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L’emergència 
sanitària del 
coronavirus ens ha 
fet veure que la
salut del planeta i 
la nostra són 

inseparables.
Hem de 
desglobalitzar 
el sistema 
alimentari 
perquè
ens està 
conduint al
canvi climàtic, 

a la desaparició 
d’espècies i a 

una emergència 
sanitària sistèmica.

Cal intensificar la biodiversitat i naturalitzar 
les nostres granges, sense químics. La regulació 
governamental és bàsica per garantir la salut 
pública.

Un planeta, una salut. 
Connectats per la 
biodiversitat  
Vandana Shiva



Som una sola família terrestre en un sol planeta, saludables en la 
nostra diversitat i interconnexió. La salut del planeta i la nostra són 
inseparables. Tal com ens deia Martin Luther King: “Estem atrapats 
en una xarxa de mutualitat de la qual no podem escapar, lligats per 
un sol fil del destí. El que afecta a un directament, ens afecta a tots 
indirectament.”

Ens podem connectar globalment mitjançant la propagació 
d’una malaltia com el coronavirus quan envaïm les llars d’altres 
espècies, quan manipulem plantes i animals per cobdícia i per 
treure’n profit comercial, i quan propaguem els monocultius. O ens 
podem connectar mitjançant la salut i el benestar de tots protegint 
la diversitat dels ecosistemes, i protegint la biodiversitat, integritat 
i autoorganització (l’anomenada autopoiesi) de tots els éssers vius, 
inclosos els humans.

Les noves malalties que estan sorgint es deuen a una 
alimentació globalitzada, industrialitzada i ineficaç, a un model 
d’agricultura que envaeix l’hàbitat ecològic d’altres espècies, i 
a manipular animals i plantes sense cap respecte per la seva 
integritat i salut. La il·lusió que la Terra i els seus éssers són una 
matèria primera que es pot explotar per treure’n profit està creant 
un món connectat per la malaltia. L’emergència sanitària que ens 
ha provocat el coronavirus està connectada amb l’emergència 
per l’extinció i la desaparició d’espècies, i també està lligada amb 
l’emergència climàtica. Totes les emergències rauen en una visió 
del món mecanicista, militarista i antropocèntrica que planteja 
la raça humana com a separada i superior als altres éssers, els 
quals pot posseir, manipular i controlar. També rau en un model 
econòmic basat en la il·lusió del creixement infinit i de la cobdícia 
desmesurada, que vulnera sistemàticament els límits del planeta, 
i la integritat d’espècies i de l’ecosistema. Ens connectem a través 
de la malaltia quan destruïm els boscos, transformem les granges 
en monocultius industrials que produeixen productes tòxics i sense 
cap valor nutricional, i les nostres dietes es degraden pels processos 
industrials amb químics sintètics i l’enginyeria genètica als 
laboratoris. I hauríem d’estar connectats a través de la biodiversitat 
dins i fora de nosaltres, mitjançant un continu de salut a través i en 
la biodiversitat.

L’emergència sanitària exigeix una visió de sistema basada en la 
interconnexió.
Ens hem de fixar en els sistemes que propaguen malalties i en els 
que creen salut amb una visió de sistema holística. Una visió de 
sistema de salut en temps de coronavirus no només ha d’abordar 
el virus, sinó també com es propaguen les noves epidèmies quan 
envaïm les llars d’altres éssers. També ha d’abordar les condicions de 
comorbiditat relacionades amb malalties cròniques no transmissibles 
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que s’estan propagant per culpa de sistemes alimentaris industrials no 
sostenibles, antinaturals i poc saludables.

Tal com afirmàvem al manifest Food for Health de la Comissió 
Internacional sobre el Futur de l’Alimentació i l’Agricultura, necessitem 
rebutjar “polítiques i pràctiques que portin a la degradació física i moral 
del sistema alimentari, que alhora destrueixen la nostra salut i posen en 
perill l’estabilitat ecològica del planeta i la supervivència biogenètica de 
la vida que hi habita.”

Hem de desglobalitzar el sistema alimentari que ens està 
conduint al canvi climàtic, a la desaparició d’espècies i a una emergència 
sanitària sistèmica. Els mètodes alimentaris industrialitzats i 
globalitzats propaguen malalties. I també les propaguen els monocultius. 
I la desforestació. L’emergència sanitària ens està obligant a la 
desglobalització, a la qual podríem aspirar sempre que hi hagi voluntat 
política. Hem d’aconseguir que la desglobalització sigui permanent i 
fer una transició cap a la localització. La localització d’agricultura i de 
sistemes d’alimentació biodiversos augmenta la salut i redueix la petjada 
ecològica; també deixa espai perquè es desenvolupin diverses espècies, 
cultius i economies de vida locals.

Una biodiversitat rica en els nostres boscos, les nostres granges, 
els nostres aliments —i també en el nostre microbioma intestinal— farà 
que el planeta i les seves diverses espècies, incloent-hi els humans, siguin 
més saludables i resilients davant de malalties i plagues.

Envair els boscos i vulnerar la integritat de les espècies propaga 
noves malalties.
La Terra és per a tots els éssers. Protegir els drets de la Mare Terra és 
un imperatiu de salut. En els darrers 50 anys han sorgit 300 patògens 
nous que han destruït l’hàbitat d’espècies i les han manipulades per 
treure’n profit. Segons l’OMS, el virus de l’Ebola es va transmetre 
d’animals salvatges a humans: “El virus s’ha transmès dels animals 
salvatges a les persones i s’està estenent entre la població humana 
a través de la transmissió d’home a home.”1 Tal com anuncia New 
Internationalist: “Des del 2014-16, una epidèmia d’Ebola sense 
precedents ha matat més d’11.000 persones a l’oest d’Àfrica. Ara els 
científics han connectat el brot amb la ràpida desforestació.”2

El professor John E. Fa, de la Manchester Metropolitan 
University, que és un investigador associat sènior del Center for 
International Forestry Research (CIFOR), afirma que “les malalties 
que estan apareixent estan connectades amb les alteracions 
mediambientals provocades pels humans. Els humans entren en 
contacte de manera molt més directa amb els animals quan s’obre un 
bosc... L’equilibri que hi ha entre animals, virus i bactèries s’altera quan 
s’obre un bosc.”3

La malaltia de la selva de Kyasanur (KFD, per les sigles en 
anglès) és un virus altament patogen que es transmet dels micos als 
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4.  http://ow.ly/CNnl50FEqk6 

http://ow.ly/gz2j50FEql2
5. http://ow.ly/2Yq650FEqlG
6. http://ow.ly/nbtd50FEqtZ
 

 
Les malalties es transmeten d’animals
a humans a mesura que destruïm els hàbitats i 
les llars d’espècies salvatges.

7
Vandana Shiva

homes a través de paparres infectades quan la desforestació provoca 
que l’hàbitat forestal dels micos minvi. “El virus de la KFD existeix 
des de fa molt de temps com a part d’un ecosistema establert a South 
Kanara (Karnataka, Índia). La modificació humana de l’ecosistema a 
causa de la desforestació ha provocat que la malaltia s’hagi convertit 
en epidèmia.”4

El coronavirus també ve dels ratpenats. Com diu Sonia Shah: 
“Quan talem els boscos on viuen els ratpenats, no marxen, sinó que 
venen a viure als arbres dels nostres jardins i granges.” El professor 
Dennis Carroll, de la Cornell University, confirma que com més 
penetrem en ecozones que abans no ocupàvem, més alt és el potencial 
de propagació d’una infecció.5

La malaltia de les vaques boges, o encefalopatia espongiforme 
bovina (EEB), és una malaltia infecciosa causada per proteïnes 
deformades anomenades prions que afecten el cervell del bestiar. 
Les vaques contreien la malaltia quan se les alimentava amb carn 
de vaques infectades mortes. Quan els humans s’alimentaven de la 
carn de vaques infectades, s’infectaven aleshores amb la malaltia de 
Creutzfeldt-Jakob.

Els prions són un agent autoinfecciós, no són virus ni 
bactèries, la qual cosa demostra que apareixen noves malalties quan es 
manipulen els animals i es vulnera la seva integritat i el seu dret a la 
salut.6

La resistència als antibiòtics està augmentant en els humans 
a causa de l’ús intensiu de químics a les granges industrials. Els 
marcadors de resistència als antibiòtics en els transgènics també 
contribuiria a la resistència als antibiòtics. La transferència horitzontal 
de gens entre espècies és un fenomen reconegut científicament, i per 
això tenim ciències i regulacions de bioseguretat com el Protocol de 
Cartagena o el Conveni sobre la Diversitat Biològica, així com lleis 
nacionals de bioseguretat.

Les malalties es transmeten d’animals a humans a mesura 
que destruïm els hàbitats i 
les llars d’espècies salvatges. 
Vulnerem la integritat de les 
espècies quan manipulem 
els animals en granges 
industrials i quan modifiquem 
genèticament les plantes, a 

través de l’enginyeria genètica, amb promotors vírics i marcadors de 
resistència als antibiòtics.

La il·lusió que les plantes i els animals són màquines per 
produir la matèria primera que alimenta els nostres cossos, que també 
són màquines, s’ha traduït en l’agricultura industrial i el paradigma 
alimentari, que són a la base de l’explosió de les malalties cròniques 
dels nostres temps.



 
 

Un sistema d’alimentació tòxic, industrialitzat i globalitzat està 
conduint a l’explosió de malalties cròniques no transmissibles 
En les darreres dècades, les malalties cròniques no transmissibles han 
augmentat exponencialment i maten milions de persones.
Les toxines i els sistemes d’alimentació industrials són els majors 
contribuïdors a les malalties cròniques. Gairebé deu milions de persones 
moren de càncer cada any. Una de cada sis morts al món es deu al càncer, 
que és la segona causa de mort més freqüent.7

La diabetis, un trastorn metabòlic relacionat amb l’alimentació, 
és la setena causa de mort. Cada any moren 1,7 milions de persones per 
culpa de complicacions amb la diabetis, que pot derivar en ceguera, 
insuficiència renal, atacs de cor, apoplexia i amputació de les cames.8

Els riscos de patir malalties infeccioses com el coronavirus 
augmenten exponencialment quan es combinen amb la comorbiditat de 
malalties cròniques. La taxa de mortalitat per coronavirus és de l’1,6%. 
En una persona amb problemes cardíacs, augmenta fins al 13,2%. Amb 
diabetis, fins al 9,2%. I amb càncer és del 7,6%. Els governs s’han de 
prendre seriosament les dades de l’OMS sobre el càncer, tal com han fet 
amb la pandèmia del coronavirus.

El CIIC (Centre Internacional d’Investigació contra el Càncer) 
de l’OMS ha identificat un glifosat fabricat per Bayer/Monsanto com a 

possible carcinogen. Aquestes 
advertències s’han de prendre 
seriosament. L’atac corporatiu 
contra el CIIC contribueix a 
l’emergència sanitària. I no es 
pot permetre. S’han arxivat 
milers de casos de càncer lligats 
als glifosats als jutjats dels 

Estats Units. En els casos de Johnson Edwin Hardeman, Alva i Alberta 
Pilliod, els tribunals han fallat a favor de les víctimes de càncer. Els 
governs han de prohibir els químics nocius. I han de fer que el Càrtel del 
Verí rendeixi comptes i es faci responsable dels danys que ha provocat.

