitzar i reflexionar sobre el  consum d’aliments i per ajudar-nos a ser més crítics i més responsables en 

els nostres hàbits de consum. 

- Alimentant idees és una xarxa social, una web de recursos didàctics, un blog i, sobretot, un espai 

educatiu en el qual joves d’arreu del món comparteixen la seva feina, inquietuds i idees sobre els grans 

temes de la injustícia alimentària. 
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4.3.3 LES XARXES 

 

I. Importància de les Xarxes en el foment de la sobirania alimentària a nivell escolar. 

El treball en xarxa és fonamental per dur a terme una tasca educativa; és més, no és simplement una 

metodologia sinó que ha de ser una estructura en si mateixa.  

Les xarxes es teixeixen nuset a nuset, amb accions i propòsits comuns posats en pràctica, amb 

complicitats i aprenentatges conjunts, amb recerques i qüestionament, amb trobades humanes on 

podem sorprendre’ns davant les coses que cadascú és capaç d’inventar o proposar i, sobretot, amb 

aquelles coses que som capaços de fer que existeixin quan fem que conflueixin les nostres voluntats i les 

nostres capacitats41. 

El treball en xarxa permet posar-se en contacte diferents agents educatius (mestres, tècnics 

administració, pares i mares, alumnes,...) per unir esforços i dur a terme una tasca educativa participativa 

i activa. 

Tot seguit fem una anàlisi de tres treballs en xarxa que tracten conjuntament diferents agents del món 

educatiu formal i no formal. Cal dir, que ens ha sorprès molt l’existència d’aquestes experiències i són un 

reflex que el treball conjunt pot dur a fer una bona tasca. 

 

II. Recull d’experiències de Xarxes  que treballen a les escoles sobirania alimentària  

 

Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica 

(ANNEX 9) 

La Taula de Treball per l’Alimentació Escolar Ecològica resulta de gran interès per a aquest estudi, ja que 

basa la seva tasca en la difusió del concepte de Sobirania Alimentària a les escoles, i té com a objectius 

crear un marc de referència de menjadors escolars ecològics, i vertebrar i aglutinar entitats i 

professionals interessats en el tema per fer projectes de manera coordinada.  

  

Els aspectes que valorem com a més interessants de la Taula, pel fet d’estar estretament vinculats al 

tema que ens ocupa, són els següents:  

● És una plataforma que aglutina i relaciona entitats i professionals amb l’objectiu comú 

de portar a les escoles una nova manera d’entendre l’alimentació en tot el seu procés, 

des del pagès, les xarxes de consum, les escoles, les AMPA, fins a arribar a la taula del 

menjador escolar.  

● Té com a prioritat incidir, difondre i sensibilitzar a tots els nivells sobre el concepte de 

Sobirania Alimentària a les escoles.  

● Treballa amb entitats i professionals de tot el territori, de manera que la incidència és 

directa, personalitzada i té abast territorial, ja que els agents que duen a terme aquesta 

tasca treballen en el seu propi entorn, i això facilita que la sensibilització i el seguiment 

dels processos sigui constant i de proximitat.  
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● És un grup dinàmic, tant pel que fa als components com pel que fa a procedència, àmbits 

professionals, i això facilita l’intercanvi d’experiències, coneixements, estratègies, i 

arribar a més persones d’una manera diversificada i rica.  

● Acull diversitat de vies de difusió del principi de Sobirania Alimentària a les escoles, ja 

que els professionals i les entitats que hi participen provenen de múltiples camps d’acció, 

i això permet que aquest concepte pugui calar en àmbits tan distants com l’administració 

pública (local, comarcal provincial, nacional), el sistema de salut pública i privada, la 

pagesia, els consumidors, el professorat, els pares, els infants, les xarxes de 

distribució, l’educació formal i no formal, etc.  

 

 

Xarxa d’ incorporació de l’EPD al currículum escolar42  

(ANNEX 10) 

Competències i EPD és un projecte de formació i innovació educativa dirigit a professorat i personal tècnic 

d’ONG que té una duració tres anys amb diferents nivells d’implicació. 

El projecte té com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva una eina teòrico-metodològica 

de suport al professorat i personal tècnic de les ONG que treballen l’EPD a l’escola. 

L’eina consisteix en una guia que es proposa facilitar la integració de continguts, metodologies i criteris 

d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les 

desigualtats globals en la seqüenciació de temes dintre del currículum de l’educació primària i secundària 

orientat al desenvolupament de les competències bàsiques. 

 

El projecte està definit per tres grans blocs d’accions: 

1. En primer lloc, la conformació d’un grup o comunitat de participants que contribuirà a 

construir i compartir un marc teòric i metodològic de referència (des de l’ensenyament per 

competències i des de la definició del camp d’actuació de l’EPD), establir les necessitats 

formatives i participar en les sessions, tallers i grups de discussió per detectar els reptes a 

afrontar. 

2. En segon lloc, es durà a terme un procés de concreció de propostes per incorporar al 

currículum (mitjançant tallers participatius i interaccions virtuals), l’anàlisi d’aquestes propostes i 

la redacció d’un document previ que servirà de guia per a la tercera etapa. 

3. En tercer i últim lloc, implicarà la dinamització i acompanyament per part de l’equip 

d’elaboració amb professionals de l’educació i centres que desitgin posar en pràctica la guia. Es 

faran entrevistes, observacions a l’aula i valoracions entre l’equip que realitza la prova i l’equip 

d’elaboració de la guia. Aquest pilotatge ajudarà a millorar el resultat final del programa. 

 

En aquestes tres etapes els protagonistes són el professorat i el personal tècnic de les ONG, atès que el 

propòsit del procés és la reconstrucció de pràctiques i discursos a partir de la reflexió de la pròpia 

experiència. 
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Grup de treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida - Projecte d’Agroecologia Escolar a Sant 

Cugat del Vallès  

(ANNEX 11)  

Considerem que és una experiència molt a tenir en compte com a treball de foment de la SbA a nivell 

escolar donat que aquesta xarxa de Sant Cugat del Vallès, en la qual participen 35 professors de 22 

centres diferents, ha focalitzat el seu treball en l’Agroecologia Escolar perquè aquest àmbit permet la 

connexió amb el territori i la comunitat, el treball amb reptes socioambientals i la participació 

autèntica de manera més profunda amb altres perspectives.  

 

Aquesta xarxa destaca en les seves pràctiques perquè: 

● Han fet un treball en xarxa amb tots els horts que, a més a més, ha servit per a la transformació 

territorial de la zona amb projectes agro-ecològics. 

● Aquest mateix treball en xarxa ha permès ampliar molt l’impacte: passar de 4-5 horts fa 5 anys, a 

30 actualment; molts professors i educadors han fet els seus projectes i a cada centre s’han anat 

obrint propostes que engresquen l’alumnat.  

● Han fomentat la recerca i difusió com a elements dinamitzadors, fet que ha permès la innovació 

continuada i la participació del sector universitari.  

● Introdueixen l’hort al currículum escolar: l’hort com a eina per al desenvolupament de 

competències en totes les matèries.  

● Impliquen la comunitat més enllà del que és habitual a l’escola (pagesos, gent gran, malalts 

mentals, estudiants en pràctiques, voluntaris i investigadors, com també les famílies dels 

alumnes).  

● Impliquen els alumnes com a formadors d’altres nens i nenes en un format d’aprenentatge-

servei.  

 

 

4.3.4 LES EMPRESES DE MENJAR ECOLÒGIC 

Hem volgut tenir en compte aquelles experiències que considerem entren en els paràmetres de la 

sobirania alimentària. Hi ha altres empreses que treballen alimentació ecològica i/o equilibrada, però 

considerem que, per la seva política de funcionament, no poden ser tingudes en compte en aquest 

treball. 

 

Recull d’experiències d’empreses de menjar ecològic  que treballen a les escoles sobirania alimentària: 

 

Pam i Pipa   

(ANNEX 12) 

Destaquem aquesta empresa, per una banda, perquè té com a plantejament millorar qualitativament la 

matèria primera del menú escolar i oferir una dieta més sana i equilibrada, utilitzant productes de 

certificació ecològica, i per una altra,  perquè a banda del treball de servei de menjador escolar, busquen 

incidir en el context formant els cuiners, apropant-se als professors i a les famílies a través de diferents 

activitats, i implicant els productors en el procés educatiu dels nens i nenes.  
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Com a empresa, a més, han prioritzat en tot moment la qualitat i el benefici nutricional dels infants per 

sobre del guany econòmic, i el contacte directe amb el productor per eliminar intermediaris. 

  

De la seva experiència hem volgut recollir que: 

- Aquesta iniciativa, tot i la feina feta, necessita per consolidar-se un reforç extern per consolidar-se que 

no depèn d’ells: ajuts als productors, empreses o associacions que fomentin l’alimentació ecològica, 

campanyes educatives, etc... 

- Es troben amb dificultats per assumir el preu dels productes ecològics per part de les escoles, de 

manera que proposen introduir el que es pugui, fonamentalment productes de proximitat, i si és possible 

del petit comerciant o directament del productor. 

- Aquelles escoles que vulguin iniciar aquest procés de canvi a ecològic i/o de proximitat, es trobaran amb 

dificultats donat que, a causa del canvi cap als serveis de càtering o els cuinats preparats, les cuines no 

estan preparades, i el personal a vegades no rep bé l’augment de feina.  

- Per a Pam i Pipa és fonamental, que l’escola que ho vulgui fer, s’ho prengui com a un projecte i doni 

molta importància als cuiners, de forma que tots els reptes i dificultats siguin part de l’aprenentatge. En 

aquest procés els nens han de ser els protagonistes, i el menjar ha de ser part del procés educatiu. 

 

 

Futur Just   

(ANNEX 13) 

Hem recollit l’experiència de Futur Just perquè treballa com a servei de càtering o de cuina per a escoles, 

amb productes de proximitat i introduint el màxim d’ecològic, amb l’objectiu d’incidir en la millora dels 

models de consum i reduir l’impacte dels seus serveis. 

Igual que Pam i Pipa, no tenen com a prioritat el benefici econòmic. 

De la seva experiència en destaquem que: 

- Els és molt difícil ajustar-se als preus dels menús escolars públics, perquè els productes de qualitat i 

sobretot els ecològics són més cars, i perquè el preu establert per la Generalitat és baix i no dóna suport 

a aquest tipus de projectes.  A més, aquest tipus de menjar demana més feina de preparació, i en 

ocasions l’escola no té prou personal ni pressupost per pagar-lo.  

 

 

Cooperativa Trèvol  

(ANNEX 14) 

L’experiència de Trèvol l’hem escollit com a exemple de distribuïdora de menjar ecològic i de proximitat 

que treballa i distribueix a les escoles de Barcelona i rodalia. Cal destacar que treballen conjuntament 

amb la Fundació Futur Just, a través de la qual es posa en contacte amb les escoles. 

De la seva experiència en destaquem: 

- Com en el cas de la Fundació Futur, veuen dificultat a l’hora d’ ajustar els preus i també d’oferir 

els productes com volen les escoles (formats, quantitats, tipologia d’alimentació,...). 

- Tot i així, han detectat un augment de la demanada d’aquests tipus d’alimentació per part de 

les famílies com a preocupació de l’alimentació dels fills/es. 
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“Se puede conocer experiencias que trabajan desde la SbA pero no son       

del todo   reales porque este término va relacionado con el enfoque 

político, y SbA y capitalismo es imposible”  

                              Marta G. Rivera, Veterinaris sense Fronteres (professora         

del màster). 

5. CONCLUSIONS 
 

 

 

 

 
El primer de tot que cal dir és que amb aquest en treball s’ha volgut fer una aproximació a la Sobirania 

Alimentària des d’un petit context (per a nosaltres prou important), com és el camp escolar, sense voler 

ser complert ni únic, ja que es necessita un procés de construcció i revisió constant, en el qual 

s’incorporin noves aportacions i es vagi construint, a poc a poc, un model teòric de la SbA. 

 

Després de fer aquest estudi, i tenint en compte la hipòtesi que ens havíem plantejat, valorem que:  

 

Existeixen propostes de treball, adequades al marc escolar de primària de la província de 

Barcelona, que fomenten els principis de la Sobirania Alimentària.  

Hem trobat tot un seguit d’eines i actors que, dins el marc escolar, poden recolzar-nos en el treball de la 

sobirania alimentària com a eina de foment de ciutadans crítics i responsables. 

Alguns tenen criteris directes i clars cap a aquest objectiu, com són les ONG, les empreses de menjar 

ecològic que mencionem, o les xarxes de treball específiques; d’altres, es poden adaptar i fer sevir per 

aconseguir aquests objectius.  

 

L’Hort 

Relacionant la recerca bibliogràfica i les experiències conegudes podem concloure que l’hort és una de 

les eines que ens ajuda a aplicar idees de Sobirania Alimentària a l’escola.  s molt important que aquest 

element compti amb: 

● Un projecte de centre i sigui treballat com a eix transversal i interdisciplinar: l’hort escolar no es 

pot afrontar únicament des de l’àrea del coneixement del medi, necessita més disciplines, més 

àrees per donar una explicació més completa als fenòmens que s’hi produeixen. En l’agricultura 

agroecològica, i també hauria de ser així en l’agricultura en el context escolar, hi ha un diàleg 

constant entre diverses disciplines. A l’hort, hi intervenen també les ciències socials, per definir 

costums, tradicions, mètodes de cultiu, sectors de producció. En la tecnologia, hi intervenen les 

eines i la manera de treballar l’hort; en matemàtiques, hi intervenen els càlculs per saber la 

productivitat, etc. Cal crear espais de diàleg per plantejar als alumnes conflictes actuals, com ara 

entre els adobs artificials i naturals, entre plantes autòctones i plantes transgèniques, entre 

pesticides o lluita biològica, etc. S’han de presentar els conflictes, els pros i els contres, des de 

diversos àmbits de coneixement, i s’han de fer projeccions de què pot passar per tenir present la 

perspectiva de futur. 
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● L’involucrament de tot el claustre (encara que sigui en diferent grau de motivació): si l’interès i 

l’esforç és només d’un professor l’hort fracassarà. 

 

● Una visió com a oportunitat no com a dificultat: una de les coses més importants per fer un hort 

escolar no és tenir l’espai idoni, és voler-ho fer. Si l’escola, entesa com a comunitat educativa en 

el seu conjunt, amb els pares i l’Administració local, té el desig i la voluntat de muntar un hort, 

sempre es pot trobar la manera de conrear plantes en un centre escolar. 

 

● El treball des de la participació: l’hort s’ha d’estudiar, però evidentment s’hi ha de treballar. 

L’alumnat ha d’anar a l’hort escolar, ha d’intervenir a fer la feina de l’hort. Però no només això. 

Cal que l’alumne participi en la presa de decisions. Pot decidir què plantarà, per què escull una 

llavor o una altra, per exemple, després d’estudiar-ne les diverses opcions a l’escola. Pot decidir 

què en fa del que ha collit, si ho reparteix o ho regala, si es cuina immediatament o en fa 

conserves. 