El meu recorregut per l’agricultura va començar amb el 
genocidi de Bhopal, quan van morir milers de persones a causa de la 
fuita d’una planta de pesticides d’Union Carbide. Aquesta empresa 
ara és Dow, que s’ha fusionat amb Dupont. El Càrtel del Verí, que ha 
creat malalties tòxiques impulsant una agricultura industrialitzada 
globalitzada, també és una gran farmacèutica. Propaguen malalties i en 
treuen profit. Bayer és una companyia farmacèutica i una agroquímica 
que ven pesticides tòxics. Syngenta és una empresa de tòxics que, com 
Novartis, ven productes farmacèutics. Les grans farmacèutiques estan fent 
servir l’emergència sanitària per expandir els seus mercats i beneficis.9

La protecció que obté el Càrtel del Verí dels governs ha de 
desaparèixer. És més, els governs han de treballar a tots els nivells amb 
els ciutadans i les comunitats per crear aliments lliures de verí i una 
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Els riscos de patir malalties infeccioses com el 
coronavirus augmenten exponencialment quan 
es combinen amb la comorbiditat de malalties 
cròniques.
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vinyes, arbres fruiters i hortalisses, contribuïen 
al 90% de tots els problemes de salut provocats 
per pesticides a Europa anualment.
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agricultura que promogui la salut de la gent amb la mateixa força amb 
què han emprès accions contra el coronavirus.

Hem d’eliminar del sistema d’alimentació els químics que han 
creat aquest desastre sanitari. Els governs han de seguir els consells de 
les Nacions Unides i de l’OMS sobre els problemes de salut amb el mateix 
entusiasme amb què ho han fet amb el coronavirus.

Els alts costos de tractar noves malalties cròniques
El manifest Food for Health sintetitza els alts costos de tractar noves 
malalties cròniques que han crescut exponencialment durant les 
darreres dues dècades amb l’augment de l’alimentació i l’agricultura 
industrials degut a la globalització. Reproduïm a continuació algunes de 
les dades més significatives que recull el manifest en aquest sentit:

“Ja el 2012, un estudi va quantificar l’impacte sobre la salut i els 
costos relacionats amb els danys resultants de l’exposició a 133 pesticides 
emprats en 24 països europeus el 2003, que equivalien a prop del 50% 
del total de pesticides utilitzats aquell any. Només 13 substàncies, 
que es feien servir en tres tipus de conreus (vinyes, arbres fruiters i 

hortalisses), contribuïen, 
segons aquest estudi, al 90% 
de tots els problemes de salut, 
que significaven una pèrdua 
de 2.000 anys de vida (amb 
la correcció per discapacitat) 
a Europa cada any, i això 
significava un cost econòmic 

anual de 78 milions d’euros. L’any 2012 es va publicar un estudi que 
avaluava els costos d’enverinaments aguts per pesticides a l’estat de 
Paranà, al Brasil, i concloïa que el cost total s’enfilava als 149 milions de 
dòlars cada any. És a dir, en aquest estat, per cada dòlar que es gastava 
en la compra de pesticides, se’n gastaven 1,28 en costos externalitzats 
per enverinament.” (….)

Si ens centrem en dades més recents i properes a la realitat 
europea, podem enfocar-nos en una investigació que avaluï les 
responsabilitats de les malalties i els costos relacionats amb l’exposició 
de disruptors endocrins a Europa: un grup d’experts ha avaluat amb 
una “alta probabilitat” que, cada any, a Europa es perden 13 milions 
de punts de coeficient intel·lectual per culpa de l’exposició prenatal a 
organofosfats, i que hi ha 59.300 casos més de discapacitats intel·lectuals. 
Com que s’ha estimat que cada punt de coeficient intel·lectual perdut per 
exposició al mercuri val 17.000 €, podem pensar que els costos causats 
pels organofosfats són similars.

Les conseqüències sobre la salut d’una modernitat mal 
adaptada, impulsada per sistemes d’alimentació comercials, s’estan 
experimentant arreu del món amb proporcions epidèmiques. A més de la 
mort prematura i les discapacitats prolongades, les malalties que resulten 
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de dietes pobres nutricionalment obliguen les persones a buscar atenció 
mèdica cara, cosa que sovint no es pot assumir. Els sistemes d’atenció 
sanitària comercials es beneficien d’aquestes epidèmies modernes, ja 
que ofereixen intensius tecnològics i proves i tractaments cars per a 
malalties que podrien i haurien de ser fàcils de prevenir amb una bona 
alimentació i un medi ambient saludable. La fusió de Bayer i Monsanto 
implica que les mateixes empreses que venen els químics que estan 
causant les malalties també venen els medicaments com a cures per a les 
malalties que ells mateixos han causat.” I són les persones i el planeta els 
que pateixen la càrrega de la malaltia.

La salut és un dret i la regulació governamental és una qüestió de 
vida o mort
Tal com mostra la crisi actual, que el govern faci regulacions és qüestió 
de vida o mort. I el principi de prevenció és més vital que mai. No s’ha 
de menystenir amb la fal·làcia que “el temps és el nostre pitjor enemic” 
i no es poden introduir de pressa organismes vius manipulats al medi 
ambient sense haver-ne fet proves o havent-ne fet poques.10

Hi ha intents de minar el principi de prevenció amb tractats 
de lliure comerç com l’anomenat “minipacte” dels Estats Units i la 
Unió Europea. Segons els negociadors nord-americans, el secretari 
d’Agricultura Sonny Perdue i els interessos agrícoles del país, el principi 
de prevenció ha de desaparèixer, i ara és el moment de suprimir-lo amb 
el pacte comercial entre els Estats Units i la Unió Europea.

Els governs han de garantir la bioseguretat i millorar-ne les 
regulacions, i les avaluacions de seguretat alimentària no han d’estar 
influïdes per la indústria que es beneficia de manipular organismes 
vius i de suprimir l’evidència científica dels danys. L’evidència d’aquesta 
manipulació de recerca i l’atac a científics i a la ciència per part de la 
indústria es va presentar al Monsanto Tribunal i a l’Assemblea Popular 
de La Haia el 201611. Ara s’han provat els danys causats en la salut de les 
persones per la manipulació corporativa de la investigació.12

Hem de potenciar la investigació independent en bioseguretat, salut 
alimentària, seguretat sanitària, epidemiologia i ecologia de la salut. S’han 
d’aturar els intents globals de desregularitzar les regulacions de seguretat 
alimentària i bioseguretat. L’edició genètica té impactes imprevisibles, i els 
nous productes que s’hi basen s’han de regular com a transgènics, perquè el 
genoma ha estat modificat, i hem d’avaluar i conèixer quin és l’impacte de la 
manipulació genètica sobre la salut.

 Tanmateix, s’han d’impedir els nous intents de manipular 
genèticament organismes per eliminar-los, per prevenir crims contra la 
natura i la creació de noves malalties desconegudes, causades per efectes 
no intencionats.

Amb el coronavirus, els governs estan mostrant que, quan 
volen, poden emprendre accions per protegir la salut de la gent. Ara és el 
moment de fer tots els passos necessaris per impedir que es desenvolupin 

Notes
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activitats que posen en risc la 
nostra salut, ja que afecten els 
processos metabòlics que la 
regulen. Els mateixos sistemes 
que també són nocius per a la 
biodiversitat del planeta i la 
capacitat autoreguladora de 
la Terra són els que lideren el 

cataclisme climàtic.
Sabem que l’agricultura industrial i els sistemes d’alimentació 

globalitzats i industrialitzats basats en combustibles fòssils i químics 
tòxics derivats d’aquests contribueixen a l’extinció d’espècies, al canvi 
climàtic i a la catàstrofe de les malalties cròniques. I també sabem 
que l’agricultura orgànica regenerativa basada en la biodiversitat pot 
reconduir totes aquestes crisis. És l’hora que els governs deixin de 
destinar els diners dels nostres impostos a subvencionar i fomentar un 
sistema d’alimentació que fa emmalaltir el planeta i les persones.

La crisi també brinda l’oportunitat a la gent de veure 
com les empreses han debilitat la nostra salut. Fer que aquestes 
siguin responsables és un imperatiu, igual que ho és tenir sistemes 
d’alimentació nutritius, fora de corporativismes, democràtics, biodiversos 
i saludables; permetre que prosperi la biodiversitat i els sistemes de 
coneixement és imprescindible per sobreviure.

L’emergència sanitària ha demostrat que el dret a la salut és 
fonamental. La salut és un bé comú i públic, i el govern té el deure de 
protegir-la. Per això s’ha d’aturar la privatització i la corporativització 
de la salut, i s’han de protegir i millorar els sistemes de salut pública 
existents i crear-ne on no n’hi hagi.

Rejovenir la ciència de la vida i viure saludablement: descolonitzar 
els nostres sistemes de salut i de coneixement
El camí cap a un planeta i persones saludables és prou clar. L’economia 
basada en el creixement sense límits condueix a unes ànsies infinites 
de colonitzar la terra i els boscos, destruint les llars d’altres espècies i de 
persones natives. S’està cremant l’Amazònia per plantar-hi transgènics 
que alimentin els animals. S’estan destruint els boscos d’Indonèsia per 
conrear l’oli de palma.

Es creen malalties per culpa de la demanda sense límits de 
recursos d’una economia globalitzada basada en un creixement il·limitat. 
La salut per a tots els éssers es basa en protegir la Terra, els seus 
processos ecològics, i l’espai i la integritat ecològica de la vida que hi 
habita, incloent-hi la humana.

Els sistemes nadius de salut han estat criminalitzats per la 
colonització i la indústria farmacèutica. Hem de canviar d’un paradigma 
militarista, mecanicista i reduccionista basat en la separació i la 
colonització de la Terra, d’altres espècies i dels nostres cossos, que ha 

 
És l’hora que els governs deixin de destinar els 
diners dels nostres impostos a subvencionar
i fomentar un sistema d’alimentació que fa 
emmalaltir el planeta i les persones.



Noe Ayguasenosa i Soro 
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Notes
1. Informe d’avaluació i propostes 
de millora en la gestió de l’ordre 
públic. 29 de juny de 2020.
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Els sistemes nadius de salut han estat 
criminalitzats per la colonització i la 
indústria farmacèutica.
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contribuït a la crisi sanitària, per 
sistemes com l’aiurveda, la ciència 
de la vida. Sistemes que reconeixen 
que som part de la xarxa de la 
vida de la Terra, que els nostres 
cossos són complexos sistemes vius 

autoorganitzats, i que tenim potencial per estar saludables o malalts 
segons el nostre entorn i el menjar que cultivem. La salut depèn d’una 
alimentació saludable (“Annam Sarva Aushadhi: una bona alimentació 
és la medecina per a qualsevol malaltia”). Un intestí saludable és un 
ecosistema i la base de la salut. La salut és harmonia i equilibri.