 

● Un treball des de la quotidianitat del procés:  en el sistema hort, cal tenir en compte la incertesa i 

el temps. L’hort escolar està en constant evolució. Se sap, molt sovint, que s’inicia el procés amb 

la preparació del sòl o amb la plantació, però no sempre se sap com s’acabarà, perquè hi ha 

incomptables factors (tant socials, com econòmics o ambientals), que el poden afectar: des de 

pluges torrencials o pedregades, fins a un decret de sequera, passant per una plaga... Tots 

aquests processos s’han d’aprofitar per l’aprenentatge, és molt important no desanimar-se i 

aprendre dels errors. 

 

● Una Administració que ho recolzi i doni recursos i eines: l’hort hauria de ser un espai integrat en 

el disseny dels centres escolars, amb un sistema entre l’Administració local i el Departament 

d’Ensenyament. 

 

 

Menjador 

En el cas del menjador escolar amb perspectiva de Sba valorem que la introducció d’aliments ecològics i 

de proximitat no es pot veure com un simple canvi d’alimentació convencional a alimentació ecològica, 

(no és només substituir una poma convencional per una ecològica), sinó com un procés complex que ens 

porta a una transformació de la concepció del menjador, aportant una visió més global, més oberta, 

apostant pel canvi cap a un món més just, fugint de les crisis alimentàries. No ens val comprar productes 

ecològics collits i envasats fa setmanes que provenen de països llunyans seguint el model intensiu i 

d’exportació imperant encara que porti el segell ecològic. En aquesta substitució és important que es 

potenciï l’espai com a un lloc d’aprenentatge col·lectiu i no com a un espai físic on l’objectiu sigui 

alimentar-se. Cal veure com es vol fer el procés de canvi i acompanyar-lo d’un procés de sensibilització 

dins de l’escola per què tothom ho entengui i hi participi.  
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Per això valorem que al menjador escolar és necessari: 

● Tenir present que no només s’hi  transmeten aprenentatges sobre com alimentar-se, sinó també 

aspectes relacionats amb la política i  la cultura; per tant, s’ha de pensar en quin model volem 

transmetre als nostres alumnes, i consegüentment, a les famílies. 

● Els menjadors dels centres educatius han de ser una part més del projecte educatiu del centre, 

de manera que la tasca educativa de l’escola és coherent precisament perquè va més enllà del 

temps lectiu: alimentar-nos no és només cobrir unes necessitats fisiològiques, sinó que aporta 

salut, fomenta criteris de consum i és una realitat socialitzadora i transformadora, entre altres 

qüestions. 

● Fer partícip a tota la comunitat educativa: des dels alumnes que hi mengen fins als cuiners que hi 

cuinen, passant per les famílies o el professorat de l'escola. 

● La necessària implicació de tots els actors al llarg de la cadena alimentària, incloent-hi també les 

famílies, i la conveniència de consensuar uns criteris bàsics sobre el que entenem per un model 

de menjador sa i sostenible. 

● Les escoles han d’apostar per la gestió autònoma del menjador per poder decidir el que es menja 

i com es menja als menjadors. Hi ha una clara tendència cap a la concentració de la quota de 

mercat en poques empreses. Només dues  empreses de restauració col·lectiva concentren el 21% 

del total de vendes en aquest sector. 

● S’ha de treballar tant a l’aula com en el menjador la necessitat d’evidenciar els beneficis 

ambientals, econòmics, socials i sanitaris en relació a l’alimentació de temporada, local i de 

proximitat en els menjadors escolars (i també a casa de cadascú). 

● S’ha de canviar la manera de menjar actual cap a un model de producció i consum més sa i 

sostenible. 

 

 

El CV escolar  

Valorem que la introducció dels paràmetres de Sba a nivell curricular és necessari per a que tinguin 

incidència sobre l’alumnat. Això requereix una intencionalitat i un esforç per part de la comunitat 

educativa interessada a aplicar-ho, i n’hi ha prou amb accions puntuals i aïllades.  

 

Considerem per tant que: 

● L’aplicació de la sobirania alimentària i l’Educació per al Desenvolupament en l’àmbit formal 

només serà possible si es construeix des de la base i per la base, amb especial implicació del 

professorat. 

● Cal potenciar vies per a la introducció “transversal” dels continguts i valors de l’EPD en els llibres 

de text, materials audiovisuals, multimèdia i altres materials educatius. 

● És bàsic que el professorat es formi  en EPD tant en la formació inicial (escoles de magisteri, CAP, 

etc.) com en la contínua (potenciar l’EPD dins els plans de formació permanent del professorat). 

● És molt important que el professor hagi fet un procés de reflexió, que tingui assumits aquests 

valors primer, ser capaç d’autoavaluar-se. S’ha de tenir en compte que és un procés on aprenem 

tots, els adults també.   
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●  s fonamental que el nen estigui implicat en el seu procés d’aprenentatge per assolir l’objectiu 

fonamental que és generar ciutadans compromesos amb l’entorn. 

● Cal la implicació dels experts (de la universitat, de les ONG) no per què portin conclusions a les 

escoles i allà en facin puguin, sinó per fer un treball en xarxa entre totes les institucions 

educatives per anar avançant i afrontant els reptes. 

● Cal treballar junts els diferents agents educatius per elaborar una proposta realista que després 

cada centre pugui adaptar a la seva realitat. També caldria comptar amb l’Administració, i que el 

Departament d’Educació donés suport i impulsés una proposta així. 

● En el treball educatiu cal: 

○ Posar l’accent sobre les “Grans Causes”; 

○ Partir de la realitat propera de l’alumnat; 

○ Fer servir una metodologia inductiva i dialògica coherent; 

○ Tendir al compromís i l’acció  . 

 

Els majors reptes que es plantegen actualment considerem que són els següents: 

● El Departament d’Ensenyament en general no facilita l’aplicació de l’Educació per al 

Desenvolupament, tot i que se’n va crear una assignatura específica: Ciutadania. Queda a 

disposició del centre treballar-ho o no. Ensenyament avalua al final els continguts, si no les 

competències, tot i que el discurs és un altre.  

● Les retallades en els pressupostos escolars aniran en contra del treball en EPD. El treball de 

competències requereix implicar els nens en el procés d ’aprenentatge, i això demana dedicació i 

temps. Anirà en contra de la participació dels alumnes. 

 

ONG 

Les ONG i les escoles porten temps intentant treballar juntes, en una relació que costa de consolidar, 

perquè són dos mons que, tot i ser propers, queden molt distanciats. Actualment moltes ONG comencen 

a plantejar-se el perquè, i això és bàsic per poder treballar conjuntament.  

Fins ara moltes ONG  treballaven un tema i l’intentaven introduir a les escoles fent materials i formant els 

tècnics perquè anessin a les escoles a difondre’l,  però s’ha comprovat que aquests materials es queden 

als prestatges sense aplicar-se a l’aula43. No hi ha una fórmula màgica perquè això no passi, però, en 

funció d eles ONG entrevistades, podem extreure les següents conclusions: 

● Les ONG s’han d’apropar a la realitat de les escoles i les escoles han de veure la necessitat de 

treball de les ONG en els centres. 

● Entendre l’educació com a procés. Entendre que cada centre (i professional) té el seu ritme. No 

existeix una fórmula única, tot és correcte i millorable. Per fer això has de conèixer molt bé les 

possibilitats i limitacions de cada escola i adaptar-se a les característiques pròpies. 

                                                
43

 Diagnòstic sobre l’ús dels recursos d’educació per al desevolupament de les ONGD entre el professorat de Catalunya. 

FCONGD. 2003. 
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● Les ONG han de ser unes acompanyants en els aprenentatges. Han de ser les iniciatives locals les 

que liderin els processos, i no les ONG que han de ser vistes com a guies. 

● És primordial el treball en xarxa. No solapar feina i aprofitar els recursos, coneixements, 

metodologies,... d’altres entitats i/o xarxes en què participen les escoles (Agenda21, Escola 

Verda,...).  

● Allò que es vulgui aplicar com una nova idea en el procés d’aprenentatge ha d’estar dins el 

currículum, en el projecte de centre. I no és vàlid que només ho apliqui un o dos mestres, tot i 

que s’ha de partir de la base que cadascú té la seva motivació i concepció del tema. 

 

Quant al treball de la Sobirania Alimentària, podem dir que les escoles no es plantegen el terme com a 

tal, sinó que l’enfocament que apliquen va molt relacionat amb ecologia, salut i hàbits, és a dir,  els falta 

la visió política i econòmica del concepte. Justament aquest és el punt fort de les ONG, i que han d’aplicar 

als centres tenint en compte tots els punts anteriors. 

 

L’Administració 

De les iniciatives existents podem concloure que: 

● Hi ha un doble discurs de les administracions. Per un costat, fan campanyes d’alimentació 

saludable (com la G     ’          ó                  ) però, per un altre, elaboren normatives i 

marcs legals on es prioritzen les empreses amb capacitat de gestió i on no s’hi reflecteix l’aposta 

per un model local. 

● Algunes iniciatives són molt positives perquè ofereixen un paper facilitador, (no cal que sigui 

només econòmic), de creació de xarxa, de formació del professorat (Agenda21), de creació de 

materials (A Taula!),...  

● Existeixen traves administratives i tècniques per poder dur a terme una gestió local o 

d’autogestió dels menjadors escolars. 

● Tot i la importància que sembla que li donen, s’han tancat projectes (        V       P    ’A   ó 

       ’A         ó    ’A               ò    ) per manca de finançament. 

 

Les xarxes 

Considerem que aquestes experiències són les més positives perquè s’hi realitza un treball en xarxa 

interdisciplinar. Aquesta tasca no només es duu a terme entre entitats i/o escoles, sinó, entre diferents 

persones de diversos  àmbits, edats, sexes, professions. Aquest fet fa que el treball que es realitza tingui 

una gran riquesa. 

Perquè és important el treball en xarxa per treballar la Sobirania Alimentària?: 

● S’uneixen esforços per aconseguir un objectiu comú. 

● Hi ha un major impacte dels resultats. Ja que la incidència és més directa perquè es treballa amb 

diferents entitats i/o professionals. 

● La difusió és multiplicadora perquè hi ha diversitat de professionals, àmbits, localitats, entitats,... 

● Es potencia la motivació perquè es fomenta l’intercanvi de coneixements, recursos, 

informacions,... i també de les dificultats, que si són compartides són més fàcils de combatre. 

● Es potencia la coresponsabilitat educativa de manera que tothom es fa seu el procés i, per tant, 

l’objectiu. 
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● Es constata l’existència de moltes entitats i moviments que treballen ja fa temps per afavorir una 

producció agroalimentària pagesa i sostenible i la importància de recollir la feina feta: guies 

publicades, recull d’experiències que funcionen, etc.  

 

CONCLUSIÓ GENERAL: 
 

Per a nosaltres aquesta tesina ha estat una oportunitat d'apartar els ulls, durant uns mesos, dels 

missatges negatius que ens envolten de “crisi”, “’impossibilitat de canvi”, de “tot va a pitjor”, “no es pot 

fer res”, “ens hem de conformar”... 

Hem pogut carregar les piles en apropar-nos a iniciatives i professionals molt implicats, tots amb un 

tarannà positiu, amb idees i propostes que sí estan fent canvi i que treballen a nivell local i que, per tant, 

estan a l’abast de les mans, per poder dur a terme una cosa molt gran, un canvi en la societat.   

Entrar de ple en el concepte de Sobirania Alimentària ens ha fet veure que es tracta d'un concepte 

fonamental a nivell social, econòmic i polític perquè engloba un canvi global des de l’arrel, donant sentit 

allò que es vol construir: l’alimentació com un dret (i necessitat bàsica) i no com una mercaderia amb la 

qual especular per obtenir el màxim benefici. Tot i la importància d’aquest terme, hem pogut comprovar 

que és un concepte encara desconegut en el nostre context però, alhora, sí que hi ha moltes ganes de 

treballar per aquesta fita, és a dir, la població vol un canvi però ha treballar per aconseguir-ho. 

 

Després d'analitzar tota la informació que hem recollit del treball que es fa al centre escolar, valorem que 

ara mateix és important que els professionals que es mouen en l’entorn educatiu infantil siguin molt 

conscients dels missatges que fan arribar a la canalla, que facin servir canals diversos per aprendre i 

també per rebre suport, i que treballin amb la implicació de la comunitat en el procés educatiu; tot això 

per impulsar que els nens i nenes puguin ser ciutadans conscients i implicats.  

Hem vist que el treball és, d’una banda, a nivell personal per estar informat, per reflexionar i qüestionar 

el treball de cadascú dia a dia i, sobretot, per fer un canvi individual; i de l’altra, que la connexió amb 

altres agents d’àmbits diferents i la participació en xarxes d’intercanvi  són com el menjar perquè són els 

punts clau de creació d’idees i, sobretot, perquè ens ajuden a veure amb altres ulls i ens omplen 

d’energia renovada, de creativitat i de ganes de continuar endavant. 

 

Per això volíem fer aquesta tesina, com a primer pas per conèixer, reflexionar, llegir... sobre Sobirania 

Alimentària per després poder-ho transmetre i treballar en aquesta direcció. I quina és la millor manera? 

No fent-ho soles, per això vam voler conèixer experiències que ja hi estiguessin treballant, i realment la 

sorpresa ha estat molt positiva perquè hem conegut projectes molt interessants. I a mida que fèiem la 

tesina vam anar posant la voluntat que pogués ser un document per donar protagonisme al concepte de 

SbA en l’àmbit educatiu. Volem que la puguin fer sevir els diferents agents educatius, tant els que ja ho 

tenen molt present perquè coneguin altres experiències i/o utilitzin una nova eina al seu context, com 

aquells que es volen implicar i necessiten buscar actors que els recolzin.  

Som molt conscients que hem entregat aquesta tesina i que hem finalitzat el màster, però això ens ha 

marcat l'inici d’un nou camí per construir un món de tots i per a tothom: i tu quin món vols?  
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              S                     à     S                        

        Proverbi xinés 
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ANNEX 1  

Persones entrevistades: 
 

● María Fernández, tècnica d’Alternativa 3 i dinamitzadora de la Xarxa d’Escoles pel Comerç Just. 

 

● Àlex Egea, tècnic d’Edualter. Dinamitzador de la Xarxa d’ ncorporació d’EPD al currículum escolar. 

 

● Pepa Martínez, tècnica de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament. (FOCNGDE). 

 

● Neus Garriga, tècnica d’Entrepobles.  

 

● Germán Llerena, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, dinamitzador del 

programa d’ horts escolars i sobirania alimentària per a centres educatius en aquest municipi. 

 

● Marta Salvador, coordinadora del servei de menjadors escolars de l’empresa Serveis Educatius 

Pam i  Pipa. 

 

● Benjamí Moliné, professor de cicle superior de primària a l’Escola Jungfrau de Badalona.  

 

● Alba Guinar, nutricionista del projecte de menjadors ecològics a la Fundació Futur. 

 

● Xavi Palos, treballador de la Cooperativa Trèvol. 

 

● Maria Lirón, tècnica de Veterinaris Sense Fronteres. 

 

● Mercè Aguas, professora de l’Escola Ciutat de l’Alba (Sant Cugat del Vallès). 

 

● Laia Capdevila, tècnica de l’ Agenda21 Escolar. 

 

● Membres de la Taula d’Alimentació Escolar Ecològica. 

 

● M. Lluïsa Vigas i a Neus Santiago, directora i responsable del menjador, respectivament, de 

l’Escola Matagalls, de Santa Maria de Palautordera. 
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ANNEX 2 

Recull d’una experiència d’hort escolar amb perspectiva de sobirania alimentària 

             M   è A                    ’       C      A    (S    C         V   è ) 

 

1. I    /           ’  x    è     

L’escola està localitzada a Sant Cugat del Vallès localitat que té una xarxa d’horts. Quan neix una escola és 

inevitable pensar en què l’escola en tindrà un. L’Escola Ciutat d’Alba va néixer el curs 2006/2007 dins del 

CEIP Turó de Can Mates amb el nom de CEIP Sant Cugat XI. Va estar plenament integrada en el 

funcionament de l’escola acollidora pel que fa a alumnes, mestres i AMPA, tot i que ja des de bon 

començament sabien que el curs 2007/2008 estaven destinats a formar part d’una nova escola. Durant 

aquest curs van funcionar dos grups de P3, amb una matrícula de 25 alumnes en total. El curs 2008/2009 

l'escola s'ubica ja en els espais definitius d'educació infantil amb 2 grups de P3, 3 de P4 i 1 de P5. 

Actualment hi ha un hort però als seus inicis no en tenia perquè no es disposava d’un espai  ja que 

l’escola s’anava fent poc a poc.  Tot i així, es va treballar el tema sense hort, es feia sensibilització a 

“petita escala” a les aules i es formava part d’un projecte amb Can Mata. L’escola va anar creixent i s’hi 

va destinar un espai per a hort, però els infants no hi podien accedir perquè l’edifici estava en obres i era 

perillós. Mentrestant es va fer  un curs a càrrec de Mariano Bueno  sobre l'hort ecològic obert a tothom i 

es va començar a plantar llavors, però després d’aquest curs l’espai va anar creixent lliurement sense cap 

tipus de cura. Al cap d’un any l’escola ja hi va poder accedir i les mestres van aprofitar per fer una història 

del passat de l’ hort i treballar-lo a partir del que havia passat durant aquell any. L’hort semblava una 

selva i tot l’alumnat (en aquell moment hi havia fins a Cicle  nicial) va començar a netejar l’espai i van 

anar descobrint que hi havien crescut diferents vegetals (pastanagues, faves,...). Paral·lelament a les 

classes es treballava tot el procés de creixement d’una planta i es plantaven llavors a petita escala per 

quan l’hort estigués net i poder-ho trasplantar. 

  

 2. Agents implicats 

 Tot el claustre (21 mestres) perquè el treball de l’hort forma part del projecte curricular de centre 

i es treballa en el CV com a eix transversal en diferents matèries (ciències, matemàtiques, 

anglès,...). 

 Ajuntament: l’escola forma part del grup de Sostenibilitat del projecte Agroecologia de 

l’Ajuntament de Sant Cugat. Aquest aporta recursos econòmics i tècnics, formació per als 

mestres, assessorament,... 

  

3. Potencialitats 

- El projecte de l’hort escolar forma part de projecte de ciutat. 

- La idea global de l’hort és l’experimentació, de manera, que l’hort està vist com una aula de ciència a 

l’aire lliure. S’aprofiten  les temàtiques relacionades amb el medi per fer-les a l’hort. 

- Es parteix de la idea que per fer el currículum de ciència es necessita un hort; per això no hi ha llibres de 

les matèries relacionades amb les ciències. 

- Fer viure a l’alumnat el procés natural del cicle de les plantes: espigar-se, fer llavor, assecar-se. Les 

llavors que planten són les que han tret del propi hort, es planten i es veu com creixen i es reprodueixen. 
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- Pertànyer a un grup de sostenibilitat permet fer activitats conjuntes amb altres escoles i entitats que 

beneficien  totes dues parts. Per exemple, el curs de 3 fa un projecte d’aprenentatge i servei amb 

l’ nstitut proper. 

- S’aprofita l’espai de l’hort per fer aprenentatges transversals, per exemple, a 4t a l’assignatura d’anglès 

es farà un herbari virtual de plantes aromàtiques en anglès.  

- Tenen la idea que l’hort ha de poder tirar endavant amb recursos o sense, ha de ser sostenible i 

ecològic, per això no demanen l’ajuda econòmica de l’AMPA. 

-  Tenen la concepció de l’hort natural que creix com ”ell vol” sense tenir la por que es morin les plantes 

(també és un aprenentatge), i que surtin les hortalisses com les de les botigues. “Si l’objectiu és que l’hort 

estigui perfecte serà un “chasco”, però si es deixa créixer i s’aprofiten els processos els mestres s’hi 

llencen” 

-  Actualment a l’hort hi tenen: faves, enciams, escaroles, pastanagues, raves, maduixes i plantes 

aromàtiques. 

-  Les normes les posen els propis alumnes, és un espai respectat i cuidat naturalment. 

  

4. Dificultats 

- L’arrencada de creació d’un hort és molt cara i fins ara l’Ajuntament a partir de l’agenda 21, donava un 

ajut econòmic, però aquesta dotació es veurà reduïda. 

- L’hort queda espacialment molt lluny de les aules d’infantil, però tot i així es treballa a l’aula en petita 

escala i hi van de tant en tant, però no ho fan periòdicament. 

- Amb les retallades i la pèrdua d’equip docent es fa difícil fer grups petits. Aquest curs només hi podrà 

anar periòdicament un curs (2n), els altres cursos hi aniran en moments concrets. 

- Buscar plantes (o arbres) que donin fruit durant l’època escolar per poder treballar tot el cicle de les 

plantes. Per això, no es planten arbres fruiters. 

- Es va intentar fer un menjador ecològic i sostenible però van veure que era molt car; si hi hagués més 

escoles que ho fessin seria més senzill. 

  

5. Perspectives de futur 

Que hi hagi un grup (2n) que faci el seguiment periòdic de l’hort i que les altres classes ho aprofitin en 

determinants aprenentatges. 

Seguir  introduint el treball de l’hort en  el currículum com a treball d’investigació, experimentació i 

aprenentatge. 
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ANNEX 3 

Recull d’una experiència a un menjador escolar amb perspectiva de SbA 
Entrevista a M. Lluïsa Vigas i a Neus Santiago, directora i responsable del menjador, respectivament, de 

 ’       M             S     M        P             

 

1. I         ’ x    è     

Des de la creació de l’escola (el curs 2003-2004), l’equip directiu (que venia en bona part d’una altra 

escola de la població) tenia la idea de tenir cuina-menjador i hort ecològic, perquè volien que 

l’alimentació estigués integrada en l’educació dels nens i nenes. Per aquest motiu, ja des de l’inici, 

des de l’AMPA es va contractar una persona que seria l’encarregada de dinamitzar el menjador i 

l’hort escolar, i que tindria cura de tot el procés de l’alimentació, i d’implicar-hi tots els actors. L’any 

2010 aquesta persona va entrar a formar part de la Taula de menjadors ecològics escolars del Vallès 

Oriental, dins del projecte Rururbal, engegat des del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

2. Agents implicats 

 L’equip directiu de l’escola, que ja des de la construcció de l’escola tenia clar que hi havia d’haver 

un espai  per a l’hort escolar, i que la cuina i el menjador havien de cuinar alimentació ecològica.  

 L’AMPA, responsable de la contractació de la coordinadora del menjador. 

 La coordinadora del menjador, que és la persona que fa els menús, adquireix els productes per 

fer el menjar, fa formació a les monitores de menjador, i fa el treball de sensibilització de pares, 

mestres, alumnes, i  de tot el personal vinculat a l’escola.  

 Els avis del poble, que en un primer moment van ser els subministradors de les llavors que es van 

anar plantant en l’hort, i eren els qui explicaven al nens i nenes com s’havia de tenir cura de les 

plantes en el procés de creixement.  

 Els mestres, que són els encarregats de donar vida a l’hort (hi ha una comissió de mestres que en 

tenen cura), i d’integrar-lo com a element transversal de conscienciació de tot el procés de 

l’alimentació.  

 Els alumnes, que a través del menjador (els que es queden a dinar) reben una alimentació 

diferent, més variada, i saludable; i a través del treball en l’hort es fan conscients del procés des 

de l’inici fins al final, quan el consumim per alimentar-nos.  

 La cuinera, que, seguint les pautes de la coordinadora, s’encarrega de cuinar els aliments de 

manera alhora saludable i atractiva per als infants.  

 Les monitores de menjador, que són les encarregades de conscienciar els nens i nenes en el 

darrer tram del procés, perquè tastin nous aliments i noves maneres de cuinar els aliments ja 

coneguts.  

 Els pagesos de la zona: Es programen visites perquè els nens i nenes coneguin com es conreen 

diferents tipus d’hortalisses, verdures, i també com es crien els animals de granja, de manera que 

conegui el procés de l’alimentació des de l’inici.  

 El Consell Comarcal del Vallès Oriental que, en el marc del projecte Rururbal, va engegar el 

desembre de 2010 un projecte de dinamització dels menjadors escolars ecològics i de proximitat 

a la comarca. 
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3. Dificultats 

- Alguns pares no acaben d’entendre el valor de l’alimentació ecològica, i preferirien patates fregides 

congelades, pasta no integral, peix congelat sense espines... D’altres s’hi mostres indiferents, i altres ho 

troben una mica estrany. En alguns moments alguns pares han pressionat perquè s’hi afegissin aquests 

elements més habituals. També, en alguna ocasió s’han queixat que el menjar ecològic resulta més car 

que el que no ho és.  

-Alguns mestres que arriben nous a l’escola han d’adaptar-se a aquesta realitat, i en alguns casos 

l’adaptació no es dóna.  

-Per ajustar els preus, una mínima part de l’alimentació que s’ofereix no és ecològica.  

 -Caldria millorar la implicació de tot el professorat, que s’ho creguin més, buscant algun tipus de 

formació al començament de curs.  

- Que els pares s’hi impliquin amb més força, i que col·laboressin, també des de casa. 

 

 4. Potencialitats 

-Els infants tenen accés a una alimentació saludable, variada (en els menús hi introdueixen tofu, quinoa, 

seitan, no gaires fregits, peix fresc, pasta integral), equilibrada, respectuosa amb el medi ambient, de 

proximitat i de temporada.  

-Els infants viuen de manera natural aquest tipus d’alimentació, perquè sempre ha estat així en aquesta 

escola.  

-Es potencien els esmorzars saludables, i es demana als pares i mares que els infants els portin dins d’una 

carmanyola.  

-Els infants coneixen el procés de l’alimentació, des de l’inici (a l’hort i amb els pagesos) fins al plat, al 

menjador, i això els fa més conscients de la importància de menjar sa, de la cura del medi ambient, i 

integrar l’alimentació en la vida quotidiana.  

- La varietat d’aliments permet als infants de conèixer gustos, textures i menjars que, si no, no 

coneixerien, la qual cosa els permet d’obrir-se a coses noves i tenir una perspectiva més àmplia de la 

realitat.  

-Els pares i mares poden tastar els aliments de l’hort en el sopar de final de curs, on s’inclou en el menú 

tomàquets, enciams, patates collits de l’hort escolar.  

-Oferir una alimentació ecològica, local i de temporada fa que pares conscienciats triïn aquesta escola pel 

projecte de menjador.   

-Des del menjador s’atenen totes les al·lèrgies, i alimentacions diferenciades, com els vegetarians.  

  

5. Perspectives de futur 

-Cada curs escolar és, en certa manera, una incògnita pel que fa a la reacció dels nous pares. La idea de 

l’escola és continuar amb la mateixa filosofia, i mirar d’ajustar preus, de manera que el tema econòmic 

no sigui un impediment per continuar amb aquest tipus d’alimentació, i que els pares no pressionin en 

aquest sentit perquè s’abandoni el projecte.  

-Es preveu reforçar, també, el currículum escolar en aquest sentit, per anar-hi introduint coneixements 

relacionats amb els principis de la sobirania alimentària. 
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ANNEX 4 

Recull d’una experiència d’aplicació a nivell curricular dels paràmetres de 

sobirania alimentària 
             B       M          f                               à       ’       J   f     (B       ) 

 

1. I         ’ x    è     

Comença el treball fa 18 anys, amb la creació d’una comissió escolar específica de Solidaritat, conjunta de 

pares i professors. La idea és crear una escola de pares per formar-los en temàtiques de transcendència: 

deute extern, solidaritat, comerç just... 

Posteriorment es va veure fonamental incorporar els alumnes en tot aquest procés de reflexió i 

aprenentatge, i és quan van començar a preparar un agermanament.  

El marc de referència del treball al currículum escolar, és l’agermanament amb una escola d’una zona 

deprimida econòmicament de Nicaragua. Aquest agermanament va començar fa 15 anys, i va ser el 

pretext per introduir els conceptes de desenvolupament sostenible i solidaritat a l’escola.  

 

2. Agents implicats 

 Tot el claustre escolar treballa els conceptes d’Educació per al Desenvolupament perquè estan 

incorporats en el Currículum escolar. No es vol que l’ EPD sigui una opció, sinó la forma de 

treballar; si un professor hi està més d’acord s’hi implica més, i si no, menys, però ho treballa 

igualment. 

 Les famílies estan informades i invitades a les activitats extres del calendari (Castanyada, Nadal, 

etc) i participen en comissions mixtes amb professors per preparar-les.  

 Els alumnes estan molt implicats a l’escola. Han creat una assemblea d’alumnes que fan 

propostes per què l’escola sigui més solidària i segueix  els principis de consum responsable, que 

després l’escola porta a terme. Els nens a més a més, acaben portant tots aquests conceptes i 

hàbits a casa.  

 L’AMPA es va incorporar a les línies de treball amb perspectiva d’ EPD a través dels estatuts, en 

un principi perquè aquest fet permetia accedir a subvencions privades -les AMPA funcionen com 

a associació privada-  i aprofundir en les temàtiques d’ EPD, i després també perquè es va valorar 

que havia d’estar alineada amb la feina que desenvolupa l’escola en EPD més enllà dels pares que 

en formessin part al llarg dels anys.  

 

3. Potencialitats 

- La potencialitat fonamental és que es realitza un treball transversal, no només de sobirania alimentària 

sinó de totes les temàtiques d’Educació per al Desenvolupament, on estan implicats tots els actors. 

Volem destacar que específicament es potencia la visió de SA en: 

- Currículum escolar. Com les temàtiques relacionades amb SA són al CV escolar, permet treballar-les en 

el quotidià, i que després qualsevol activitat específica sigui molt més fàcil que l’entenguin.  

- Calendari escolar: es treballa la temàtica en totes les activitats que es desenvolupen dins el calendari 

escolar (Nadal, Carnestoltes, Castanyada...), i en totes hi ha la presència de les temàtiques relacionades: 

deute extern, consum responsable, comerç just,... 
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- L’Agermanament permet treballar sobre coses concretes i reals, sobre alguna cosa a la qual els nens 

poden posar cara i ulls. 

- Hort escolar. Tot el centre fa servir l’hort que porta un professor de l’escola i un grup d’alumnes 

voluntaris. Està introduït al CV escolar, i es treballa de forma ecològica. 

- Menjador escolar. Tot i que no és un servei amb productes ecològics, la mateixa escola gestiona el 

menjador i hi ha introduït la perspectiva de SA. És el Consell Escolar –en què participen pares i professors- 

qui decideix el funcionament del menjador amb criteris de productes frescos, cuinats al moment, amb 

productes proximitat i en una dieta equilibrada.  