Tot i que l’agricultura globalitzada i industrialitzada que 
destrueix els boscos i la biodiversitat de les nostres granges es justifica 
dient que alimenta el món, el 80% del nostre aliment ve de petites 
granges. Les granges de monocultius fan productes, no aliments.

L’agricultura globalitzada i industrial és un sistema que provoca 
malalties i fam. Propaga malalties relacionades amb toxines i destrueix 
les petites granges que ens alimenten, endeutant els grangers i conduint-
los al suïcidi. Aquest sistema alimentari poc saludable i que crea 
malalties està subvencionat amb els diners dels nostres impostos, primer 
perquè es donen ajuts a la producció i la distribució, i després perquè fa 
pagar a la gent els alts costos de l’atenció mèdica.

Si afegim els ajuts i l’externalització mèdica als sistemes 
d’alimentació globalitzats i industrialitzats, ens adonarem que ni el 
planeta ni les persones poden seguir suportant la càrrega d’aquest 
sistema d’alimentació globalitzat i industrial que crea malalties.

L’agricultura ecològica lliure de químics ha de formar part del 
rejoveniment de la salut pública. A diferència de les granges industrials, 
les granges petites tenen cura de la salut de les persones, sobretot quan 
no fan servir químics, són orgàniques i biodiverses. Hem de destinar 
tots els fons públics a donar suport a les granges agroecològiques i a les 
economies locals com a part del sistema de salut.

Mitjançant la biodiversitat i la matèria orgànica del sòl, 
produirem més nutrients per metre quadrat, i les nostres plantes seran 
més saludables i resistents a malalties i plagues. Tornant la matèria 
orgànica al sòl també ajudem a recuperar els cicles trencats del carbó i 
el nitrogen, que estan provocant el canvi climàtic. Cuidar el planeta i 
cuidar els nostres cossos són processos interconnectats.

Necessitem intensificar la biodiversitat i naturalitzar les nostres 
granges, sense químics ni intensificació capital. La biodiversitat crea 
cultius i economies amb cura, que inclou la cura de la salut de la Terra i 
de la seva gent. Totes les espècies tenen dret al seu espai ecològic i a la 
llibertat per evolucionar, i tots els humans, com a part de la Terra, tenim 
el dret a accedir a una alimentació biodiversa i lliure de químics.

Els sistemes orgànics biodiversos han de ser un tema central 
en les solucions sobre la salut pública, tal com estem veient amb 
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l’emergència sanitària. Una mentalitat biodiversa ha de reemplaçar els 
monocultius d’una mentalitat mecanicista que veu la diversitat de la 
vida com un enemic que s’ha d’exterminar. La salutació índia namaste 
s’ha tornat global en temps del coronavirus. El significat de namaste 
no és separació, sinó una unitat més profunda que ens connecta a 
tots. Namaste vol dir “m’inclino a allò diví dins teu”. Significa una 
interconnexió en què som part d’un univers sagrat on tot està impregnat 
per allò diví en benefici de tothom, sense que ningú en quedi exclòs.

És la consciència de la unitat que necessitem cultivar en 
aquests temps en què un petit virus ens ha connectat a tots globalment 
a través de la malaltia i el pànic. No podem permetre que l’aïllament 
social que hem necessitat durant l’emergència sanitària romangui com 
a patró de separació, i que destrueixi la cohesió comunitària i social. No 
permetem que el tancament de mercats locals i d’agricultors esdevingui 
un tancament permanent per crear un futur agrícola sense agricultors 
seguint la visió de Bayer/Monsanto, i que el menjar fals destrueixi la 
nostra salut mentre els multimilionaris treuen profit del valor de la 
vida.13

Ens necessitem els uns als altres i a la Terra en la nostra rica 
diversitat i autopoiesi per crear resiliència en temps d’emergència, i per 
regenerar la salut i el benestar en el món després del coronavirus.

Aquesta pandèmia ens ha donat una nova oportunitat per 
canviar el paradigma de l’era industrial i mecanicista de separació, 
dominació, cobdícia i malaltia per l’era de Gaia, amb una civilització 
mundial basada en la consciència del planeta i en què som una sola 
família terrestre. En què la nostra salut és l’única salut basada en la 
diversitat, la regeneració, l’harmonia i la interconnexió ecològica.

Notes

13. http://ow.ly/qZY850FEqCM

¿Quién alimenta realmente  
al mundo? 

Vandana Shiva  
Capitán Swing Libros, 2018

Ecofeminismo 
Maria Mies i Vandana Shiva 

Icaria editorial, 2016
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El sistema alimentari 
actual —la nostra 
manera de produir, 
transformar, distribuir, 

vendre, consumir aliments i gestionar-ne els 
residus— crea malalties, desigualtat i pobresa, 
i degrada la base ecològica del planeta. A 
Barcelona, trobem barris on el 23% de la 
població pateix inseguretat alimentària, és a 
dir, falta d’accés a una alimentació adequada. 
Per tant, no només es tracta d’alimentar la 
població, sinó també de garantir el seu dret a 
una alimentació sostenible.

Una alimentació  
per a una bona vida  
Ana Moragues Faus



Es calcula que prop de 3.000 milions de persones al món pateixen 
problemes de malnutrició, de les quals 820 milions passen gana, 
una xifra que segueix augmentant. A escala global, el 21,9% de 
nenes i nens pateix un retard en el creixement a causa de la seva 
dieta, mentre els nivells d’obesitat i sobrepès arriben a xifres rècord, 
amb una afectació del 38,9% de la població adulta. La incidència 
de l’obesitat i el sobrepès augmenta en poblacions amb una situació 
socioeconòmica precària; per exemple, el 65,2% dels barcelonins 
amb rendes molt baixes pateix excés de pes, així com el 70,2% de 
les barcelonines sense estudis. Aquest cost és personal, però també 
col·lectiu: es calcula que el cost directe de tractar el sobrepès a 
Espanya suma 1.950 milions d’euros anuals.

Diversos estudis mostren una tendència clara: la manca 
de recursos comporta un canvi en la dieta, perquè se substitueixen 
aliments nutritius, com la fruita i la verdura, per aliments barats amb 
un alt contingut calòric. La diferència de cost entre una dieta sana 
i una d’inadequada a l’Estat espanyol pot suposar una diferència 
de més de 100 euros per setmana. No ens ha d’estranyar que en 
ciutats com Barcelona hi hagi barris on el 23% de la població pateix 
inseguretat alimentària, és a dir, falta d’accés a una alimentació 
adequada.

Alhora, el sistema alimentari és essencial per a la vida, però 
també crucial per a la nostra economia. La despesa en alimentació de 
les llars espanyoles és superior als 105.000 milions d’euros l’any, dels 
quals un terç es produeix fora de la llar. La indústria agroalimentària 
és el primer sector industrial europeu i, a l’Estat espanyol, el 14,1% 
de les persones treballadores es dediquen al sector agrari i a serveis 
vinculats, com la indústria, el transport i la distribució de productes 
agroalimentaris. Malgrat tot, els beneficis econòmics del sistema 
alimentari es concentren desproporcionadament en algunes baules 
específiques d’aquesta cadena a costa d’altres, com, per exemple, el 
sector de la producció agrícola o el petit comerç. Les conseqüències es 
poden apreciar clarament: entre el 1999 i el 2009 van desaparèixer el 
23,2% de les explotacions agràries a l’Estat espanyol i, tot i que entre 
el 2009 i el 2016 la tendència va ser menys acusada, va desaparèixer 
l’equivalent a disset explotacions al dia. En contraposició, es calcula 
que deu comercialitzadores d’aliments gestionen el 90% del transport 
mundial, deu empreses són responsables del 90% de la transformació 
d’aliments i el 30% de les vendes (distribució) està controlat per 
deu corporacions. En aquest context de concentració creixent, és 
important fomentar la diversitat i l’establiment de relacions més 
justes al sistema alimentari, incloent-hi les relacions laborals, ja que 
una part important de les feines de la cadena agroalimentària són 
precàries i inestables, i impliquen llargues hores i sous baixos, com 
el de cambrer/a, repartidor/a de menjar a domicili o collidor/a de 
fruita.
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Model productiu intensiu 
El planeta i els seus recursos 
limitats també es troben sota pressió 
a causa de les nostres dietes i del 
model productiu intensiu que ens 
proporciona aliments. El sistema 
alimentari és una peça clau de la 
situació d’emergència climàtica 

actual, ja que produeix un terç de les emissions totals de gasos d’efecte 
hivernacle. Actualment, el 33,1% de les pesqueries de tot el món són 
explotades per sobre dels seus nivells sostenibles, i en el cas de la 
Mediterrània, el mar més explotat del món, aquesta xifra augmenta a 
més del 62%. Es calcula que el 70% de tota l’aigua que s’extreu d’aqüífers, 
rius i llacs s’utilitza en l’agricultura, en moltes ocasions sobreexplotant-
ne els recursos.

El sector agrari és, en part, responsable de la contaminació 
d’aigües i sòls per nitrats, fòsfor, pesticides i patògens, i aquests processos 
contaminants es veuen especialment agreujats per la intensificació de 
la ramaderia. De fet, les pràctiques agràries intensives han contribuït de 
manera significativa a la degradació de sòls i a la destrucció d’hàbitats 
naturals, així com a la disminució de la biodiversitat del planeta i a 
processos d’extinció massiva d’espècies. L’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) calcula que al voltant del 
75% de la diversitat genètica dels cultius agrícoles es va perdre durant el 
segle xx. Cada cop més veus aposten per una transformació d’aquestes 

pràctiques agràries cap a formes 
més sostenibles que regeneren 
els nostres recursos limitats i 
ecosistemes, com l’agroecologia. 
Això no obstant, l’impacte de la 
nostra manera d’alimentar-nos no 
acaba al camp ni als nostres plats, 
sinó que, a més, llencem gairebé 
una tercera part dels aliments 
produïts per al consum humà, 

aproximadament 1.300 milions de tones cada l’any, l’equivalent a la 
producció del 28% de la terra cultivada al món.

Tal com mostren aquestes dades, els impactes socioeconòmics, 
polítics, ambientals i en la salut estan relacionats i, per tant, és 
necessària una transformació integral del sistema alimentari.

Alimentació sostenible 
Moltes persones i col·lectius s’han plantejat aquestes qüestions des de 
fa temps, i han desplegat nous paradigmes i propostes amb l’objectiu de 
crear sistemes alimentaris que nodreixin societats sanes, igualitàries, 
democràtiques i sostenibles amb el medi ambient. Entre aquestes 

 
El sistema alimentari és una peça clau de 
la situació d’emergència climàtica actual, 
ja que produeix un terç de les emissions 
totals de gasos d’efecte hivernacle.