- És una escola oberta a l’entorn. Crea vincles amb altres escoles, amb ONG, xarxes, etc., que treballin la 

temàtica (formava part de la Xarxa d’Escoles Compromeses, forma part de la Xarxa d’Escoles pel Comerç 

Just, vinculada a una taula de professionals per la introducció de l’EPD a nivell curricular, forma part de 

xarxes del municipi de Badalona sobre solidaritat, consum,....).  

 

4. Dificultats 

El Departament d’Ensenyament en general no facilita l’aplicació de l’Educació per al Desenvolupament, 

tot i que se’n va crear una assignatura específica -Ciutadania-. Queda a disposició del centre treballar-la o 

no. Ensenyament n’avalua els continguts, si no les competències tot i que el discurs n’és un altre.  

 

5. Perspectives de futur 

Les retallades en els pressupostos escolars aniran en contra del treball en EPD. El treball de competències 

requereix implicar els nens en el procés d ’aprenentatge, i això demana dedicació i temps. Anirà en 

contra de la participació dels alumnes. 
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ANNEX 5 

Recull d’un projecte de l’administració pública  amb visió  de paràmetres de 

sobirania alimentària: AGENDA21 Escolar. 
Entrevista Laia Capdevila, tècnica del projecte Agenda 21 Escolar de Barcelona. 

 

1    I         ’ x    è     

La primera edició es va convocar el març de l’any 2001, en el mateix moment en què el Consell Municipal 

de Medi Ambient i Sostenibilitat iniciava el procés de participació ciutadana que conduiria, un any més 

tard, a l’adopció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

69 van ser els centres que van iniciar aquest camí. En aquests 11 anys hi ha participat 382 centres. La 

xarxa d’escoles de l’Agenda 21 Escolar està formada per centres de tots els nivells educatius implicats en 

tots els districtes de la ciutat. El curs passat va implicar més de 80.000 alumnes, 7.600 professors/es, 

1.500 persones en tasques complementàries i més de 63.000 famílies. 

  

2. Agents implicats 

 L’equip de l’Agenda21 Escolar està format per 7 persones: coordinadora, 5 tècnics i la secretària. 

 Aquest curs hi han participat un total de 315 escoles de primària tant públiques (40%), 

concertades com privades. 

 Quant als centres, la implicació és molt diferent en cada cas. Hi ha centres en què tot el claustre 

està implicats, tot el claustre i n’hi ha altres en què són mestres concrets. 

  

3. Potencialitats 

-  s un programa molt conegut pels centres i són ells qui s’apropen a demanar assessorament i suport per 

dur a terme els projectes que es volen fer. 

-  s cada escola qui fa la demanda del projecte i el programa de l’Agenda21 Escolar s’adapta a les seves 

necessitats i possibilitats. Es parteix del diagnòstic que fa cada centre. 

- La metodologia proposada és senzilla i flexible, i  pretén ser útil per ajudar a cada centre a fer el seu 

propi camí, progressant cadascú al seu propi ritme, segons les seves característiques, possibilitats o nivell 

de compromís. 

- Té molt en compte la participació dels membres de les escoles (mestres, alumnes, famílies,...). Aquesta 

sempre està lligada a la realitat en el compromís. 

- Una de les funcions és fomentar la creació de xarxes entre escoles i mestres per treballar conjuntament, 

donar idees, motivar-se entre elles,... 

- El programa vol anar més enllà de “posar papereres per reciclar” a les escoles, pretén transmetre “una 

altra manera de veure el món”. 

- Hi ha molts mestres que tenen ganes de fer coses relacionades amb els temes que es treballen a 

l’Agenda 21. 

- El programa no pretén donar més feina als centres sinó transmetre que la feina s’ha de fer diferent, 

amb una nova mirada. 

- L’Agenda 21 Escolar és una xarxa que comparteix complicitats amb altres programes. Un nexe d’unió 

que, dins el Departament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, suma sinèrgies 
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col·laborant i treballant a nivell local en activitats, propostes de gestió i educació ambiental a la ciutat 

amb altres administracions, entitats i organitzacions compromeses amb la sostenibilitat. 

  

4.  Dificultats 

- Una de les principals dificultats és el professorat (tot i que també pot ser una potencialitat), ja que hi ha 

molts professionals que mai s’han plantejat cap tema dels tractats per manca de formació i interès. 

- La motivació del equip va molt relacionada amb interessos personals, és a dir, els professors que ja 

tenen una certa sensibilitat amb els temes de sostenibilitat són els que s’impliquen amb els projectes. 

          Hort: 

- A les escoles els costa lligar el treball de l’hort amb sobirania alimentària. En molts dels centres que 

tenen hort l’objectiu és treballar en l’àrea de ciències (com surten les verdures, com s’han de cuidar,...) 

però poques escoles s’ho plantegen amb una vessant polític. 

-  s molt difícil que un hort escolar abasteixi el menjador d’una escola per la poca productivitat que pot 

donar. 

          Menjadors escolars: 

- Costa crear una xarxa de productors locals que abasteixin totes les escoles. 

- Les famílies són molt reticents a fer canvis en l’alimentació, sobretot, quan comporta un increment del 

preu. 

  

5. Perspectives de futur 

- Seguir treballant per incloure el concepte de sobirania alimentària dins del currículum. 

- Convertir el curs “Alimentació i consum” en un seminari per formar mestres, cuineres i monitors de 

menjador. L’Agenda21 Escolar es compromet a seguir oferint espais de reflexió i creació de solucions i 

d’alternatives per aconseguir menjadors escolars més educatius i saludables, ambientalment sostenibles i 

socialment compromesos. 

- A partir d’un seminari sobre els horts escolars s’està començant un projecte de recuperació de llavors 

autòctones entre escoles.  S’ha fet aquest curs i se seguirà fent el curs vinent. 

- Redacció d’una nova guia de la Col·lecció de Guies de l’A21E sobre menjadors, que pretén aportar 

informació exhaustiva i actual sobre alimentació, consum i sobre el sistema agroalimentari actual. 

Aquesta guia inclourà un recull de recursos i referències sobre activitats i tallers d’experimentació 

adaptats a les diferents etapes educatives. 
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ANNEX 6 

Recull d’una experiència de treball a les escoles amb perspectiva de sobirania 

alimentària de l’ONG Entrepobles 
             N    G         è       ’            (B        ) 

 

1    I         ’ x    è     

Entrepobles neix de la Coordinadora de les Brigades  nternacionals per als conflictes de l’Amèrica Central 

els anys 70, amb el suport dels Sandinistes, dels Zapatistes i dels moviments de lluita contra les 

dictadures. Els Brigadistes i Entrepobles eren socis, i d’aquesta relació, i del contacte amb camperols 

afectats per les dictadures, Entrepobles es va constituir com a ONG en els anys 80, amb camperols i 

indígenes de l’Amèrica Central. 

Després d eles dictadures van entrar dels Tractats de Lliure Comerç (TLC), treballen en profunditat el 

tema de l’alimentació, fins que l’any 2000, amb Vía Campesina, neix el terme de Sobirania Alimentària, 

amb una connotació més política. També treballen amb les dones indígenes temes reproductius, i drets 

bàsics i socials, de manera que el treball de l’ONG té aquests tres eixos bàsics: 

 Sobirania Alimentària (concepte nascut al sud; a casa nostra es parla més d’agroecologia), 

vinculat molt de prop a la defensa del territori: la SA es comença a treballar l’any 2003, i el 2005 

comença el treball de sensibilització: 

-En l’àmbit de l’educació, van començar a treballar amb menjadors escolars ecològics. 

-Es va fer l’estudi a l’Equador sobre biocombustibles La cosecha perversa. 

-Campanyes de sensibilització, amb altres entitats. 

 Gènere i incidència política 

 Memòria històrica (al sud, i en la relació nord-sud). 

 

  

2- Agents implicats 

● Equip d’Entrepobles: junta directiva, socis (uns 1.500) i activistes (uns 80-100), de tot l’Estat, 

equip tècnic (9 persones contractades), cooperants, contraparts (ONG de base, grups territorials 

amb qui col·laboren en les lluites). 

● Administració pública catalana i espanyola: en reben subvencions. 

● Administracions públiques dels països receptors: hi col·laboren en els temes d’incidència política. 

● Altres entitats locals, nacionals i estatals per dur a terme campanyes d’incidència. 

  

 3- Potencialitats 

 Han creat eines i materials de sensibilització, entre els quals: 

-Xerrades sobre SA a escoles, centres socials, pobles, etc. 

-Jornades sobre SA vinculades amb: transgènics, defensa del territori (Les dones primer), dones i 

menjadors escolars. 

-Exposicions: 

         -Món rural i globalització 

         -Las mujeres alimentan al mundo 
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         -Butlletí de canvi climàtic 

-Campanyes de sensibilització, amb altres entitats: 

-Supermercats, no, gràcies 

         -Transgènics fora 

-No et mengis el món 

-Canvi climàtic 

-Crisis alimentaria en un mundo global 

         -ASAC (Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles) 

 Quant al treball en l’àmbit de Menjadors escolars s’ha dut a cap una feina interessant, que ha 

arribat a més persones. 

         -2007: presentació del programa de SA a les escoles. 

-2008: primeres jornades de menjadors escolars, amb la creació de la TAULA de treball de 

l’alimentació ecològica, que es programa a 3 anys, i s’aprova  (Entrepobles hi participa des de la 

primera reunió; la informació apareix en l’extracte de l’entrevista als membres de la Taula). 

 

4- Dificultats 

- El terme Sobirania Alimentària costa d’introduir a casa nostra, per la desvinculació que patim en relació 

al camp, i la manca de consciència del procés de producció (rapidesa del temps per comprar, per 

cuinar,...). En molts àmbits, aquí encara es funciona amb el xip de la Revolució Verda. 

- Trobar una manera de saber si als infants i les famílies els hi ha arribat el concepte de SA. 

- Dependre de subvencions públiques fa que la feina depengui d’aquests diners. Amb la retallada, 

s’hauran de plantejar altres maneres de funcionar. 

  

  

 5- Perspectives de futur 

- Campanyes i mobilitzacions en defensa del territori (sempre vinculats al Sud): Eurovegas; Port Vell; Rio 

+20; Energia i Territori; Nuclears no, gràcies... 

- Mantenir la vinculació amb la Taula, i seguir treballant en SA. 

- Sense subvencions públiques, es funcionarà amb l’aportació dels socis. 
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ANNEX 7 

Recull d’una experiència de treball a les escoles amb perspectiva de sobirania 

alimentària de l’ONG Veterinaris sense Fronteres 
Entrevista a Maria Lidón, tècnica de Veterinaris sense Fronteres (Barcelona). 

 

1- I    /           ’ x    è     

El projecte es diu “Alimentacción” i és la reflexió de dues organitzacions promotores, VSF i Acsur, sobre el 

model agroalimentari que s’està implantant en la societat.  s una iniciativa que vol proposar accions als 

centres educatius, i a la resta de la comunitat educativa, de les zones rurals de l’Estat Espanyol amb la 

finalitat de generar coneixement i presa de consciència sobre la cadena de producció, comercialització, 

distribució i consum dels aliments a nivell global i local, i els hàbits de consum que influeixen en el 

desenvolupament de les nostres comunitats, la salut i el medi ambient. 

La idea és entrar en escoles que estan planificant treballar aquest tema, i acompanyar-los en el procés 

durant 3 anys. 

Actualment estan treballant en escoles públiques de primària (48 escoles) de zones rurals de 5 

comunitats autònomes de l’Estat espanyol (Andalusia, Castella la Manxa, Euskadi, Cantàbria i Balears). Ho 

fan en aquestes zones perquè tenen menys accés a materials de formació, hi ha menys oferta i 

acompanyament en temes socials, i alhora és més fàcil de mantenir relació amb el món rural perquè està 

més proper. 

L’objectiu és treballar per un món rural viu; per això comencen la lluita des del propi món rural, per 

revalorar-ne la realitat i impulsar-la. Així es pot fer el treball d’acostament entre el productor i el 

consumidor, i conèixer i entendre tot el procés. 

 

2- Agents implicats 

 Hi ha una persona tècnica que viu a la zona rural donant acompanyament al claustre, ja que es 

parteix que tot el claustre ha d’estar implicat en el projecte (en major o menor intensitat). 

 Es pretén transversalitzar la sobirania alimentària, de manera que s’hi impliquin tots els agents: 

direcció de cada centre, mestres, cuina, pares i mares, i també l’administració local. 

 

3- Potencialitats 

- Haver fet un diagnòstic anterior del centre abans d’aplicar el projecte. 

- Acompanyament constant i permanent en el treball als centres, des de la seva realitat i les seves 

propostes. 

- Innovació curricular: creació de materials didàctics complementaris per al professorat, amb la finalitat 

que puguin incorporar-los en les diferents matèries formatives que imparteixen a l’alumnat. 

- Treball de manera participativa, planificant conjuntament amb els centres educatius. 

- Presentació del programa a tot el claustre, per inserir-lo en el propi pla de treball del centre, posada en 

marxa dels plans de cada centre, transversalitzant els continguts en el propi currículum d’acord amb el 

centre. No es tracta de duplicar esforços sinó d’introduir conjuntament les temàtiques i activitats en els 

continguts que ja es treballen sense generar sobrecàrrega. A més, el mes de juny s’entra en el claustre 

per planificar conjuntament el curs següent. 
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- Escoltar les escoles sobre què volen fer i donar exemples del que es pot fer. 

- Oferir un programa de formació molt flexible per als mestres teòric i de sensibilització. 

- Presentar un programa d’activitats a les escoles en tres fases: 1.-Motivació i sensibilització: activitats 

puntuals, concretes, d’exemple, amb titelles, conta contes, etc. 2.-Continuïtat, curriculars: biodiversitat, 

treball a l’hort, etc., i generar molt material educatiu per aplicar des de totes les assignatures. 3.-Dies D: 

de la pau, de la lluita camperola, del medi ambient, etc. 

- Les escoles han de tenir un compromís de 3 anys d’acompanyament, que es renova anualment per anar-

ho especificant cada curs. 

- Treballar específicament amb l’AMPA oferint diferents activitats, com ara xerrades, jornades, cursos. 

- Obrir el centre a la comunitat, amb el suport de l’administració pública: ajuntaments, ens locals, etc., i 

presentar-los el projecte per demanar col·laboració. 

 

4- Dificultats 

- Gran diversitat de funcionament de les escoles. 

- Que tot el claustre s’hi involucri. Depèn de la voluntat de cada mestre voler introduir la perspectiva de 

SA a l’aula. 

- Molta rotació de l’equip docent. 

- Molta diversitat d’AMPA. 

- La resposta de les institucions locals no sempre és positiva. 

- Entrar en el tema dels menjadors és complicat per la pressió dels lobbys de les empreses de càtering, 

tot i que es considera el darrer pas que caldria fer. 

- El terme de sobirania alimentària és molt polític i s’ha d’entrar a les escoles amb estratègia, parlant de 

consum responsable, ecosistema, per anar arribant a la part social, i acabar aterrant en la sobirania 

alimentària i en el concepte de justícia. 

 

5- Perspectives de futur 

- Ampliar les zones on s’aplica el projecte. Està programat començar un curs a Lleida per a aquest estiu. 