 
L’impacte de la nostra manera d’alimentar-
nos no acaba al camp ni als nostres plats, 
sinó que, a més, llencem gairebé una 
tercera part dels aliments produïts per al 
consum humà.
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propostes destaquen el reconeixement del dret a l’alimentació sostenible 
de totes les persones, és a dir, el dret de tothom a alimentar-se amb 
dignitat i amb aliments que siguin beneficiosos per a les persones,
els territoris i el planeta, produint-los o adquirint-los. L’alimentació 
sostenible aposta per productes de proximitat, de temporada i 
respectuosos amb el medi ambient, com els productes agroecològics, 
ecològics i de pesca sostenible, i per la reducció de les deixalles 
alimentàries i els envasos. A més, impulsa dietes saludables per a les 
persones i el planeta, basades en aliments frescos, evitant productes 
ultraprocessats i promovent un menor i millor consum de carn.

L’alimentació sostenible també es basa en relacions justes dins 
de la cadena agroalimentària, en termes laborals però també a l’hora 
d’establir preus i forjar relacions amb altres països d’on venen molts dels 
nostres aliments. Aquesta aproximació de l’alimentació promou i celebra 
la diversitat als nostres camps, taules i barris, davant l’homogeneïtzació 
de les dietes i els nostres entorns alimentaris. L’espai urbà i rural on 
habitem —les nostres cases, carrers, escoles, llocs de treball o entorns 
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Notes
1. Per veure la definició de
sobirania alimentària i el seu
origen: http://ow.ly/fvsq50FtQ3D

Amb el model de sobirania alimentària, els
aliments passen de ser una mercaderia 
amb la qual obtenir beneficis econòmics a 
constituir un dret que s’ha de garantir a tots 
els ciutadans.

digitals— ha de facilitar-nos l’alimentació sostenible. Per això és 
necessari transformar el sistema alimentari amb totes i per a totes les 
persones, implicant-hi especialment els col·lectius més vulnerables i 
invisibilitzats, i, per tant, incorporant una perspectiva de gènere, classe, 
ètnia i raça que permeti posar les persones més afectades per aquest 
sistema en el centre de les decisions. La visió política de l’alimentació i el 
reconeixement del dret a decidir sobre el nostre sistema alimentari han 
estat impulsats durant dècades sota el concepte de sobirania alimentària 
pel moviment social més gran del món, que agrupa 200 milions de 
persones agricultores a 81 països: la Via Campesina. Segons aquest 
moviment, la sobirania alimentària és “el dret dels pobles a aliments 
nutritius i culturalment adequats, produïts de manera sostenible, 
i el dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. És el 
desenvolupament d’un model de producció sustentable a petita escala en 
benefici de les comunitats i el medi ambient.”1

Aquests punts de vista proposen un canvi dràstic sobre el rol 
dels aliments en les nostres societats, que passen de ser una mercaderia 
amb la qual obtenir beneficis econòmics a constituir un dret que s’ha de 

garantir i un vehicle per generar 
salut, justícia social, prosperitat, i 
regenerar recursos i ecosistemes, 
és a dir, un bé comú que s’ha de 
gestionar de manera col·lectiva.
Aquest canvi de perspectiva 
reconeix les persones com a 
ciutadanes i no només com a 
consumidores que “voten” a través 
del carro de la compra i la seva 

capacitat adquisitiva, sinó que participen de manera activa a l’hora de 
decidir com ens alimentem, i intervenen en tot el procés des del camp 
fins al plat.

Polítiques públiques valentes
Per posar en marxa aquesta gran transformació i reapropiació del sistema 
alimentari per i per a la ciutadania són necessàries polítiques públiques 
sistèmiques, inclusives i, sobretot, valentes. En primer lloc, per canviar 
la nostra alimentació necessitem una perspectiva holística que inclogui 
les diferents baules de la cadena agroalimentària del camp al plat, i 
també de les diverses àrees lligades a l’alimentació, com l’economia, la 
salut, l’educació, els serveis socials o la planificació territorial. Només 
entenent les connexions entre aquests elements i implicant els agents que 
treballen en aquests espais a escala comunitària, local, regional, nacional 
i internacional, serem capaços de dissenyar intervencions que siguin 
beneficioses per a les persones, els territoris i el planeta.

En segon lloc, cal desenvolupar polítiques inclusives que 
reconeguin la diversitat de situacions que existeixen al sistema 



 
Cada cop hi ha més iniciatives per participar 
en la cocreació de polítiques, des de consells 
alimentaris fins a representants veïnals.

alimentari. Quan volem fer 
canvis en el sistema alimentari 
que promoguin la justícia 
social, s’han de considerar els 
aspectes econòmics relacionats 
amb la redistribució material, 

per exemple, a l’hora de tenir recursos que ens permetin accedir a 
aliments sostenibles. Però també s’ha de reconèixer la dimensió social 
i cultural de la justícia, que ens permet visibilitzar que no totes les 
persones som iguals.

Participació de la ciutadania
Les polítiques que busquen la inclusió i l’equitat també necessiten 
l’aplicació de la dimensió política de la justícia, és a dir, la participació 
efectiva de les persones en la concepció i el desenvolupament de plans 
i programes. La participació de la ciutadania és especialment rellevant 
a causa del volum de negoci que representa la cadena agroalimentària i 
la seva capacitat associada d’influir en els espais de decisió. En aquest 
sentit, hi ha estudis que demostren que els conflictes d’interès han 
dificultat la implementació de polítiques públiques i recomanacions per 
transitar cap a una alimentació més sostenible. Cada cop hi ha
més iniciatives per participar en la cocreació de polítiques, des de 
consells alimentaris fins a representants veïnals. Si volem prendre 
mesures que promoguin la justícia social, és essencial aplicar el principi 
de “res sobre nosaltres sense nosaltres és per a nosaltres.”

Per últim, necessitem polítiques públiques valentes que posin 
nom als problemes, n’identifiquin l’origen i apostin de manera
decidida per implementar solucions. Hi ha una evidència ben gran que 
defineix clarament els reptes ambientals, socials, sanitaris i democràtics 
vinculats a l’alimentació tal com s’han exposat aquí, i hi ha també 
solucions que s’han demostrat efectives, des de l’agroecologia fins a 
l’establiment de menjadors escolars sostenibles. És, per tant, l’hora
de l’acció decidida. Atrevim-nos a donar una resposta a la pregunta 
“radical” de com seria el nostre sistema alimentari si poséssim les 
persones i el planeta del qual depenem al centre de les nostres decisions. 
Alimentem una bona vida, per a avui i per a les generacions futures.
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Vivim en un món 
configurat per 
l’alimentació, és 
el que l’autora 
anomena sitopia o 
“lloc de menjar”. Si 

li atorguéssim valor a l’alimentació i a les 
comunitats el control de la terra, en comptes 
de megaciutats expandint-se sense límits, es 
desenvoluparien noves comunitats rurals. I 
estaríem en el camí cap a una bona sitopia.

Sitopia: repensar 
les nostres vides 
a través de 
l’alimentació  
Carolyn Steel
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Com viurem en el futur? Aquesta pregunta mai no havia semblat 
tan oberta i tan restringida alhora. La pandèmia del coronavirus ha 
alterat les nostres vides d’una manera inaudita, i ens ha obert els 
ulls a un munt de constatacions, tant bones com dolentes: el fet que 
la nostra relació amb la natura està perillosament desequilibrada; 
el fet que, tot i que disposem d’una tecnologia increïble, no tenim la 
saviesa per utilitzar-la i compartir-la amb seny, i, sobretot, el fet que, 
com a principals depredadors del planeta, tenim la responsabilitat de 
preservar-lo per a futures generacions. En resum, som tots al mateix 
vaixell.

El contrast entre una aparença de possibilitats infinites 
i una limitació profunda és la condició paradoxal de la nostra 
època. En essència, representa el conflicte entre les nostres proeses 
tecnològiques destacables i la capacitat de suport finita del nostre 
planeta. Per a alguns, la resposta a aquest enigma és imaginar-nos 
conquerint l’espai, mentre que per a d’altres el repte és més local i 
immediat: proposar una visió d’una bona vida que ens permeti viure 
en harmonia amb la terra, cosa que subscriurien la majoria dels 
nostres companys humans. Crec que la manera més poderosa de fer-
ho és mitjançant l’alimentació.

Per què l’alimentació? No és necessari explicar a cap 
barceloní que l’alimentació ocupa un lloc central en les nostres 
vides. Que necessitem menjar és un fet, i que menjar representa la 
nostra font de plaer més compartida significa que l’alimentació es 
troba al punt focal entre les nostres dues relacions més importants: 
amb la natura i amb els altres. L’alimentació és el lligam que ens 
connecta, tant amb els nostres companys humans com amb la terra 
i el mar que ens nodreixen, i configura així els nostres pensaments, 
cossos, cases, espais de treball, polítiques, economies, ciutats, 
paisatges, medi ambient i clima. Tant si ens n’adonem com si no, 
vivim en un món configurat per l’alimentació; un lloc que anomeno 
sitopia, o “lloc de menjar” (del grec sitos, ‘menjar’ i topos, ‘lloc’).1 Com 
que molts de nosaltres, al món industrialitzat, no atorguem prou 
valor a l’alimentació, vivim en una mala sitopia.

Vivint en una ciutat moderna com Londres, es fa difícil 
apreciar la força amb què l’alimentació configura el nostre món. 
La industrialització ha ocultat les connexions vitals sense les quals 
la vida urbana s’aturaria per complet ràpidament: les complexes 
cadenes d’abastament que porten cereals, oli, llegums i sardines 
des dels camps i els mars, on es produeixen, fins a les fàbriques, 
supermercats, cafeteries i cuines. El menjar dels nostres plats és 
emissari d’un altre món; un món que, cada cop més, s’assembla 
més a un malson de ciència-ficció que a les optimistes imatges 
que podem concebre. Des de grans granges d’engreix i magatzems 
plens d’animals infeliços fins a monocultius de cereals collits per 
recol·lectores dirigides per drons, enormes traïnyes que arrosseguen 
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L’agricultura industrial ha debilitat greument 
la biodiversitat, mentre que la nostra invasió 
de la natura ens exposa a noves malalties.

les xarxes pel fons marí o línies de 
producció robotitzades que tallen 
el peix a una velocitat frenètica, els 
processos industrials que vertebren 
la nostra existència moderna són 
tan eficients com despietats. El 

sector agroalimentari modern encarna de moltes maneres la funesta 
combinació de capacitat tecnològica i indiferència ecològica que 
amenaça avui dia les nostres vides i el nostre planeta.

La nostra forma de vida moderna es basa en el menjar barat; 
però, si ens parem a pensar-hi, això no pot existir. Les mongetes, les 
pastanagues, el pollastre i el formatge que mengem provenen d’éssers 
vius que matem per poder viure. El menjar, en altres paraules, és vida; 
abaratir-lo és abaratir la vida mateixa. I és precisament això el que 
hem estat fent durant els últims dos segles. Si tinguéssim en compte la 
gran quantitat de factors externs que afecten l’alimentació produïda 
industrialment per marcar-ne el preu —canvi climàtic, desforestació, 
extincions massives, contaminació, esgotament de l’aigua, degradació del 
sòl, disminució de les existències de peix, obesitat, malalties relacionades 
amb l’alimentació i pandèmies zoonòtiques—, aquest menjar es tornaria 
inaccessible; i, de fet, ja ho és.