- Introduir-se en la universitat a partir d’oferir crèdits i també que els estudiants puguin realitzar les 

pràctiques desenvolupant aquest projecte. 
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ANNEX 8 

 Recull d’una experiència de treball a les escoles amb perspectiva de sobirania 

alimentària de l’ONG Alternativa-3 
Entrevista a Maria Fernández, tècnica Alternativa-3. 

 

1.  nici/origen de l’experiència 

Aquesta iniciativa sorgeix des de l’entitat Alternativa 3 a principis de 2010. 

Té com a objectiu introduir el Comerç Just i el Consum Responsable dins el sector educatiu a través del 

mateix currículum del centre. 

La Xarxa d'Escoles pel Comerç Just està coordinada per Alternativa 3 i rep el suport de l'Agència Catalana 

de Cooperació al Desenvolupament i la col·laboració de l’Associació Espanyola del Segell de Comerç Just.  

Hi poden participar tots els centres d'educació infantil, primària, secundària, cicles formatius, educació 

per a adults, centres d'esplai, etc,... de Catalunya. 

Així mateix, també hi poden participar entitats de Catalunya que estiguin treballant el Comerç Just a les 

seves ciutats, donant suport local als centres educatius. 

El treball es realitza en relació als 5 productes considerats pels conceptes de sobirania alimentària, com a 

“importables”, donat que no n’existeix producció local: cotó, sucre, cafè, cacau i te. 

 

2. Agents implicats 

 Es va voler treballar a partir de les entitats locals del territori, donat que coneixen el 

funcionament de les xarxes, les escoles, la societat, l’entorn,... Però moltes ONG aquest any no 

s’hi han pogut implicar a causa de les retallades de les subvencions. 

 Molts ajuntaments donen suport a la Xarxa des de les escoles, fent difusió, implicant-se en la 

realització de les activitats. 

 Les escoles es vinculen al projecte a través d’entitats locals amb qui ja treballaven, o perquè 

havien visitat Alternativa 3 en alguna activitat infantil, i s’hi han volgut implicar. També a  través 

de l’Agenda 21, que els deriva escoles, i a través dels Ajuntaments. Una part de les escoles ja 

estan vinculades a altres nivells en iniciatives com Agenda 21, Escoles Verdes, tenen hort escolar, 

o al menjador han introduït aliments ecològics i/o de proximitat. 

 Qui es compromet a formar part de la xarxa és del claustre escolar (tots els professors), que ha 

de signar un compromís de treball del comerç just dins el CV escolar. L’escola ha de formar un 

comitè específic de la forma que decideixi. Es promou que en formin part tota la comunitat 

educativa: els professors, l’AMPA i els alumnes del centre. Alguns centres tenen un consell 

format pràcticament en la seva totalitat per alumnes; altes hi tenen l’AMPA molt implicada... 

 

3. Potencialitats 

- El treball es fa proposant unes accions per dur a terme durant tot l’any. Són propostes que van seguint 

el que les escoles treballen al seu CV per en diferents cursos, i cada escola decideix què treballa i com.  

- Es posa al seu abast tot un seguit de materials i tallers, orientats a diferents edats, i s’ofereix suport i 

assessorament als professors de forma contínua. 
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- Es potencia el professor com a actor fonamental, i que elabori la seva pròpia demanda. No es treballa 

directament amb els nens. 

- Es recullen les experiències pròpies de les escoles, i es posen a disposició de la Xarxa. 

- La bona adaptació de les propostes d’activitats, tallers, etc., es dóna perquè es fa una feina prèvia i 

continuada de recollida de necessitats i demandes de l’equip educatiu que permet adequar-les a les 

necessitats del centre. 

- El projecte és molt ben rebut perquè el professorat decideix què fer i com fer-ho (no és obligatori), 

alhora que se’ls assessora de forma individual. 

- S’ofereix formació per al professorat. 

- Aquesta Xarxa treballa buscant sinèrgies relacionades amb el comerç just. D’aquesta manera, realitzen 

treball conjuntament amb Agenda 21, Contes del Món, Xarxa d’Escoles Compromeses (desactivada 

actualment), Setem, Caribú,... i totes aquelles iniciatives que puguin complimentar la seva feina als 

centres escolars. 

- De la mateixa manera busquen no repetir feina que estigui realitzant un altre ONG, i informar les 

escoles de l’oferta educativa a la qual poden tenir  accés. Tenen l’experiència que quan millor funciona un 

projecte és quan més agents hi ha implicats. 

- Algunes escoles han començar a crear el seu propi projecte de Comerç Just, cosa que significa garantir la 

continuïtat i incidència de la feina feta. 

- Es busca intercanviar, aprendre i promoure totes les iniciatives relacionades. 

- És un projecte econòmic donat que depèn només d’una persona contractada. La resta recau en la xarxa. 

 

4. Dificultats 

- Moltes ONG locals s’han desvinculat del treball de lideratge de la xarxa al seu territori per les retallades 

que han sofert. En conseqüència, l’objectiu de deslocalització s’ha perdut, a la vegada que el de treball en 

xarxa. 

- A això se suma que s’ha de donar suport a cada escola, com que cadascuna porta el seu propi projecte, 

no van al mateix ritme, el que multiplica la feina. 

- Pocs centres tenen tota la comunitat escolar implicada. 

- Destaquen la manca de formació del professorat en Comerç Just, i les dificultats per fomentar que es 

formi. S’ofereixen cursos, es posa documentació al seu abast,.. però la majoria no ho fa servir. Demanen 

que la formació estigui vinculada a puntuació per a les oposicions. Els equips educatius estan 

sobrepassats per la situació de retallades, i molts estan desmotivats. Només es formen aquells que ja hi 

tenien un interès previ. 

- Es fa un gran esforç per què la Xarxa no sigui una acció puntual, però depèn de l’existència de 

finançament. Si no es renova, desapareixerà. 

 

5. Perspectives de futur 

Es vol potenciar que les escoles que ja tenen assumit el Comerç Just donin passos més enllà. Que vagin 

avançant en el procés d’introducció d’altres elements de la sobirania alimentària: menjador ecològic i de 

proximitat, consum responsable, reciclatge,... tot en coordinació amb altres recursos i entitats. 

Estan buscant sinèrgies amb altres entitats per fer-ho, com Entrepobles. 
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ANNEX 9 

Experiència d’un treball en xarxa amb perspectiva de sobirania alimentària: 

Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica 
Entrevista als membres de la Taula 

 

1.  nici/origen de l’experiència  

La Taula de Treball d'Alimentació Escolar Ecològica es crea el gener del 2008, amb l’objectiu de crear un 

marc de referència de menjadors escolars ecològics (complementari al treball que duen a terme altres 

xarxes, com Edualter, que treballa a nivell curricular, i com l’Agenda 21, o la Xarxa d’escoles de Sant 

Cugat, que treballen en l’hort escolar); vertebrar i aglutinar el tema dels menjadors, i esdevenir punt de 

referència per fer projectes de manera coordinada.  

  

2. Agents implicats 

Totes les associacions, entitats i persones que la componen, entre les quals:  

 Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) de diversos punts de la geografia catalana.  

 Consells Comarcals, entre els quals: CC del Montsià; CC de l’Urgell; CC del Pallars Sobirà; CC del 

Vallès Occidental; CC del Vallès Oriental, amb la Taula de menjadors locals del Vallès Oriental, 

que el 2010 va posar en marxa el pla pilot del Consell Comarcal per a menjadors escolars, amb 

pagesos i escoles.  

 Empreses de menjadors escolars ecològics, entre les quals Ecomenja SL: empresa que treballa 

especialment de la zona del Vallès, on hi ha una horta potent de producte ecològic a càrrec dels 

pagesos locals. Confegeixen els menús segons els productes de temporada, i el 95% és producte 

ecològic certificat (també inclouen producte eco no certificat).  

 Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), i algunes AMPA a títol individual.  

 Entrepobles.  

 Xarxes de consum i de productors, entre les quals hi ha la Xarxeta de productors de Catalunya.  

 Alguns Ajuntaments.  

 Algunes entitats i professionals vinculats al món de l’ensenyament, la nutrició, l’administració 

pública, la pagesia, l’àmbit social, interessats i sensibilitzats en el tema.  

 Agenda 21, que ha revifat la feina de la Taula, amb la confecció d’una Guia de l’alimentació 

ecològica, encara en procés de redacció.  

   

3. Potencialitats 

-El dinamisme de la Taula permet acollir entitats i persones de procedència molt diversa amb un 

objectiu comú, la qual cosa enriqueix tota la resta de components.  

-Donen suport a diferents projectes, i com que aglutinen moltes entitats i professionals del sector, poden 

donar resposta a les demandes segons les capacitats dels membres de la Taula.  

- És un grup que es retroalimenta amb les diferents experiències de cadascú i comparteixen necessitats i 

recursos. 
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-És un grup que presenta molta militància, creuen en el que fan, tenen una visió política però no hi ha 

cap interès polític. 

-Té abast territorial, i això permet tenir presència arreu del territori català, i ser-hi operatiu i actiu.  

-És un punt de referència ja que moltes entitats s’apropen a la Taula per treballar-hi i/o demanar 

consultes. 

- Confeccionen materials molt complets de difusió i sensibilització, entre els quals: Aprendre a menjar, 

aprendre a viure (vídeo fet amb el suport específic d’Entrepobles); A taula! Manual per a la introducció 

 ’             ò             x                  es (1a edició amb el suport del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i 2a edició amb el suport d’Entrepobles i ACCD); curs 

sobre models d’alimentació i països empobrits (convocat per l’Agenda 21, en col·laboració amb ODG i 

Entrepobles).  

 

4. Dificultats 

-La gran diversitat dels components de la Taula, tant pel que fa a horaris, professions, procedències i 

disponibilitats, afecta negativament a l’hora de trobar els horaris i dates idònies per reunir-se, de 

manera que és quasi impossible celebrar una reunió amb la majoria dels integrants.  

-Disposen d’un temps limitat, ja que la participació en la Taula és fora de l’horari laboral.  

- Reorientar els objetius quan ja s’han complert els establerts. 

-El fet de ser un punt de trobada per a les persones i entitats interessades en el tema fa que sigui 

relativament difícil definir-ne els components.  

-Interessos poc clars per part de l’administració pública (CC de l’Urgell, CC del Vallès Oriental, entre 

d’altres), que en un principi col·laboren en el projecte, però després aposten per empreses grans en 

detriment de les petites, o donen suport als menjadors escolars ecològics i alhora potencien l’agricultura 

transgènica, o continuen amb sistemes de concessions a projectes basats únicament en el pressupost, o 

potencien l’agricultura convencional davant l’ecològica perquè la consideren més rendible. Caldria 

canviar polítiques.  

-Desinformació i confusió per part de la població, que rep informacions equívoques, com quan la 

publicitat potencia el producte local sense tenir-ne en compte la qualitat.  

  

5. Perspectives de futur 

- Continuar col·laborant amb l’Agenda 21.  

- Continuar fent incidència des de la part tècnica: incorporar el concepte d’ecològic   

en l’agricultura (mercats, horts escolars, transformació d ela producció en ecològica, etc.).  

- Animar els moviments socials perquè es facin seus els principis de la Sobirania Alimentària.  

- Pressionar les administracions per canviar polítiques.  

-Treballar per incidir a nivell local per anar empenyent els petits productors cap a l’agroecologia, i per 

dignificar la feina de l’agricultor i aproximar el camp al consumidor. 
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ANNEX 10 

Experiència d’un treball en xarxa amb perspectiva de sobirania alimentària:  

Xarxa de incorporació de l’EPD al currículum escolar  
Entrevista a Àlex Egea, tècnic  ’Edualter. 

 

1.  nici/origen de l’experiència 

L’idea de crear aquest grup sorgeix de dos entitats, Edualter i Escola de Pau, que d’alguna manera volen 

donar una mena de continuïtat a la feina portada a terme per la recent desapareguda Xarxa d’Escoles 

Compromeses amb el Món, i seguir les consignes de dues propostes de treball sobre l’ EPD transversal ja 

actives: 

 

 El diagnòstic sobre l’ús dels recursos d’educació per al desenvolupament de les ONGD entre el 

professorat de Catalunya de 2003, elaborat per Mireia Zabala i Maria Truñó, que proposen que: 

- s’hauria d’incorporar la perspectiva de l’EPD dins el currículum oficial per tal que no 

suposi un sobreesforç per al professorat; 

- seria convenient que les ONG elaboressin propostes de caràcter integral, adequades, 

funcionals i aplicables en el marc escolar. 

- i seria necessària una revisió i actualització de les propostes educatives al voltant de les 

problemàtiques tractades (immigració, interculturalitat,...) 

 

 Les propostes de la Comissió d’Educació de la FCONGD., que giren fonamentalment entorn a que: 

- seria interessant establir espais comuns entre ONG i professorat per a l’intercanvi 

d’experiències i coneixements; 

- s’hauria d’incorporar alguna iniciativa d’incorporació d’ EPD all currículum basat en 

competències. 

 

L’objectiu d’aquesta xarxa és elaborar una guia d’orientacions pedagògiques, que serveixi per facilitar la 

incorporació dels continguts d’aprenentatge, metodologies i criteris d’avaluació per aplicar l’ EPD de 

forma transversal a les escoles i instituts en diferents tipus de centres i per diferents tipus de 

professionals. 

Es veia clar que existien mancances pedagògiques a les ONG, però també mancances de coneixement 

d’EPD a les escoles; per això, es vol dirigir tant al tècnic com al professor. 

La proposta de la guia és que surtin diferents itineraris a aplicar a l’escola segons un auto diagnòstic que 

fa el professor, i que sigui adaptable tant per una professional que vol fer una activitat puntual, com per a 

un centre on tot el claustre hi estigui implicat. 

Es vol elaborar en 3 anys i es van començar a reunir en març de 2011, en sessions mensuals de 2 hores, 

on es treballa tant la formació dels professionals en els diferents àmbits, com a donar forma i contingut a 

la Guia. 

Al finalitzar aquest període, es vol haver aplicat la Guia tant a un centre de primària com a una entitat. 
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2. Agents Implicats 

Grup de coordinació Grup de treball Grup de suport 

- Edualter 

- Escola de Cultura 

de Pau (UAB) 

- Mestres i professorat de primària i 

secundària (d’escoles públiques i 

concertades) 

- Professorat universitari 

- Professionals d’ONG 

- Fundació Solidaritat Universitat 

de Barcelona 

- Federació Catalana d’ONG de 

Catalunya 

- Coordinadora d’ONG i altres 

moviments socials de Lleida 

-  nstitut de Ciències de l’Educació 

(UB) 

-  nstitut de Ciències de l’Educació 

(UAB) 

-  nstitut d’ nvestigació i Recursos 

per a la Formació (IRIF) 

 

 

L’eix central és el grup de treball. Per conformar-lo, es va fer una convocatòria oberta a agents que 

estaven implicats en la temàtica i es va buscar que fos un grup equilibrat entre professors i membres 

d’ONG, que hi hagués paritat de gènere i que els professors, a la vegada estiguessin equilibrats també 

entre centres privats (concertats) i públics. Actualment hi ha 38 professionals implicats en la xarxa. 

Cal destacar en el cas dels professors participants, que ho han fet per pròpia iniciativa sense que s’hagi 

aconseguit la vinculació del seu centre. 

En el cas de les ONG, ressalta que són d’àmbits variats i que hi estan implicades les que treballen 

específicament sobirania alimentària (PROIDE, Save de Childen, VOLS, Intervida, Alternativa 3, Escola de 

Pau, Veterinaris sense Fronteres, Entrepobles...) 

 

El grup de coordinació s’encarrega de centralitzar l’organització de les reunions, establir termes i criteris i 

organitzar diferents formacions per als professionals participants. 

 

El grup de suport dóna suport en els processos de formació dels membres del grup de treball i 

s’encarrega de revisar la feina que fa. 

 

S’hi va vincular també un tècnic del Departament d’Educació amb l’objectiu que coneguin el procés i la 

feina que s’està portant a terme, per què posteriorment sigui posat a l’abast de la comunitat educativa. 

 

A nivell institucional compta amb el suport de: 

● Ajuntament de Barcelona, AECID i MEC (econòmic). 

● Coordinadores d’ONGD,  nstitut de Ciències de l’Educació (UAB),  R F-Graó. (a nivell logístic i de 

difusió) 

●  nstitut de Ciències de l’Educació de l’ UB. (reconeixement acadèmic). 



 73 

 

3. Potencialitats 

- És un projecte que potencia la corresponsabilitat educativa; l’escola no ho pot fer sola, ja que ara ha de 

donar resposta a molts reptes. 

- Destaca la diversitat d’opinions i d’actors. 

- El fet que el currículum escolar sigui molt obert ha permès fer propostes noves i introduir noves 

metodologies. 

- Han observat un canvi procedimental i actitudinal dels participants en les seves accions i reflexions 

educatives, amb visions més obertes. 

- S’ha pogut construir un sentiment i pertinença de grup. 

- I això precisament ha afavorit que hagin sorgit sinèrgies noves de treball entre uns i altres de treball 

conjunt més enllà de la xarxa. 

 

4. Dificultats 

Les dificultats es refereixen al treball del dia a dia de la xarxa que van sorgint a les diferents reunions i 

que posen sobre la taula la distància existent entre ONG i escoles, a l’hora de fer plantejaments de 

treball educatiu: 

- per establir un llenguatge comú entre l’àmbit escolar i l’àmbit ONG; els conceptes que s’utilitzen són 

molt diferents i generaven incomprensió d’uns cap als altres; 

- per flexibilitzar i canviar concepcions sobre què és educació, acció educativa, relació educativa, quina és 

la funció de l’escola, del currículum, què és treballar per competències,... 

- per sistematitzar una proposta conceptual d’EPD en l’àmbit escolar, perquè és molt ample (acotar 

quines són les coses més importants de l’EPD); 

- per introduir canvis didàctico-metodològics en les rutines educatives tant de professorat com de 

personal tècnic (per exemple, es professors no tenen tant clar com es treballa per competències); 

 

A banda, altres dificultats han estat: per sincronitzar els ritmes de treball de les escoles i instituts amb les 

ONG, i viceversa, la retallada de la subvenció a meitat del procés que ha limitat en part les possibilitats de 

formació del grup de treball, i també mantenir la continuïtat i compromís dels participants del grup de 

treball. 

 

5- Reptes/perspectives de futur: 

Els reptes plantejats es refereixen d’una banda, a poder assolir el que estava plantejat com a objectiu 

final de la xarxa, que és: 

 

● l’elaboració de la mateixa Guia d’orientacions pedagògiques. 

● que aquesta guia s’apliqui, que la gent hi vegi sentit (als centres de primària, secundària i ONG). 

● poder arribar a implicar el Departament d’Educació en la difusió i aplicació de la guia. 

 

Han sorgit perspectives de futur de continuïtat de la feina iniciada, per anar més enllà i es refereixen a: 

● obrir una línia de treball amb aquesta mateixa orientació en espais de lleure; 
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● arribar a oferir formació a professorat, personal tècnic d’ ONG i monitors de lleure sobre EPD en 

l’àmbit formal i no formal; 

● poder incidir en les polítiques públiques d’educació i cooperació pel que fa a la necessitat 

d’integrar l’ EPD en el currículum; 

● ampliar també el marc d’influència a les editorials i que tinguin en compte la guia per elaborar els 

llibres de text i materials escolars. 
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ANNEX 11 

Experiència d’un treball en xarxa amb perspectiva de sobirania alimentària:  

Grup de treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida - Projecte 

d’Agroecologia Escolar a Sant Cugat del Vallès 
Entrevista a Germán Llerena, tècnic de Medi Ambient del Ajuntament de Sant Cugat, dinamitzador del 

          ’                 a centres educatius en aquest municipi. 

 

1  I         ’ x    è     

L’Abril de 2007 es forma el grup de treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida format per 

unes 30-35 persones representants de tots els centre públics i d’alguns privats (22 centres en total entre 

escoles Bressol, CEIPs i centres de Secundària), representants del sector d’educadors ambientals, de 

l’UAB i de l’Ajuntament.   

 

Han fet servir per crear-ho (i finançar-ho): 

 - El programa de Agenda 21 de eco-avaluació de centres educatius 

 - I el Pla de Desenvolupament Escolar de l’Ajuntament 

 

Han focalitzat el seu treball en un àmbit concret de l’Educació per la Sostenibilitat: l’Agroecologia Escolar, 

perquè aquest àmbit permet la connexió amb el territori i la comunitat, el treball amb reptes 

socioambientals i la participació autèntica de manera més profunda amb altres perspectives.  

 

La idea sorgeix d’avaluar que: 

- Per una banda existia un qüestionament de l’impacte de l’ EPD en temes de sostenibilitat. Llavors es va 

proposar (i fer) que un educador portés l’Hort Escolar de 3 escoles, a través del finançament de les 

pròpies AMPA. Es  plantejava l’agricultura com a opció de treball, on estaven sobre la taula (i estan) 

lluites per terrenys agrícoles. S’hi van anar animant més escoles. 

- Per un altra, es va veure que el programa de l’Agenda 21 era poc social, molt fet per avaluar l’ús 

sostenible d’energia. La possibilitat de l’hort semblava una bona alternativa, i els diners de l’eco auditoria 

passen als horts. Tot i així, no s’acaba d’integrar a tot el centre. S’enganxa un professor que hi estigui 

interessat i que serveix de punt d’inici. 

  

El Pla de Desenvolupament Escolar s’ha transformat en un projecte d’activitats fora de l’aula amb 

professors (com per exemple, la realització d’activitats en una finca agroecològica de St. Cugat on els 

alumnes de 1r i 2n van a la collita dels olivers, i els de 3r i 4t fan tot el procés del pa des del cultiu del 

blat). 

  

2. Agents implicats 

 Es porta a terme un treball conjunt amb tota l’escolaritat: de 0 a 18 anys i universitat inclosa. Es 

dóna un paper molt important a l’Escola Bressol, donat que és un projecte de d’educació per la 

sostenibilitat al llarg de tota la vida. 
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 S’ha creat un model de col·laboració entre institucions: centres escolars, Ajuntament i 

universitat (Departament d’Educació Ambiental de la UAB) fent un treball en xarxa de territori. 

 Han creat la figura de l’educador agroambiental, que forma els professors per què puguin fer 

activitats amb els nens. Són els professors qui després ho porten a l’aula, enlloc que l’expert vagi 

a ensenyar als nens. 

 Estan en connexió amb altres xarxes educatives de caràcter català i europeu (Edusost, CoDes i 

XTEC) 

 També han implicat productors a través de la inclusió de les llavors autòctones a nivell curricular. 

Aquest pagès explica la història de la llavor, la traspassa als nens, i ara passen ells a ser els 

encarregats que es mantingui viva. 

 Han donat una importància fonamental en tot el procés a la implicació dels nens i que aquests 

puguin tenir espais de decisió, perquè valoren que la sobirania alimentària a l’escola ha de ser 

específica i s’ha de treballar d’una manera apropiada a través de l’educació i la implicació. 

 Es vincula les famílies creant espais de venda dels productes dels horts escolars portats pels 

nens, a la ciutat, i s’aprofita ja que els productes en veritat són pocs, a vincular-les amb una finca 

de St Cugat que treballa productes agroecològics. 

 

3. Potencialitats 

- El desenvolupament del treball amb la xarxa d’horts escolars ha estat fonamental en la transformació 

territorial de la zona amb projectes agro-ecològics. 

- Aquest mateix treball en xarxa ha permès ampliar molt l’impacte: passar de 4-5 horts fa 5 anys, a 30 

actualment. Molts professors i educadors han fet els seus projectes i a cada centre s’han anant obrint 

propostes que engresquen l’alumnat.  

- La recerca i difusió com a elements dinamitzadors han permès la innovació continuada i la participació 

del sector universitari. La recerca no s’ha plantejat com un estudi, fet per encàrrec o les conclusions del 

qual queden per què les desenvolupin les escoles, sinó que ha estat motor continuat de innovacions i 

experiències que ens han permès anar reflexionant i millorant les actuacions. Han portat a terme 10 

treballs de recerca, i 7 presentacions a congressos i jornades nacionals i internacionals aportant 

l’experiència de Sant Cugat i s’ha creat una col·lecció de monografies de 10 volums. 

- Currículum: l’hort com a eina de treball, una nova aula escolar per al desenvolupament de 

competències en totes les matèries. Han incorporat les àrees de tecnologia, art, coneixement del medi 

natural i social, ciutadania i llengua,  

- Implicació de la comunitat: l’hort s’ha fet servir com a espai de connexió per molts projectes amb 

actors que no estan implicats en un principi a les escoles. Hi han participat pageses, gent gran, malalts 

mentals, estudiants en pràctiques, voluntaris i investigadors. Moltes famílies han integrat també les 

propostes a casa, i s’han fet càrrec dels horts durant l’estiu.  

- La implicació dels alumnes com a formadors d’altres nens i nenes en un format d’aprenentatge-servei.  

 

4. Dificultats 

Derivat de les retallades es troben amb les següents dificultats: 
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- Tot i que el manteniment de l’hort un cop implantat implica poques despeses, és necessària una 

inversió continuada per mantenir-lo. Aquesta despesa depèn de l’escola i de les famílies, que cada cop 

tenen més dificultats econòmiques. 

- Perilla la possibilitat de mantenir els educadors agro-ambientals; en el cas de les Escoles Bressol no s’ha 

pogut mantenir, i el projecte en aquests centres no podrà tenir continuïtat. 

- Han hagut de trencar el vincle amb la universitat, que és qui coordina el programa, fa la formació i 

impulsa la recerca. 

- El retall al Pla de Dinamització Educativa de l’Ajuntament, suposa no poder cobrir el transport per 

activitats relacionades.  

  

5. Reptes de futur 

- Estan elaborant un projecte que està encara en procés, de formar a voluntaris que volen participar en 

els Horts Escolars abans que es vinculin als centres escolars. Aquesta formació conjuntament amb 

Veterinaris Sense Fronteres: 

- L’Ajuntament faria la part de sostenibilitat 

- Veterinaris SF la part d’EPD. 

- Es vol promoure des de l’Ajuntament, la introducció d’aliments ecològics als menjadors, però de 

moment no hi ha vincle amb les AMPA escolars. 

- L’Ajuntament es planteja ampliar els projectes d’agroecologia a d’altres àmbits i col·lectius.  
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ANNEX 12 

Experiència d’una empresa de menjar escolar ecològic amb perspectiva de 

sobirania alimentària:  Pam i Pipa 
             M     S                                ’         

 

1  I     /            ’ x    è     

Pam i Pipa és una empresa petita que es dedicava a la gestió dels equips de monitors, i que en 2007 rep 

la demanda d’una escola que, a més a més, els gestioni la cuina de l’escola. Va ser en aquest moment 

quan es van plantejar millorar qualitativament la matèria primera del menú escolar i oferir una dieta més 

sana i equilibrada, utilitzant productes de certificació ecològica i evitant la presència de contaminants i 

d’aliments modificats genèticament. Valoraven que s’està fent un canvi alimentari brutal i no n’hi ha cap 

informació. Per iniciar aquest projecte, van comptar amb l’ assessorament dietètic i nutricional de la 

Cooperativa de Consumidors Ecològics el Rebost. 

Les escoles veuen que les empreses de càtering que tenen contractades, no ofereixen aliments de 

qualitat, i volen poder exigir-los. 

Com a empresa, han prioritzat en tot moment la qualitat i el benefici nutricional dels infants sobre el 

guany econòmic. Es va prioritzar les coccions al vapor, al forn i guisades en detriment dels fregits i els 

arrebossats. Es va descartar el producte congelat, excepte el peix. 

  

2. Agents implicats 

 Actualment gestionen menjador i cuina a 11 escoles públiques de Barcelona. La difusió s’ha 

produït pel boca- orella; entren a escoles que fan la demanda directament. 

 La demanda sorgeix de les AMPA escolars, que volen que sigui una mateixa empresa qui gestioni 

monitors i cuina. 

 Els monitors del menjador han d’estar molt conscienciats en la temàtica ecològica. Se’ls ha de 

formar per a això, ja que són els responsables de donar a conèixer els aliments. Per aquest motiu, 

tots els tallers que se’ls fan, estan lligats amb l’alimentació. 

 Es realitza un treball amb l’equip de professors per donar a conèixer el que es fa al menjador, ja 

que surten molts conflictes, perquè ja que les grans empreses de càtering donen més opcions de 

menú, o perquè poden elegir entre diversos plats. 

 Fan xerrades per a pares i professors mínim 3 cops a l’any; hi donen molta importància. 

 El contacte el fan directament amb els productors. Intenten no tenir intermediaris. En un principi 

això era més complicat perquè les quantitats que compraven eren molt petites; ara, com que 

porten més escoles, poden gestionar-ho millor. 

 També tenen un paper fonamental els cuiners i cuineres. Des de Pam i Pipa se’ls dona un paper 

central. D’ells depèn que els nens mengin bé, i hi donen molt de valor. Lliguen molt la feina del 

coordinador del menjador amb el cuiner/a. És fonamental tot aquest treball perquè aquest tipus 

de projecte suposa un increment de la feina en l’elaboració dels àpats (rentar, pelar, tallar, etc) 

així com un canvi en la metodologia de cuinar i en l’optimització dels productes. 
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 Destaquen que aquesta iniciativa, tot i la feina feta, necessita per consolidar-se un reforç extern 

que no depèn d’ells: ajuts als productors, empreses o associacions que fomentin l’alimentació 

ecològica, campanyes educatives, etc... 

  

3. Dificultats 

- Els pares en general, no es preocupen del que mengen els seus fills a les escoles. Donen per suposat que 

el menjar estarà bé i serà equilibrat. No existeix educació en aquest sentit. Llavors els nens tampoc hi 

posen atenció, i es genera un bucle de desinterès pel menjar.  

 - Costa ajustar el menú al preu de la Generalitat en escoles públiques (per l’increment de preu d’alguns 

aliments), i manca suport per part de l’Administració. 

 - No totes les escoles poden assumir el preu del canvi a ecològic, tot i quedar dins el marge establert per 

la Generalitat. Llavors van establir que com a mínim la fruita, la verdura i l’oli, han de ser ecològics.   si no 

pot ser ecològic, que sigui de la màxima qualitat possible. Cada any es va pactant d’introduir un producte 

més. 

 - Dificultats amb els proveïdors a nivell de certificació ecològica. 