La pandèmia del coronavirus ens n’ha mostrat la realitat, i ens 
ha revelat com n’és de desequilibrada la nostra relació amb la natura. 
L’agricultura industrial ha debilitat greument la biodiversitat, mentre 
que la nostra invasió de la natura ens exposa a noves malalties. Els 
experts fa temps que ens adverteixen sobre aquests perills, tot i que per 
a molts aquestes advertències es van tornar reals quan les lleixes dels 
supermercats estaven gairebé buides a l’inici del confinament. En aquell 
moment, la il·lusió de l’abundància fàcil es va trencar. Les lleixes es van 
tornar a omplir, però els problemes subjacents no han desaparegut. Tot 
això ens planteja una pregunta: què passaria si haguéssim de donar un 
nou valor a l’alimentació? La resposta és que hi hauria una revolució, 
no només en la manera com mengem, sinó com vivim. De fet, podem 
afirmar que aquest moviment és l’acció més poderosa que podem fer 
perquè les nostres vides siguin més saludables, equitatives i resilients.

La paradoxa urbana
Un avantatge de repensar les nostres vides a través de l’alimentació és 
que tenim un munt d’exemples de com fer-ho en el nostre passat. En 
realitat, seria una petita exageració dir que la vida de l’era preindustrial 
girava entorn de la qüestió de com alimentar-nos (encara més quan es 
tractava l’espinós problema de com alimentar les ciutats). Tant Plató com 
Aristòtil van abordar el problema i van concloure que les dimensions 
de la polis, o ciutat-estat, eren fonamentals: si era massa petita, li 
mancarien recursos per defensar-se; si era massa gran, tindria problemes 
per alimentar-se dels seus territoris. L’organització ideal, segons van 



Roma, la primera ciutat a sobrepassar la 
seva perifèria, va demostrar la “paradoxa 
urbana”: tot i que els que vivim en ciutats 
ens considerem urbans, el fet que el nostre 
menjar vingui d’una altra banda significa que 
també habitem el camp.

convenir els dos filòsofs, era que cada ciutadà havia de tenir una casa a 
la ciutat i una granja al camp de la qual obtenir l’aliment. Multiplicada, 
aquesta gestió de la llar, o oikonomia (d’oikos, ‘llar’ i nemein, ‘gestió’), 
convertiria la polis en autosuficient, amb regions rurals i urbanes en 
equilibri perfecte.

Tot i que poques ciutats preindustrials van assolir aquest ideal, 
és cert que totes practicaven un cert tipus d’oikonomia. Algunes eren 
molt efectives, perquè produïen tot tipus de menjar que es podia cultivar 
a escala local. Els pobles i ciutats estaven envoltats sense excepció 
per hortes, horts i vinyes, fertilitzats amb generoses dosis de femtes 
(excrements d’animals i humans), que es recollien curosament amb 
aquest objectiu.

La majoria de les cases tenien porcs, gallines o cabres, que 
s’alimentaven amb les sobres de la cuina, mentre que les llars suburbanes 

estaven especialitzades en productes 
làctics i en l’engreix de bestiar 
(que sovint havia de recórrer 
molts quilòmetres fins al mercat) 
amb gra sobrer dels cervesers. 
L’única excepció a tot plegat era 
l’alimentació bàsica de les ciutats, 
el cereal, que no es podia conrear 
a les ciutats ni tampoc es podia 
transportar fàcilment, ja que era 
pesat i voluminós en relació amb 
la seva vàlua. Per aquest motiu, la 
majoria de les ciutats preindustrials 

van seguir sent petites: el 1800, només el 3% de la població mundial 
vivia en assentaments de 5.000 persones o més.2

Les ciutats marítimes, però, tenien un avantatge considerable 
respecte de les seves veïnes d’interior, ja que podien importar el seu 
menjar per mar (en el món preindustrial, el transport marítim era 40 
vegades més barat que el terrestre).3 Roma va ser pionera en aquest tipus 
d’abastament, ja que va conquerir els territoris veïns de Sicília, Sardenya 
i el nord d’Àfrica per imposar el pagament d’impostos amb cereals. Amb 
una impressionant xifra d’un milió d’habitants en el moment de màxima 
esplendor de l’imperi, la ciutat importava cereal, oli, vi, pernil, mel i una 
salsa de peix fermentat anomenada liquamen des del Mediterrani, el mar 
Negre i les costes de l’Atlàntic Nord.

Avui dia, és fàcil veure paral·lelismes entre la cultura de 
l’alimentació de Roma i la nostra. Roma, la primera ciutat a sobrepassar 
la seva perifèria, va demostrar el que anomeno “paradoxa urbana”: 
tot i que els que vivim en ciutats ens considerem urbans, el fet que el 
nostre menjar vingui d’una altra banda significa que, en un sentit més 
profund, també habitem el camp. Malgrat el lloc on vivim, els humans 
necessitem tant la societat com la natura per prosperar. Aquesta dualitat 
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es troba a l’arrel del nostre dilema: com més ens agrupem en ciutats, 
més ens allunyem, tant físicament com mental, de les nostres fonts de 
subsistència.

Lliçons de Letchworth
L’ideal grec de ciutat-estat —evidentment, una resposta directa a la 
paradoxa urbana— s’ha mantingut com un pensament utòpic dominant 
des de llavors. De fet, dos dels tractats utòpics més influents mai 
escrits —Utopia, de Thomas More (1516) i Garden Cities of To-Morrow, 
d’Ebenezer Howard (1902)— en són hereus clars que plantegen, a la seva 
manera, com recuperar el model de la ciutat-estat.

La Utopia de More és un regne imaginari de ciutats-estat 
independents, situades a un dia de distància a peu entre si. Els utòpics 
viuen en grans blocs urbans amb amplis jardins, en què poden cultivar 
fruita i verdura, i als nens se’ls ensenya a conrear des de ben petits.4 
Tots els ciutadans fan torns per tenir cura dels camps, i hi passen dos 
anys obligatòriament; aquells que gaudeixen de cultivar (tothom ho fa), 
poden decidir dedicar-s’hi permanentment. Totes les terres i propietats 
d’Utopia es gestionen de manera comunitària, i les famílies i els veïnats 
comparteixen sovint àpats comuns, que nens i adults cuinen i mengen 
plegats.

Utopia destaca per la seva obsessió amb l’alimentació, tal 
com passa a la ciutat-jardí de Howard, que és en essència la Utopia de 
More ampliada. Howard, que reconeix la necessitat humana de viure 
en societat i de tenir contacte amb la natura, denomina la seva ciutat-
jardí “imant poble-ciutat”, i argumenta que una xarxa de ciutats de 
mida limitada (amb un màxim de 32.000 residents) envoltada de camps 
aportaria beneficis a la vida urbana i rural, i alhora s’eliminarien els 
inconvenients dels dos espais.5 Bàsicament, tota la terra ocupada per una 
ciutat-jardí és de propietat col·lectiva dels seus residents en forma de fons 
públic, de manera que quan el valor de la terra augmentés com a resultat 
de la presència de la ciutat, serien els ciutadans, i no els propietaris privats 
de la terra, els que se’n beneficiarien. 

El 1903, Howard va tenir l’oportunitat de fer realitat el 
seu somni, quan un grup d’industrials capdavanters li van donar 
suport perquè pogués construir un prototip de ciutat-jardí al poble de 
Letchworth, Hertfordshire, a quasi 63 quilòmetres al nord de Londres. 
Al principi, tot va anar bé, però el projecte va tenir problemes per atraure 
inversors disposats a acceptar les baixes taxes de rendibilitat que podia 
oferir, cosa que va portar els primers inversors de Howard a renunciar a 
la seva promesa de cedir una part de les seves rendes a la ciutat, la qual 
cosa finalment va fer que Howard abandonés l’empresa.

Tot i que Letchworth no va aconseguir portar a terme la idea de 
Howard, encara representa una fita significativa en el planejament urbà, 
ja que promou un fons comunitari actiu, a més del primer “cinturó verd” 
protegit del món. Però el somni de la ciutat-jardí es va esvair, perquè el 
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Si donem valor a l’alimentació i a les 
comunitats el control de la seva terra, en 
comptes de megaciutats expandint-se 
sense límits, es desenvoluparien noves 
comunitats rurals.

balanç no va obtenir una puntuació prou alta: el capitalisme va triomfar 
sobre l’oikonomia. Per tant, una lliçó que podem aprendre de Letchworth 
és que la sostenibilitat és incompatible amb la lògica capitalista. Si volem 
construir sistemes alimentaris i comunitats molt més resilients, aleshores 
necessitarem un nou tipus d’economia.

“Et in sitopia ego”
Crec que l’alimentació pot formar la base d’aquesta economia. Quan 
donem valor a l’alimentació, no només donem valor al món natural del 
qual prové, sinó a totes aquelles persones que treballen per produir, 
transportar, empaquetar, vendre i cuinar el menjar, així com per 
gestionar-ne els residus. A diferència del capitalisme, que explota
la natura i elimina el factor humà de tota possible transacció, una 
economia sitòpica donaria valor a la natura i l’activitat humana per sobre 
de tota la resta, i buscaria l’equilibri entre totes dues. Si volem un futur en 
què tothom s’alimenti bé, podem construir una bona vida estructurada 
al voltant dels nostres màxims plaers i necessitats compartits; un model 
amb una lògica interna que porta a societats més justes i amb un equilibri 
més gran amb la natura. Quan donem valor als aliments, en definitiva, 
podem transformar el cicle viciós de les nostres vides consumistes en un 
de virtuós en el qual la producció i el consum estiguin en equilibri.

Com que la major part del menjar ve del camp, se’n desprèn 
que hem de compartir la terra de manera més equitativa. Això és el que 
pretenia fonamentalment Howard amb la seva ciutat-jardí: donar als 
ciutadans el control de la seva àrea local i distribuir les rendes altes entre 
la comunitat a partir d’un “impost del valor de la terra”, amb el qual ell 
volia garantir l’accés a la societat i la natura de manera permanent.

Com canviaria el món si 
intentéssim dur a terme aquesta 
transformació? Si donem valor a 
l’alimentació i a les comunitats el 
control de la seva terra, veuríem 
un patró de desenvolupament 
totalment nou. En comptes de 
megaciutats expandint-se sense 
límits, es desenvoluparien noves 
comunitats rurals (tal com ha 

demostrat el confinament, ja no necessitem ser a les ciutats per estar 
connectats). Podríem envoltar les ciutats actuals amb camps i granges 
regeneratius, convertir les teulades, els aparcaments i els vorals en horts 
i camps, i dissenyar cases i llocs de treball adaptables amb grans cuines, 
jardins compartits i balcons. Alhora, les àrees rurals estarien proveïdes 
dels serveis essencials com banda ampla, transport públic, hospitals i 
escoles. La vida a la ciutat i al camp seria més rica, ja que la gent passaria 
més temps cultivant, cuinant i compartint menjar amb els seus amics 
i familiars, en comptes d’anar amb presses a tot arreu per intentar fer 
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més diners per viure. Els nous centres de menjar rejovenirien els 
centres de les ciutats, i les xarxes de petits productors i proveïdors 
prosperarien i reconnectarien les ciutats amb els afores. Les granges 
d’engreix industrials i les explotacions agrícoles serien reemplaçades 
per granges orgàniques més petites que posarien en primer terme 
la salut del sòl, la biodiversitat i la recollida d’aigua i carbó, i el 
bestiar només s’alimentaria de pastures naturals o formaria part de 
sistemes d’agricultura regenerativa.
Si tot plegat sembla massa utòpic és perquè, quan es dona valor a 
l’alimentació, la sitopia es torna utopia. Però per tot el món ja s’estan 
produint aquest tipus de canvis. Grangers, productors, empresaris 
i grups de ciutadans de tot el món estan reconeixent el poder 
transformador d’una alimentació que sigui, en paraules del fundador 
de Slow Food Carlo Petrini, “bona, neta i justa”.6

Des d’horts comunitaris, plans de subscripció a menjar 
ecològic, mercats agrícoles i granges d’agricultura comunitària, 
fins a xarxes internacionals com Slow Food, Transition Towns, el 
Pacte Alimentari de Milà i Via Campesina, la gent està utilitzant 
l’alimentació per construir un futur millor i més verd, i alhora 
els arquitectes i planificadors urbans busquen reconnectar la 
ciutat i el camp amb projectes com el pla mestre d’MVRDV basat 
en l’alimentació per a Almere Oosterwold als Països Baixos i els 
CPUL (paisatges urbans de producció contínua) de Bohn, que creen 
corredors fèrtils per les ciutats fins al camp.7 Mentrestant, els 
projectes d’agricultura regenerativa com el Knepp Castle Estate al 
Regne Unit, on ramats de bovins Longhorn i porcs Tamworth viuen 
en un hàbitat ric ple de natura, mostren que la productivitat i la 
biodiversitat poden i han de coexistir.8 

Tots tenim el coneixement que necessitem per construir 
una bona sitopia; el que necessitem ara és la visió política per fer-la. 
El llegat més positiu que ens pot deixar la covid-19 és recordar-nos 
el que realment importa: una feina decent, una bona casa, passar 
temps amb la família i els amics, unes xarxes socials solidàries i 
proximitat amb la natura. En altres paraules, coses senzilles que 
canviant els nostres valors podem oferir a tothom. La sitopia no ha 
de ser una utopia; si som conscients del poder de treure profit de 
l’alimentació per organitzar les nostres vides, podem aproximar-nos 
al somni utòpic.

Sitopia. How Food
Can Save the World

Chatto & Windus, 2020

Hungry City: How Food Shapes 
Our Lives 

Chatto & Windus, 2008

+
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Joan Guerrero — Mirades humanes
 

Per a Joan Guerrero aquesta fotografia podria ser “aquella tènue llum que modestament podria fer canviar les coses”. Darrere 
del joc de mans i mirades, la tendresa, l’afecte i la humanitat podrien ser la resposta a tant de patiment. “Estimar i empatitzar 
amb els altres seria la revolució més gran per a mi, que els fills dels altres també fossin els nostres.” 
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El creixement de les 
ciutats està asfaltant 
la natura, mossegant

els camps de cultiu, lapidant l’agricultura. 
Si, tal com demostren nombrosos estudis, 
els processos d’urbanització són cada 
vegada menys sostenibles socialment i 
mediambientalment, per què insistim a fer 
les ciutats més grans, més poblades i més 
complexes? No seria més intel·ligent pensar 
a “desurbanitzar” la societat per tornar a 
formes de vida veritablement més humanes?

La desurbanització 
Gustavo Duch
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Mucha gente pequeña.
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Mossegar la terra
En els darrers mesos estem observant renyines i disputes per alguns 
espais físics del territori periurbà. El Port de Barcelona necessita 
créixer per facilitar més comerç internacional, l’aeroport no té prou 
pistes si volem avançar llocs en la competició turística, Mercabarna 
necessita més terrenys per poder albergar noves instal·lacions que 
la perpetuïn com a hub internacional… i apareixen altres projectes 
per, suposadament, solucionar problemes d’habitatge o generar nous 
llocs de treball. Tots tenen en comú que aquesta expansió s’edifica, 
literalment, sobre terres agràries o parcs temàtics naturals, asfaltant 
la natura.

En el cas de Barcelona, si retrocedim només 60 anys, 
podem observar d’allò més bé com el creixement de les ciutats 
sempre exigeix aquest desmantellament de l’ecosistema rural. 
Segons l’interessant mapa interactiu elaborat pel projecte europeu 
BCN Smart Rural, en aquestes dècades, la província de Barcelona 
ha perdut cada any 2.000 hectàrees de terres fèrtils de cultiu, fins 
a acabar amb un total del 42% de la seva superfície agrària. El 60% 
d’aquest total s’ha convertit en bosc sense usos agrícoles i la resta 
s’ha urbanitzat. Té lògica, doncs, el que s’afirma en un segon estudi2 
d’aquest mateix projecte: en la província de Barcelona, actualment 
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La soja procedent del Brasil que entra pel 
Port de Barcelona equival anualment a unes
230.000 hectàrees de desforestació.

Notes
1. BCN Smart Rural és un projecte 
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la Diputació de Barcelona. 
2. BCN Smart Rural, 
Terres que alimenten  
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3. El papel de Catalunya y el Port de 
Barcelona en la construcción de un 
sistema alimentario (in)sostenible.
Organització GRAIN. Març de 
2021. http://ow.ly/FsHS50FskX6

hi ha unes 200.000 hectàrees de terres en cultiu amb les quals, segons 
els seus càlculs, es poden alimentar prop de 600.000 persones. És a dir, 
només el 10% del total de la població.

Sent conscients d’aquesta situació tan delicada, és exasperant 
observar que l’any en què Barcelona és reconeguda com la Capital Mundial 
de l’Alimentació Sostenible, només passejant pel Parc Agrari del Llobregat 
—epicentre de la producció d’aliments per a la regió metropolitana— es 
pot comprovar que no cessen les queixalades urbanístiques en els pocs 
camps de cultiu que resten. I encara és més irritant que, en un d’ells, situat 
al Prat de Llobregat, s’anunciï que a tocar d’uns blocs de pisos s’instal·laran 
“plaques solars per impulsar l’energia verda”. S’haurà d’explicar als 
governants i els seus assessors de màrqueting que l’agricultura que han 
lapidat ja era un procés per disposar d’energia gratuïta del sol. Verda i 
alimentària.

La sostenibilitat perversa
Però, si aprofundim en el funcionament de les infraestructures de la 
ciutat que hem esmentat, veurem que aquest anhelat creixement, a més 
d’urbanitzar terres agrícoles, suposa altres impactes ambientals, i de més 
magnitud, encara que el presentin verd i sostenible.

El Port de Barcelona declara, en el seu flamant Pla Estratègic 
per a l’any 2025, que passarà dels 65.000 milions d’euros actuals de 
comerç exterior a 75.000 milions. I, tot engalanant l’informe amb el 
logotip de colors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de les Nacions Unides, afirma que millorarà substancialment la seva 
sostenibilitat ambiental. Té poders màgics, aquest emblema? Només ens 

hem de centrar en un dels productes 
estrella que comercialitza el Port per 
entendre que, en el negoci de moure 
mercaderies, l’augment del trànsit 
sempre suposarà un augment dels 
costos ambientals. El darrer informe 
de l’organització Grain3 explica, de 

manera molt senzilla, que només la soja procedent del Brasil que entra 
pel Port de Barcelona —dedicada a engreixar els animals estabulats a 
les granges industrials catalanes— equival anualment a unes 230.000 
hectàrees de desforestació i a un 2% del total de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle de Catalunya. Si està previst que creixin els negocis 
basats en la soja (tant per al seu consum com a biodièsel com per a la 
producció de la tan ponderada proteïna vegetal), estarem parlant, per 
força, de més superfície desforestada en algun punt del planeta. És fer 
trampes que, en la comptabilitat ambiental del Port, que diuen que volen 
millorar, no s’hi sumi aquesta contaminació deslocalitzada.

Passa una cosa semblant en el cas de Mercabarna, que demana 
més espai per créixer, però, alhora, explica amb satisfacció que els seus 
plans de sostenibilitat —també engalanats amb l’arc iris dels ODS— 



S’estima que, el 2050, el 88% de la nostra 
població viurà en ciutats i que l’Espanya 
rural perdrà gairebé la meitat dels seus 
habitants. Si no prenem mesures, les grans 
urbs i les seves àrees metropolitanes 
es tornaran més extenses i disperses, 
i seran menys sostenibles socialment i 
mediambientalment. 

passen per ampliar el nombre de plaques fotovoltaiques i la connexió 5G 
per a tot el recinte. Però no es comptabilitza ni s’evita que, per exemple, 
més del 95% dels melons que s’hi comercialitzen arribin també del Brasil 
després de recórrer milers de quilòmetres.

L’Espanya plena
Així que les ciutats —en les quals s’amunteguen milions d’éssers humans 
físicament, mentalment i espiritualment desconnectats de la terra i de la 
natura— són part del problema, i com més grans són, més gran és també 
el problema. Actualment, la meitat de la població mundial viu en grans 
ciutats, que només ocupen el 2% de tot el territori, però que generen el 

80% dels gasos d’efecte hivernacle.
Però sembla que no hi ha 

res que aturi l’avenç de les ciutats 
i els seus inconvenients, tal com 
reconeix el Pla Prospectiu Espanya 
2050 presentat pel president del 
govern espanyol, Pedro Sánchez: 
“En les properes dècades, el procés 
d’urbanització seguirà avançant.
S’estima que, el 2050, el 88% de la 
nostra població viurà en ciutats i 
que l’Espanya rural perdrà gairebé 
la meitat dels seus habitants. Si no 
prenem mesures, les grans urbs i 
les seves àrees metropolitanes es 

tornaran més extenses i disperses, i seran menys sostenibles socialment 
i mediambientalment. Mentrestant, diversos municipis rurals i ciutats 
mitjanes i petites perdran dinamisme econòmic i experimentaran un 
declivi social i patrimonial notable.”

Així doncs, no hauríem d’afirmar sense rubor que les ciutats 
són insostenibles? Que el problema que hem de resoldre no és l’Espanya 
buida sinó l’Espanya plena? ¿El que és rellevant de debò no passa per 
reconèixer obertament que l’“urbanocentrisme” com a forma de viure de 
la nostra societat viola els principis naturals que hauríem de respectar? 
¿El repte actual no és pensar com “desurbanitzar” (mentalment i 
físicament) aquesta societat per posar en pràctica, en la mesura del 
possible, formes de vida veritablement sostenibles i en les quals es 
pugui viure? ¿L’objectiu de sostenibilitat que es proposen algunes 
ciutats no passa obligatòriament per pensar com empetitir-se, reduir-se, 
buidar-se?