 - S’han d’adaptar molt al proveïdor i el producte que serveixi (si un dia no pot portar enciams perquè hi 

ha hagut una gelada, si un producte ve amb una mida massa petita perquè aquest any no ha plogut prou, 

o tot al contrari,...) i a més a més seguir les pautes de la Generalitat. 

 - Hi ha productes que no es poden comprar localment, o no es produeixen (la pasta, l’oli,...). També hi ha 

dificultats amb els formats dels productes més elaborats (iogurts) que vénen en pots molt petits, i a 

adaptar el menú al producte de temporada. 

 - Criticats per ser una empresa privada. 

 - En entrar a les escoles, els pares, professors i equip educatiu no implicat en el procés de canvi a 

ecològic, acullen el projecte amb recel i desconfiança perquè pensen que ecològic equival a “vegetarià”. 

Això significa també al final, que s’hagi de justificar més el menjar que “hauria de ser normal”, que no pas 

el menjar sense qualitat. 

- L’equip escolar normalment no es vincula amb el fa al menjador.  

- Quan entres en una escola, portar menjar ecològic suposa un excés de feina, sobretot per a l’equip de 

cuina. S’ha de netejar molt més el producte, les mides són molt variades,... Després mica en mica es va 

preparant i equipant la cuina, perquè aquestes ja no estan preparades per cuinar, donat que les 

empreses tiren molt dels precuinats. 

- Això suposa que al principi l’equip de cuina estigui molt en contra del canvi (“me pagan lo mismo y 

trabajo el doble”), però quan els impliques en el projecte, és molt positiu. 

  

-Tot això suposa que no es guanya a penes benefici econòmic. L’important és treballar en un projecte en 

el qual es creu. 
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4. Potencialitats 

- En portar 11 escoles, poden ajustar millor els preus amb els proveïdors. 

 - Els tallers que realitzen a les escoles amb els nens, han pogut saber que després tenen repercussió 

positiva a les cases, perquè els nens ho traspassen a la família. 

 - Han notat que les famílies a nivell de salut han vist que era important. Això fa que l’interès dels pares 

vagi en augment. 

 - Com a empresa, centralitzen ells com a empresa, la compra de la matèria primera i l’elaboració dels 

menús escolars de forma que redueixen la feina del cuiner en aquest sentit, que té més temps per cuinar. 

 - Tenen una cuinera d’una escola, que forma i motiva a la resta de cuiners. Li donen un rol central al 

cuiner/a de l’escola. 

 - La tasca educativa i d’adaptació de l’alimentació es fa a poc a poc amb els nens, informant-los, per tenir  

garantia d’èxit. Es pot fer mitjançant l’hort, tallers, triturant el menjar, introduint els aliments a poc a 

poc,.... 

 - Amb els pares fan una feina educativa important: 

- informen amb dels menús dels diferents aliments (d’on vénen, propietats, etc), 

- fan servir el blog escolar 

- organitzen berenars i tasts, activitats familiars, jornada de portes obertes al menjador,... 

- ofereixen xerrades amb la dietista 

- quan creuen que es poden trobar amb una reticència, donen més informació sobre el producte 

- Els pares a poc a poc s’hi van implicant: demanen receptes, pregunten com introduir aliments, etc. 

  

5. Perspectives de futur 

Volen anar un pas més enllà, i començar a implicar més els productors. D’una banda, perquè es pot 

aprofitar que van a les escoles a portar el producte, i se’ls podria implicar en activitats amb els nens. I 

d’una altra, començar a fer excursions per visitar-los on produeixen. Això últim té la dificultat que s’ha de 

treballar amb l’escola. 
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ANNEX 13 

Experiència d’una empresa de menjar escolar ecològic amb perspectiva de 

sobirania alimentària:  Futur Just 
Entrevista a Alba Guinar, nutricionista del projecte de menjadors ecològics a la Fundació Futur. 

 

1 I    /           ’ x    è     

Fundació Futur és una empresa d’economia social sense ànim de lucre que treballa en l’àmbit de la 

restauració sostenible i justa des de l’any 2000. Treballen a la província de Barcelona per als menjadors 

escolars i a tota Catalunya per als càterings. 

La iniciativa de treballar a les escoles va sorgir de detectar que a través de les cuines escolars es podrien 

aconseguir un seguit d’objectius: 

         - Traslladar a la societat la necessitat de canviar els models de consum actuals. 

         - Millorar la qualitat dels menús. 

         - Reduir l’impacte ambiental de la nostra gestió. 

         - Fomentar el sector agroecològic local 

         - Reinserir dones en risc sociolaboral. 

  

2. Agents implicats 

 Normalment són les escoles qui els busquen a ells, qui els contacten a través de l’AMPA escolar. 

Futur Just va ser una de les primeres empreses a gestionar menjadors amb productes ecològics. 

És l’única empresa que pot treballar amb escoles que no tinguin cuina, ja que tenen cuina central. 

 Les escoles que hi contacten ja tenien un interès previ, ja tenien hort, ja són Escola Verda, 

participen en l’Agenda 21,...  

 No han trobat dificultats amb els cuiners/cuineres per a la introducció dels productes ecològics, 

tot i que ve més brut, tenen dificultats amb les mides, poca homogeneïtat,.... El que sí s’han 

trobat és que hi hagués poc personal contractat a la cuina quan l’han agafat (segurament perquè 

els productes que feien servir els compraven ja molt processats, i no havien de fer feina a penes). 

Fan formació del personal de cuina: se’ls forma al principi quan entren a l’empresa en menjar 

ecològic, i se’ls fa un seguiment molt acurat per què estiguin motivats per treballar amb ecològic.  

 L’acceptació per part dels nens, depèn de l’habilitat del cuiner per cuinar i fer atractiu el menjar. 

Ofereixen xerrades per als nens i pares.  

 Actualment porten al voltant de 21 escoles (incloses escoles bressol), 3 centres de dia, i algunes 

residències. Durant 2011 servien 4000 menús al dia. 

  

3. Dificultats 

- La Generalitat no apuja el preu del menjador des de fa 4 anys. Ells fan rentable el servei perquè tenen 

un marge molt petit de benefici al ser una fundació (8%) 

- Quan guanyen un concurs  estan obligats a contractar el personal anterior que treballava a la cuina (s’ha 

de subrogar, s’han de quedar el personal que hi hagi). Tot i així no han trobat dificultats amb els cuiners 

per a la introducció dels productes ecològics, tot i que ve més brut, de mida més variable, amb poca 

homogeneïtat.... 
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- S’han trobat és que hi havia poc personal contractat a la cuina quan l’han agafat (segurament perquè els 

productes que feien servir els compraven ja molt processats, i quasi no havien de fer feina). 

- No es pot subministrar el 100% de productes ecològics tant pels preus elevats, com per les limitacions 

del sector per servir-los. Fonamentalment fan servir ecològic: la fruita, verdura, pasta, llegums, arròs, 

farines, sucre; i hi, estan introduint la carn i l’oli d’oliva.  

- El sector agroecològic atomitzat i amb moltes mancances comercials. El subministrament 

de productes ecològics és molt complex: és un sector petit i poc professionalitzat, hi ha dificultats per 

obtenir quantitat, mides adaptades, etc. Tot i que existeixen cooperatives i empreses d’agricultors que 

s’encarreguen de recollir productes d’altres agricultors i de servir-los. Poca capacitat d’adaptació a les 

necessitats logístiques de la restauració col·lectiva escolar: 

 - No hi ha una  central de distribució. 

- No es produeixen productes de 4a gama. 

- El calibratge dels productes és molt irregular (mides). 

- Molts cops no hi ha suficient qualitat dels productes 

- A Espanya no hi ha una industria ecològica de processament. 

  

4. Potencialitats 

Valoren que cada cop hi ha més demanda social de models de gestió amb menys impacte ambiental i 

amb més responsabilitat social. 

  

5. Perspectives de futur 

Per a l’any: vinent s’ha aprovat la introducció de carmanyoles als centres escolars. Això pot suposar una 

reducció important del nombre de menús escolars. 
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ANNEX 14 

Recull d’una experiència d’una empresa amb perspectiva de sobirania 

alimentària: Cooperativa Trèvol. 
Entrevista a Xavi Palos, treballador de la Cooperativa Trèvol. 

 

1- O          ’ x    è     

Trèvol és una cooperativa que treballa des del 1984 com a entitat de missatgeria i de neteja, i des de fa 4 

anys com a distribuïdora de menjar ecològic i de comerç just. 

La facturació majoritària de la cooperativa prové dels ingressos de les escoles, tot i que també 

distribueixen a botigues. 

La relació amb les escoles és a partir de l’AMPA: Trèvol facilita majoritàriament a les AMPA els 

productes a partir de la Fundació Futur. Només hi ha 2 escoles a qui distribueixen ells directament amb 

les AMPA. Els aliments que distribueixen són tots embassats ja que no disposen d’infraestructures per 

distribuir aliments naturals. 

Actualment distribueixen aliments a 26 menjadors d’escoles públiques de Barcelona i rodalia 

(Mataró, Ripollet, Granollers...). 

 

2- Agents implicats 

 Fundació Futur amb qui fa les distribucions. 

 Les AMPA de les escoles. 

 

3- Potencialitats 

- L’escola és un consumidor fidel i potencial d’aquest tipus de productes perquè té un consum fix i elevat. 

- Si els infants consumeixen aquests productes a l’escola les famílies també els coneixeran i també en 

compraran. 

- A moltes escoles són les famílies qui potencien que s’ utilitzin els productes ecològics en els menjadors 

escolars. 

 

4- Dificultats 

- El preu elevat dels productes ecològics. 

- Que els proveïdors no donen la qualitat i l’atenció que es demana. Per exemple, el format del aliments. 

- Tenir lluny els productors. 

- Poc suport  de les administracions. 

- Poca seguretat de tenir la quantitat de producte demanat ja que són productors molt petits. 

- Els productors tenen pocs productes i això fa que s’hagin d’associar amb les gestions que això 

comporta: invertir temps, diners, trasllats dels aliments,... 

- Les escoles tenen magatzems molt petits i això encareix i dificulta la distribució, ja que sovint s’han de 

repartir els aliments, amb les despeses corresponents de transport. 

- El preu del menjador escolar està limitat per la Generalitat. 
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- Tot i que el nombre d’escoles augmenta no es  demana més quantitat de productes perquè el nombre 

de nens que es queda a dinar a l’escola s’ha reduït (un 25% menys d’alumnes) pel tema de la crisi (hi ha 

més infants que dinen a casa). 

- A altres països es produeix més quantitat i això permet vendre més econòmic. Per exemple, l’arròs italià 

és més econòmic que el del Delta de l’Ebre, i els cigrons catalans són un 100% més cars que els de la Xina. 

 

5- Perspectives de futur 

Seguir distribuint a més escoles; per al curs vinent ja hi ha 11 escoles més interessades. 
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          è     ’          N                      è    

deia. De fet tant era, de què anava al llibre. El més 

                          f        

Markus Zusak: La lladre de llibres. 
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Tierra. 2011. 

 

- Introducción a la crisis alimentaria global. VVAA. Barcelona, octubre 2008. 

  

 

I f                                                 ’            ó                ·       : 

 

- Arran de terra. Indicadors participatius de sobirania  alimentària a Catalunya. Associació Entrepobles i 

 nstitut d’Economia Ecològica i Ecologia Política. Maig 2010. 

 

- A Taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics i de proximitat a les escoles. Taula de Treball 

d’Alimentació Escolar Ecològica. 2010. 
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-                                                                                   

            2008-2012. ivàlua,  nstitut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.  nforme final , 11 

de febrer de 2011. 

- Diagnòstic sobre l’ús dels recursos d’educació per al desevolupament de les ONGD entre el professorat 

de Catalunya. FCONGD. 2003. 

 

-  Educación para el desarrollo: estrategia  imprescindible para el desarrollo. Propuestas para el Plan 

Director 2005-2008. Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament- Espanya. Grup d’Educació per al 

Desenvolupament de la CONGDE. Juliol 2004. 

 

-  Educación para el desarrollo. Una estrategia de cooperación imprescindible. Coordinadora d’ONG per 

al Desenvolupament- Espanya. Novembre 2007. 

 

- Estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Comisión de Educación Ecológica de 

Ecologistas en Acción. 2006. 

 

- Guia d’alimentació saludable en l’etapa escolar. Departament d’Educació i Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 2005. 

 

- Huerto Escolar. Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, CEIDA (Centro de Educación 

e Investigación Didàctica Ambiental). 1998. 

 

- L’Hort Escolar. Guia pràctica d’horticultura ecològica. Ajuntament de Barcelona, Agenda 21 Escolar. 

2006. 

 

- Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012. Generalitat de Catalunya. 

Novembre de 2008. 

  

 

Revistes: 

 

- La Magalla. Butlletí de la Federació Catalana d’ONGD. Juny-juliol 2010. 

 

- Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. La Vía Campesina, Plataforma Rural, Fundación 

Agricultura Viva-COAG, GRAIN. Números 7, 8 i 9. 2011/2012. 
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PER SABER-NE MÉS (per llegir, mirar, pensar i reflexionar) 
 

 

Actualment  estem en l’anomenada societat del coneixement, per això no resulta difícil trobar molta 

informació a la xarxa. Només posant, en un cercador, la paraula clau “sobirania alimentària”, hi trobem 

618.000 entrades; amb el concepte “horts escolars” 450.000 entrades; o amb “educació pel 

desenvolupament”  2.210.000.   aquí només és té en compte els recursos d’ nternet, aquests s’ha de 

sumar els llibres, diaris, revistes,... És molt difícil poder fer una tria significativa de tanta informació però 

aquí us adjuntem aquella que nosaltres em trobat interessant i útil. Cal dir, que una de les principals 

ajudes, en quant a tria, ha estat les recomanacions dels diferents professionals entrevistats. 

 

 MARC TEÒRIC (EPD, SA, Comerç Just, context econòmic...): 

 

Llibres: 

- Barrat Brown, Michael: Comercio justo, comercio injusto. Hacia una nueva cooperación internacional. 

Icaria, Más Madera. Barcelona, 1998. 

- Centro Nuovo Modello di Sviluppo-Cric:  Rebelión en la tienda. Opciones de consumo, opciones de 

justicia. Icaria-Milerama. Barcelona, 1997. 

- GRAIN: El gran robo de los alimentós. Icaria Editorial. 2012. 

- Hart, R.D.: Conceptos básicos sobre agroecosistemas. Publicació del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE). 1985. 

- Montagut, Xavier i Vivas, Esther:  ¿Adónde va el comercio justo? Modelos y experiencias.  Icaria, Más 

Madera. Barcelona, 2006. 

  

Estudis i documents: 

- La Soberanía Alimentaria: un nuevo paradigma. Xavier García. Colección Soberanía Alimentaria de 

Veterinarios sin Fronteras. Document 1. Maig, 2003. 

- Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics 2010. Pla d’Acció per a l’Alimentació i 

l’Agricultura Ecològiques, 2008-2012. Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Centre d’Estudis 

d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya. 

  

Revistes: 

- La soberanía alimentaria desde el cole. Revista Amigos de la tierra, núm. 26, hivern 2011-2012. 

- Penso, així doncs menjo. Reflexions i recursos per educar cap a una alimentació més sostenible. 