Plantar escoles
Però com “desurbanitzem” les ciutats i les nostres ments? “Planta 
una escola i et creixerà un poble” és la sentència que he sentit dir 
mil vegades al meu amic pastor Jeromo Aguado. Planta una escola 
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i s’activaran les següents seqüències: una escola, en un poble que 
no en té, motivarà l’arribada de famílies joves a viure a les antigues 
cases dels seus parents. Algunes arribaran amb la feina a la motxilla i 
d’altres recuperaran activitats en el sector primari. Així es reactivarà 
l’economia local, al marge dels vaivens mundials, amb oficis recuperats: 
agricultura, forn de pa, transformació, restauració, ramaderia, 
veterinària, carnisseria… I, progressivament i amb equilibri, arribaran 
professionals de la salut, de l’educació… En plantar una escola, 
argumenta en Jeromo, creix un canvi més radical. Les generacions de 
nens i nenes, de joves criats i educats en aquestes regles de la “ruralitat”, 
creixeran formant part de la natura.

I la meva proposta és aquesta: que les grans ciutats incloguin 
una partida important en els pressupostos municipals destinada a
“la reobertura d’escoles rurals” en els pobles de la seva influència o 
proximitat. Els sembla absurd? A mi no, per descomptat. És ben sabut 
que els pastors i les pastores tenen molt temps per pensar.

Huertos de libertad
Pol·len Edicions  

(El Tinter SAL), 2020

Relatos de mucha gente 
pequeña 

Pol·len Edicions  
(El Tinter SAL), 2018
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Joan Guerrero — Mirades humanes
 

Guerrero recorda que el riu Besòs, on es va fer aquesta foto, va arribar a ser considerat un dels rius més contaminats d’Europa. Fa 
uns anys era una claveguera i, en canvi, avui dia ha esdevingut un lloc de trobada de moltes cultures. “Aquest pare que ensenya la 
seva filla a muntar en bicicleta em recorda moltes famílies quan van arribar aquí mateix als anys seixanta.”

Al barri de Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, s’hi ha assentat una comunitat xinesa extensa. Guerrero destaca “el sentiment, 
l’alegria de viure” en els jocs entre una dona i un nen. Creu que amb el somriure, com el d’aquesta dona, podem connectar amb una 
cultura que no entenem i els seus gestos ens apropen. “És una mostra de l’alegria de la convivència.”
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Els sistemes 
agroalimentaris 
basats en criteris 
ecològics no 
deixen de créixer 
en tots els 

territoris del planeta, i ja hi ha 186 països que 
duen a terme tècniques d’agricultura ecològica 
reglamentada. Des que l’agricultura ecològica 
té sistemes de control i certificació, les dades 
de superfície, nombre de produccions i valor 
econòmic d’aquest model productiu creixen de 
manera exponencial.

Avantatges i 
possibilitats de 
l’agricultura ecològica 
María Dolores
Raigón Jiménez

El model agrícola dominant avui dia és molt problemàtic, no només 
pels danys que causen els productes fitosanitaris, sinó també pels 
efectes sobre el canvi climàtic, la pèrdua de diversitat biològica i la 
incapacitat per assegurar una sobirania alimentària1. Aquests temes 
estan estretament interrelacionats i s’han d’abordar de manera conjunta 
per fer plenament efectiu el dret a l’alimentació. Cal voluntat política per 
reavaluar i fer front als interessos particulars, els incentius i les relacions 
de poder que mantenen en peu l’agricultura industrial que depèn de 
productes agroquímics. S’han de qüestionar tant les polítiques agrícoles 
com els sistemes de comerç i la influència de les empreses en polítiques 
públiques si es volen abandonar els sistemes industrials d’alimentació 
que depenen de plaguicides, i s’ha de veure l’agricultura ecològica com 
una alternativa a aquest sistema productiu.

 La producció ecològica és un sistema integral de gestió 
agrícola i ramadera, així com de producció d’aliments en el seu conjunt, 
que combina tècniques diferencials de bones pràctiques ambientals, 
un elevat nivell de biodiversitat (cultivada i ambiental), la preservació 
de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar 
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Hi ha un increment de la demanda d’aliments 
ecològics per part dels consumidors, fins i tot en 
situacions de crisis econòmiques i sanitàries.
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animal i una producció d’acord 
amb les preferències de 
determinats consumidors per 
productes obtinguts a partir 
de substàncies i processos 
naturals. Tot això comporta 

la diferenciació dels aliments ecològics mitjançant els seus atributs de 
qualitat comercial, sensorial, social i mediambiental i de composició 
nutricional.

Cal destacar que l’augment dels sistemes agroalimentaris 
basats en criteris ecològics es deu principalment a l’augment de la 
demanda d’aliments ecològics per part dels consumidors, que, fins i tot 
en situacions de crisis econòmiques i sanitàries, posiciona el consum 
d’aliments ecològics com a alternativa d’alimentació sana davant dels 
aliments de producció convencional.

Marge de maniobra
Tot i que la superfície de cultius ecològics s’incrementa, s’ha de tenir en 
compte que només l’1,5% de la superfície agrària del planeta es gestiona 
de manera ecològica, xifra que varia en funció de la zona geogràfica. A 
Europa representa el 8,1% del total de la superfície agrària. Un indicador 
positiu és que el marge de maniobra per implementar metodologies 
ecològiques al sistema agroalimentari és alt, i que, de mitjana, 
l’increment anual de terres que canvien a una gestió ecològica és del 5%. 
Davant del model intensivista que impera en l’agricultura convencional, 
l’agricultura ecològica és un model que els consumidors reconeixen cada 
cop més per ser respectuós amb el medi ambient, la qualitat nutricional i 
els valors justos sobre el benestar humà.

L’agroecologia incorpora la gestió ecològica dels sistemes 
alimentaris, que inclou perspectives científiques i acadèmiques, 
moviments socials i polítics, i un conjunt de pràctiques respectuoses 
amb el medi ambient en la gestió agrícola, ramadera i de producció 
d’aliments. La història de l’agroecologia està lligada als moviments 
ambientals i a la investigació ecològica. La societat civil, els 
consumidors i els moviments rurals són els principals impulsors de 
models agroecològics alternatius a l’agricultura industrialitzada.

En les seves diverses dimensions, l’agroecologia promou la 
diversificació de les finques, l’eliminació d’elements químics, l’augment 
de la biodiversitat i la millora de la fertilitat biològica del sòl. Aborda 
també les relacions i interaccions entre els organismes i el seu medi 
ambient i la gestió dels ecosistemes agrícoles, que inclou tot el 
sistema alimentari, des de la producció primària fins a les cadenes de 
subministrament, distribució, processament, comercialització i consum 
d’aliments. Tot això contribueix, de manera directa o indirecta, a la 
seguretat alimentària i nutricional, i també a la salut i al benestar 
humà.

María Dolores Raigón Jiménez 
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El foment de l’agricultura ecològica servirà per 
potenciar la seguretat alimentària, afavorint 
alhora el desenvolupament local i sostenible dels 
territoris.

Les pràctiques de l’agricultura ecològica aporten criteris 
que permeten diferenciar l’aliment ecològic amb normes de qualitat 
específiques2. Els seus mètodes de producció d’aliments són més holístics 
i conjuguen els avenços científics respectuosos amb el medi ambient i 
l’equilibri que marca la mateixa natura. Permeten produir aliments amb 
una alta concentració nutricional i organolèptica, un doble atractiu de 
gran importància per a la salut. Per una banda, són aliments que no es 
troben exposats a substàncies de caràcter tòxic, com ho són els pesticides 
que s’utilitzen en l’agricultura tradicional, ni a l’acumulació de nitrats 
(potencialment tòxics). I, per altra banda, la composició nutricional 
dels aliments ecològics és més equilibrada i proporciona nutrients 
en quantitats suficients segons les dosis recomanades. El foment de 
l’agricultura ecològica servirà per potenciar la seguretat alimentària, 
afavorint alhora el desenvolupament local i sostenible dels territoris.

En resum, la producció ecològica es regeix pel principi de la 
sostenibilitat, que implica produir aliments amb un impacte ambiental 
baix, i contribueix a la seguretat alimentària i nutricional i a la vida 
sana de les generacions presents i futures. Tot això mitjançant tècniques 
que són respectuoses amb el paisatge i el manteniment dels serveis de 

l’ecosistema, com sòls fèrtils 
i aigua neta, mentre que 
assegura una renda justa per als 
productors i costos adequats per 
als consumidors.

Qualitat nutricional
El valor nutricional dels 

productes agroalimentaris ve determinat per la seva composició 
química. Aquesta composició nutricional és variable i depèn de diversos 
factors, entre els quals hi ha les tècniques de producció, que inclouen 
el potencial genètic del producte vegetal o ramader, i la resta de factors 
que influeixen en el sistema de producció: fertilització, productes 
fitosanitaris, aigua de reg, alimentació de bestiar, benestar animal, 
profilaxi, etcètera. A més, els diferents mètodes i productes emprats 
després de la collita i en el procés d’elaboració poden ser importants i fins 
i tot decisius en la composició i qualitat final del producte alimentari. 
De la mateixa manera, la presència de compostos no desitjats, com 
nitrats i nitrits o residus fitosanitaris, medicaments, hormones, additius 
i altres substàncies, dependrà exclusivament dels sistemes productius i 
d’elaboració.

En els darrers anys les fruites i les verdures han patit pèrdues 
considerables de vitamines i minerals; els estudis històrics que recullen 
dades del contingut en nutrients de fruites i hortalisses, i que inclouen 
registres que abasten entre 50 i 70 anys, mostren una disminució del 
5% al 40% o més de mitjana en minerals, vitamines i proteïnes en els 
diferents grups d’aliments, especialment els d’origen vegetal3. Aquestes 
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De la molécula al plato
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+

pèrdues es deuen principalment a l’empobriment dels sòls, la utilització 
de varietats comercials, l’emmagatzematge durant molt de temps sense 
maduració natural, el transport i l’ús de tractaments químics. Per invertir 
el procés de pèrdua de contingut nutricional cal aplicar tècniques de 
producció ecològica que reactivin la fertilitat biològica del sòl, utilitzar 
varietats tradicionals, respectar els cicles naturals dels aliments i la 
maduració a la planta, a més d’apostar per aliments de proximitat.

Demanda social
L’alimentació i l’agricultura ecològiques responen a una demanda de la 
societat que exigeix la protecció del medi ambient i una millor qualitat 
dels aliments, i subratlla especialment la necessitat de no utilitzar en 
cap punt de la cadena de producció substàncies químiques sintètiques 
ni organismes modificats genèticament. Els aliments ecològics són els 
únics regulats amb condicions estrictes de producció, complint amb 
els requisits generals de la reglamentació tecnicosanitària i amb la 
normativa de producció ecològica.

Per tot això, una dieta equilibrada que garanteixi el benestar 
humà i l’equilibri del planeta ha de complir una sèrie de criteris 
globals, entre ells combatre la fam de les persones en els seus territoris, 
evitar la generació de malalties en persones d’altres territoris i obtenir 
els aliments amb tècniques respectuoses amb el medi ambient que 
garanteixin la justícia, la seguretat i la sobirania alimentària.4 Aquests 
criteris globals es tradueixen en dietes específiques a cada territori, 
adaptades a la disponibilitat de recursos de la producció local i de 
temporada, que permeti optimitzar les matèries primeres disponibles 
a cada zona i els mètodes d’elaboració i gastronòmics locals, que doni 
suport a les agricultures familiars i de producció agroecològica, i que 
afavoreixi el consum i l’economia de proximitat.
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Joan Guerrero — Mirades humanes
 

Un grup de dones de la comunitat Sikh, que duen a terme un acte religiós, recorda a Guerrero les vivències del Rocío als anys 
setanta als mateixos carrers que llavors ell també va fotografiar. Ens convida a reflexionar sobre el fet que dues cultures diferents, 
cadascuna amb els seus rituals, poden tenir més en comú del que sembla a simple vista. Al fons, els dipòsits de l’antiga fàbrica 
Damm a Santa Coloma de Gramenet.