Monogràfic de la revista Educació i Sostenibilitat, núm. 5. RCE. Barcelona, 2009 

 - Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Núm. 10. Juliol 2012.  
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Pel·lícules i documentals: 

La Via Campesina en movimiento. 

En aquest documental es fa una explicació dels principis de la Via Campesina a partir dels protagonistes 

que lluiten en aquesta organització. 

http://www.youtube.com/watch?v=RDuUatmz3UU 

 

¿Comercio justo a cualquier precio? (La noche temàtica, TVE, 2011) 

Els anys 80 es va començar a desenvolupar el comerç just en els petits comerços i botigues 

conscienciades en l’ajuda als més desfavorits. Actualment, aquest tipus de productes són a tot arreu, 

incloses les grans cadenes d’hipermercats. Tanmateix, ¿realment la venda d’aquests productes beneficia 

els agricultors pobres, als quals se suposa que van dirigits els beneficis obtinguts? 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/comercio-justo-20111218-0100-169/1275761/ 

  

Cosechas amargas (Félix Zurita i Joaquín Zúñiga, Nicaragua, 2005) 

 Aquest documental mostra l’evolució que han tingut diversos monocultius a Nicaragua, com el cotó, el 

cafè, els plàtans o el sucre, des dels inicis fins als moments de crisis, de la mà del testimoni de les 

principals víctimes de la situació, camperols i camperoles que han deixat bona part de les seves vides en 

aquestes “cosechas amargas”.  nclou també l’entrevista a Peter Rosset, especialista en agroecologia i un 

dels principals assessors de Vía Campesina. 

http://www.youtube.com/watch?v=FcNWR1uW_LU 

  

Dos tomates y dos destinos (Veterinaris sense Fronteres, 2012) 

Dos tomàquets, un de transgènic i l’altre de pagès, se citen en un bar després d’haver-se conegut a través 

d’un xat a internet. Una producció de VSF basada en la idea original d’ Aníbal Gómez, interpretada per 

Joaquín Reyes i Carlos Areces. 

 Y  ú    ¿           ?                           ?  

http://dostomates.wix.com/dosdestinos#!%C2%BFabonas-o-espachurras 

  

Nuestros hijos nos acusarán (Jean-Paul Jaud, 2008) 

És un documental francès de Jean-Paul Jaud sobre la primera generació de nens de la història que viurà 

menys que els seus pares per haver estat exposats des de la infància a gran quantitat de tòxics, 

principalment a través de l’alimentació. 

En aquest documental apareixen discursos científics desmentint les posicions de la UNESCO, i testimonis 

realment esfereïdors dels afectats. 

  

On. Por el reconocimiento de la Deuda Ecológica y la defensa de la Soberanía Alimentaria (Remoure, 

2010) 

On és un micro-vídeo sense paraules, amb personatges de plastilina i paisatges de materials reciclats, que 

ens explica una història; és un viatge pel temps i l’espai. 

T’has preguntat mai  d’on vénen les pomes que compres en el supermercat? D’on surt el petroli que 

utilitzes per alimentar el cotxe que et porta a  la feina, o els infants a l’escola? O, què tenim a veure i què 

podem fer amb el canvi climàtic? 

http://www.youtube.com/watch?v=RDuUatmz3UU
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Tot està relacionat i té a veure amb com funciona el mercat i el comerç, i influencia tant la vida d’altres 

persones com la nostra. On és una invitació a aturar aquest sistema, a imaginar i implementar, sempre 

col·lectivament, propostes com la Sobirania Alimentària, la justícia climàtica i el Bon Viure. 

http://www.youtube.com/watch?v=aeiOAtkq2m8 

  

Què mengem? (Sense ficció, TV3, 2012) 

Què mengem amb el que mengem? És segur el que arriba a la nostra taula? Quina quantitat de productes 

químics, metalls pesants, antibiòtics o additius que podrien ser perjudicials per a la salut ingerim amb la 

nostra dieta? 

http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=46337 

  

También la lluvia (Icíar Bollaín, 2010) 

L’any 2000 va tenir lloc a Bolívia l’anomenada Guerra de l’Aigua: per primer cop la població d’una de les 

nacions més pobres de l’Amèrica del Sud va aixecar-se contra una poderosa multinacional nord-

americana per recuperar el més simple dels elements vitals, l’aigua.  cíar Bollaín ens apropa a aquesta 

lluita a través d’una pel·lícula que explica el rodatge d’un film d’època entorn al mite de Cristòfor Colom, 

home obsessionat per l’or, caçador d’esclaus i repressor d’ètnies. 

  

Materials didàctics i pedagògics: 

- Maleta pedagògica d’Entrepobles. Recursos didàctics i documentals sobre sobirania alimentària, 

gènere, consum i medi ambient. 

- Los amigos de la tierra. Junta de Andalucia, 2008. Conte infantil sobre llavors. 

- La colla pessigolla... vol salvar el mercat, ESF, 2008. Conte il·lustrat per a infants. 

- Per l’amor a l’art i a la terra. Catàleg de la faràndula per la sobirania alimentària. Aliança Per la 

Sobirania Alimentària dels Pobles Catalunya (ASAC). www.alianzasoberanialimentaria.org  

- Exposició escolar itinerant: Què són els aliments ecològics? Guia per al Professorat. Jo Bio aliments 

ecològics; Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 2010. 

  

HORT ESCOLAR 

Llibres: 

- Escutia, Montse: L’hort escolar ecològic. Graó, Biblioteca Guix, 167. Barcelona, 2009. 

  

Materials didàctics i pedagògics: 

-De l’hort a casa. Maleta pedagògica per l’educació Primària i l’ESO. Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 2009. 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/Fit

xers_estatics/guia_professors.pdf 

- Huerto Escolar. Educación primaria y ESO. Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc, 

CE DA (Centre d’Educació i  nvestigació Didàctica Ambiental). 1998. 

http://www.euskadi.net/r332288/es/contenidos/libro/huerto_escolar/es_10677/adjuntos/huerto_escol

ar.pdf 
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- L’Hort Escolar. Guia pràctica d’horticultura ecològica. Ajuntament de Barcelona, Agenda 21 Escolar. 

2006. 
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MENJADOR ESCOLAR 

Informes i documents: 

- Guia de l’alimentació sostenible. Associació Amigos de la Tierra i Eco-Concern. Guies d’educació 

ambiental, núm. 18. Agenda 21 Barcelona, Ajuntament de Barcelona. 2004. 

- Menjadors escolars ecològics. Fitxa tècnica núm. 14. PAE (Producció agrària ecològica). Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. 2012. 

- Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012. Generalitat de Catalunya. 

Novembre de 2008. 

  

Articles: 

- “Menjadors: nous espais educatius”. Ara Criatures. Dissabte, 9 de juny del 2012. Pàgina 12. 

- “Menjadors escolars sostenibles: som-hi. Eines per engegar-ne un”. Revista Opcions, 28. Hivern 2008-

2009. 

  

Congressos: 

- 1r Congrés Internacional menjar a l’escola. Barcelona, 29 de maig a 1 de juny de 2012. 

http://www.congresocomerenlaescuela.com/ca/ 

  

Pel·lícules i documentals: 

Aprendre a menjar, aprendre a viure (Entrepobles, Judit Quintana, 2009) 
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passant per l'administració, l'AMPA o el personal de cuina. El seu projecte no només suposa una 

alimentació sana, sinó també una manera de viure que aposta per un model de producció, distribució i 

consum d’aliments respectuós amb la terra i amb les futures generacions. 

http://vimeo.com/12012788 

  

Materials didàctics i pedagògics: 
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de l’Ajuntament de Girona i Cooperativa el Rebost. 2009. 
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2008. 
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- Menjadors escolars ecològics: material didàctic. www.ecomenjadors.org 

- Recetario 2: Comer natural es divertido. Junta de Andalucía, 2008. 

  

CURRÍCULUM ESCOLAR 

Informes i documents: 

- En el camí de l’escola sostenible. Una nova guia  per fer l’Agenda 21 Escolar. Col·lecció Guies de 

l’Agenda 21 Escolar. Barcelona pel Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. 2011. 

- Unitat de programació de consum responsable. Una proposta d’avaluació de l’educació per al 

desenvolupament. Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món. Octubre 2011. 

  

Materials didàctics i pedagògics: 

- Guia d’introducció de l’EPD transversal a primària i secundària. Edualter i Escola de Pau. Pendent de 

publicació el 2013. 

- Una proposta d’avaluació de l’educació per al desenvolupament. Unitat de programació de Comerç 

Just.  Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món. Octubre 2011. 

http://www.escolescompromeses.org/mm/file/ComissioPedagogica/AVALUACIO/avaluaciocomerjust051

111.pdf 

 

 

webs d’interès: 
 

● AGENDA21 ESCOLAR 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/index.htm 

Des de l'any 2001 l'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no 

docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació 

cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan en 

educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat. 

 

● COMPETÈNCIES I EPD 

http://competenciesiepd.blog.pangea.org/ 

Competències i EPD és un projecte de formació i innovació educativa dirigit a professorat i personal tècnic 

d’ONG que té una duració tres anys amb diferents nivells d’implicació. 

El projecte té com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva una eina teòric-metodològica 

de suport al professorat i personal tècnic de les ONG que treballen l’EPD a l’escola. 

L’eina consisteix en una guia que es proposa facilitar la integració de continguts, metodologies i criteris 

d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les 

desigualtats globals en la seqüenciació de temes dintre del currículum de l’educació primària i secundària 

orientat al desenvolupament de les competències bàsiques. 
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● CONECTANDO MUNDOS 

www.conectandomundos.org/ 

Conectando mundos és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en la 

red entre alumnes de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials i en la que 

participen centres de tot el món. 

Cada any es treballa una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a la ciutadania global, com els 

drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat. 

 

● ENTREPOBLES 

www.entrepueblos.org 

Entrepobles és una associació independent i laica, que intervé en el procés de transformació social a 

través de la cooperació internacional solidària, l'educació emancipatòria, la incidència social i política i el 

suport als moviments socials alternatius. 

  

● ESPACIO COMECIO JUSTO 

http://www.espaciocomerciojusto.org 

L’Espacio por un Comercio Justo és una red d’unes trenta organitzacions de la Península  bèrica i les illes. 

Va sorgir després de la introducció del segell FLO en l’estat espanyol en 2005 per defensar una visió del 

comerç just enmarcarada en l’economia social i solidària. 

 

● FCONGD: Federació Catalana d’ONG per  al Desenvolupament. 

http://www.fcongd.org/fcongd/ 

La F       ó C         ’ONG                        és una entitat de segon nivell integrada per 85 

organitzacions que treballen els àmbits de la Solidaritat i la Cooperació Internacional. La FCONGD, 

mitjançant el treball en xarxa, té com a finalitat facilitar i potenciar la tasca de les ONG catalanes per al 

desenvolupament amb transparència, ètica i qualitat en favor de la justícia social i l’equitat arreu 

mitjançant una cooperació transformadora.  

 

● PAE: Producció Agroalimentària Ecològica. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.b5567f8a19222cddc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid

=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000

b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Producció Agroalimentària Ecològica és un portal de la Generalitat de Catalunya on podem trobar 

publicacions i materials amb referència a la producció ecològica. 

 

● RURAL CAT: La comunitat virtual agroalimentària i del món rural. 

www.ruralcat.net 

RuralCat és un nou concepte de comunicació a través d'Internet. En ell es combinen figures diverses: un 

portal informatiu, una pàgina web amb serveis pensats per al món rural i agroalimentari de Catalunya, 

un sistema que permet vehicular a través de la xarxa la formació, tant la reglada que imparteix el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural com la continuada. 
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A més, RuralCat, permet que els seus usuaris accedeixin a potents eines de comunicació: correu 

electrònic, fòrums, etc. 

Però, RuralCat pretén ser sobretot una comunitat virtual. Sota aquesta denominació entenem grups de 

persones amb interessos comuns (agricultors, ramaders, persones de l'agroindústria, estudiants, 

professionals de l'assessorament, etc.) que poden intercanviar informació i documentació i fomentar la 

relació usant les eines de comunicació amb una total autonomia dins del grup de treball. 

 

● VETERINARIS SENSE FRONTERES 

www.veterinariossinfronteras.org/es/ 

Veterinaris Sense Fronteres és una Organització No Governamental pel Desenvolupament (ONGD) que 

promou des de la cooperació, un model de desenvolupament rural just a favor de la sobirania 

alimentària, com a proposta que dignifiqui la vida dels pagesos i garanteixi la sostenibilitat ambiental, 

social i cultural del Dret a l’Alimentació per a tota la població mundial. 

 

● VIA CAMPESINA 

www.viacampesina.org 

La Vía Campesina és un el moviment Internacional que agrupa a milions de camperols i camperoles, 

petits i mitjans productors, pobles sense terra, indígenes, immigrants i treballadors agrícoles de tot el 

món. Defensa l’agricultura sostenible a petita escala com un mitjà de promoure la justícia social i la 

dignitat. S’oposa firmament als agronegocis i les multinacionals que estan destruint els pobles i la natura. 

La Vía Campesina està composada al voltant de 150 organitzacions locals i nacionals en 70 països d’Àfrica, 

Àsia, Europa i Amèrica. En total representa al voltant de 200 milions de camperols i camperoles. És un 

moviment autònom, pluralista i multicultural, sense cap afiliació política, econòmica o qualsevol altre 

tipus. 

 

● XESC: Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya. 

www.xesc.cat 

La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i 

xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius 

de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que 

desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.  

 

● XARXA D’ESCOLES PEL COMERÇ JUST 

www.alternativa3.com/xarxaescolescj/ 

La Xarxa d'Escoles pel Comerç Just està coordinada per Alternativa3 ONG i rep el suport de l'Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la col·laboració de l’Associació Espanyola del Segell de 

Comerç Just. 

El projecte té com a objectiu introduir el Comerç Just i el Consum Responsable dins el sector educatiu a 

través del mateix curricular del centre. Vol aconseguir transformar la nostra societat cap a un món més 

just, responsable i sostenible. 

 

 

http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.veterinariossinfronteras.org/es/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.xesc.cat/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/alternativa3/alternativa3
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/alternativa3/alternativa3
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/alternativa3/alternativa3
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/alternativa3/alternativa3


 94 

GLOSSARI 
 

 

A21E: Agenda 21 Escolar. 

AMPA: Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 

BM: Banc Mundial. 

CEE: Comunitat Econòmica Europea. 

CEIP: Centre d’Educació  nfantil i Primària. 

CJ: Comerç Just. 

CRIC: Centre de Recursos I Informació per al Consum. 

CV: Currículum Vitae. 

EPD: Educació per al Desenvolupament. 

FAO: Organització per l’Alimentació i l’Agricultura. 

FCONGD: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament. 

FMI: Fons Monetari Internacional. 

LOE: Llei Orgànica d’Educació. 

LOGSE: Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu. 

OMC: Organització Mundial del Comerç. 

ONG: Organització No Governamental. 

ONGD: Organització No Governamental per al Desenvolupament. 

ONU: Organització de les Nacions Unides. 

PAC: Política Agrària Comú. 

PAEs: Programes d’Ajust Estructural. 

SA: Sobirania Alimentària. 

SbA: Sobirania Alimentària. 

TLC: Tractat de Lliure Comerç. 

UE: Unió Europea. 

VSF: Veterinaris Sense Fronteres. 

XCS: Xarxa de Consum Solidari. 