Malgrat que es 
produeixen aliments 
en quantitat suficient 
per satisfer les 
necessitats de tota 
la població, les 

desigualtats en l’accés fan que un terç del 
que es produeix es malbarati mentre hi ha 
gent que passa gana o pateix malnutrició. 
La inseguretat alimentària creix al mateix 
temps que s’estén l’epidèmia global d’obesitat i 
sobrepès. La precarietat econòmica s’ha revelat 
com un clar factor de risc.

L’obesitat com 
a epítom de la 
precarització  
Mabel Gracia 
Arnáiz



Actualment, una tercera part dels aliments produïts al món es 
malbarata, mentre que una de cada deu persones segueix sense 
tenir prou menjar. De fet, la malnutrició i, simultàniament, la pèrdua 
i el malbaratament alimentari són fenòmens contraposats que 
coexisteixen en un món on els recursos ecològics que suporten les 
demandes de la indústria agroalimentària són cada cop més limitats.1 
 L’emergència sanitària provocada per la covid-19 ha posat 
de nou de manifest la fragilitat d’aquest sistema. En alguns països, 
les cues de milers de persones a les portes dels menjadors socials han 
anat de la mà de la interrupció de la cadena de subministrament 
alimentari per part dels agricultors, obligats a destruir milions de 
quilos de verdures i hortalisses o litres de llet davant la caiguda de 
la demanda i la consegüent davallada de preus. Si, tal com se sosté 
àmpliament, la producció d’aliments és suficient per alimentar tota 
la població mundial, per què persisteix la inseguretat?, per què les 
penúries formen part de la sobreabundància i quines correspondències 
existeixen amb l’emergència de noves malalties? 
 Hi ha una relació estreta entre dos fenòmens que durant 
els darrers anys han augmentat a Espanya: l’obesitat i la inseguretat 
alimentària. Tots dos responen a canvis profunds en els entorns i les 
formes de vida, però, particularment, a la desigualtat social provocada 
per l’impacte de la creixent precarització.2

La distribució social de l’obesitat: un problema de pes?  
Considerada com el resultat directe de dietes hipercalòriques i d’una 
despesa energètica insuficient, l’obesitat s’entén com una aflicció 
causada per la ràpida transformació tecnològica i socioeconòmica que 
s’ha produït en molts països, fins i tot en els d’ingressos baixos. La 
globesitat és el terme que s’utilitza per referir el caràcter epidèmic i 
les conseqüències globals d’aquestes transformacions en l’augment de 
l’excés de pes corporal i les comorbiditats associades, com la diabetis 
de tipus 2, la malaltia coronària o la hipertensió.3 Segons l’OMS, el 
2016 més de 1.900 milions de persones adultes tenien sobrepès i 690 
milions patien obesitat.4

Per intentar mitigar-ne els efectes en la salut, i amb la 
convicció que l’obesitat és evitable, l’OMS va elaborar fa 17 anys 
l’Estratègia mundial sobre règim alimentari, activitat física i salut, 
una eina per guiar els estats membres en els seus esforços per prevenir 
les malalties cròniques mitjançant la promoció de dietes saludables i 
activitat física. L’any 2005, Espanya va dissenyar l’Estratègia NAOS, 
un pla multisectorial que considera que els canvis que hi ha hagut 
en els estils de vida són la principal causa de l’augment de l’obesitat. 
“Menjar millor i moure’s més” han estat les coordenades ideològiques 
de les accions dutes a terme per intentar millorar la salut.

Malgrat tot, en els darrers anys els organismes internacionals 
han destacat la rellevància d’altres factors micro i macroambientals 

Mabel Gracia Arnáiz 
Catedràtica d’antropologia 
social a la Universitat Rovira i 
Virgili i investigadora del Medical 
Anthropology Research Center 
(MARC-URV). Ha estat professora 
visitant al Centre Edgar Morin 
(París), al Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social (Ciudad 
de México), a la Université de 
Toulouse - Jean Jaurès, a l’Instituto 
de Nutriçao de la UERJ (Rio de 
Janeiro) i al SOAS Food Studies 
Center (Londres), entre d’altres.
Investiga sobre alimentació i canvi 
social, posant especial atenció a 
les transformacions econòmiques, 
polítiques i socials que condicionen 
les formes d’alimentació actuals i 
sobre la relació entre l’alimentació, 
el gènere i la desigualtat social. 
Entre d’altres, és autora del llibre 
Comemos lo que somos (Icaria, 
2015).

45
Mabel Gracia Arnáiz

Notes
1.  Programa Mundial  
d’Aliments. 2019.  
https://es.wfp.org/panorama.
2.  Gracia-Arnaiz, M. “Eating 
issues in a time of crisis:   
Re-thinking the new food trends 
and challenges in Spain”. Trends 
in Food Science & Technology. DOI, 
2021. http://ow.ly/3AIF50FxdM7.
3. Legetic, B., Globesidad, 
epidemia del siglo XXI.
4. Organització Mundial de la 
Salut. Obesitat i sobrepès. Juny del 
2021. http://ow.ly/LYtO50Fxe2h.



 
Els governs i les administracions públiques 
haurien d’evitar que els menjadors escolars 
siguin objecte d’especulació.

més enllà de l’èmfasi en la 
dieta i l’exercici. És el cas, entre 
d’altres, de l’augment del preu 
del menjar, la reformulació 
d’aliments i de begudes, o l’accés 
a l’habitatge i a una feina digna.

 S’ha suggerit que els efectes d’aquesta crisi recent han 
contribuït a l’augment de l’obesitat, i es planteja que les dificultats 
financeres són un factor de risc. De mitjana, un de cada sis adults dels 
estats membres de la UE era obès el 2012, que contrasta amb l’un de 
cada vuit que ho era el 2002. A Espanya, segons l’Enquesta Nacional de 
Salut (ENSE, 2017), la taxa d’obesitat en la població adulta va arribar al 
17,43%.

Tot i que les enquestes mostren que l’obesitat afecta tots els 
grups socials, la prevalença és més gran entre les persones amb menys 
recursos i menys nivell educatiu, especialment en dones; l’obesitat i 
el sobrepès augmenten en funció de la condició socioeconòmica de 
la persona entrevistada. Pel que fa als menors, l’informe Aladino del 
2020 mostra que, mentre que el 23,2% de nenes i nens de famílies amb 
rendes inferiors a 18.000 euros bruts anuals presenta obesitat, en les 
famílies amb rendes superiors als 30.000 euros afecta només a l’11,9%.5

Segons l’enquesta estatal, passa el mateix amb l’activitat física. 
Gairebé la meitat de les persones amb menys ingressos (46,7%) tenen 
un estil de vida sedentari, mentre que la xifra és del 24,3% entre les 
que guanyen més. Els aturats amb menys formació acadèmica també 
fan menys esport.

Si tenim en compte aquests informes i xifres, hi ha una doble 
paradoxa que convergeix en l’agenda sanitària i política espanyola. 
Per una banda, crida l’atenció que la prevalença de l’obesitat segueixi 
augmentant, tot i que s’hagin posat en marxa nombroses iniciatives 
preventives i protocols per a un diagnòstic precoç. Per altra banda, 
sorprèn que sobre el paper s’hagi reconegut el seu gradient social sense 
que hagin transcendit mesures específiques de les intervencions o 
accions preventives.

Inseguretat alimentària en temps de crisi
L’obesitat reflecteix un problema de desigualtat social que sovint ve 
acompanyada de situacions d’inseguretat alimentària. Entre les persones 
amb menys recursos, els patrons de consum d’aliments estan limitats en 
varietat, qualitat i freqüència. A més, la crisi econòmica mundial iniciada 
el 2008 ha tingut conseqüències negatives en la seguretat alimentària 
fins avui. L’estimació més recent del 2019 mostra que la fam al món 
segueix augmentant des del 2014 i afecta 690 milions de persones.6 A 
Espanya, d’acord amb els informes anuals de la FAO,7 les persones en 
situació d’inseguretat alimentària han passat de 600.000 a 700.000 en 
un sol any, cosa que significa que no poden accedir de manera regular 
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La pèrdua del poder adquisitiu és la causa 
que explica l’evolució del consum de certs 
productes, especialment els més barats i 
menys saludables.
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i autònoma a una alimentació suficient, saludable i culturalment 
acceptable.

Tot i que les xifres macroeconòmiques van millorar entre el 2015 
i el 2019 en aspectes relatius a la taxa d’atur i creixement, les condicions 
de vida han canviat significativament per a moltes persones. La qualitat 
del treball ha empitjorat des de la gran recessió, amb més contractes 
temporals i sous més baixos que impedeixen que molts treballadors 
surtin de la pobresa.8 De fet, el nombre de persones amb treball en risc de 
pobresa a Espanya ha passat del 10,9% el 2010 al 12,7% el 2019, cosa que 
suposa un increment del 16%, quatre punts percentuals per sobre de la 
mitjana de la Unió Europea.

Aquesta creixent precarització ha tingut conseqüències en 
diversos àmbits de la vida quotidiana, especialment en l’alimentació. 
Alguns autors assenyalen que la pèrdua del poder adquisitiu és la 
causa principal que explica l’evolució del consum de certs productes, 
especialment els més barats i menys saludables, i també de la davallada de 
la despesa d’alimentació extradomèstica.9 Un dels impactes més
notables de l’empobriment es concreta en les dificultats que les persones 
afronten quan intenten cobrir les necessitats bàsiques, la qual cosa es 
reflecteix en els indicadors recollits en l’Enquesta de condicions de vida 
(ECV). En plena crisi, el 16,9% de les llars van manifestar que era molt 
difícil arribar a final de mes, un 3,4% més que el 2012, mentre que el 27% 
no es podia permetre un àpat a base de carn, pollastre o peix cada dia.10

Actualment, l’emergència 
sanitària per la pandèmia 
ha provocat una nova crisi. 
De fet, les sol·licituds d’ajuda 
alimentària als serveis 
socials i a les organitzacions 
humanitàries s’han multiplicat 
en totes les ciutats espanyoles. 
A Barcelona, les prestacions 
fetes per l’Ajuntament l’any 
2020 s’han quadruplicat 
respecte de l’any anterior. 
També, des que ha començat 
l’any, el nombre de persones 
que va als Bancs d’Aliments 
gairebé s’ha duplicat: si a 
principis del 2020 hi havia 
1.050.000 beneficiaris, 
segons dades de FESBAL 
(Federació Espanyola de 
Bancs d’Aliments), el 2021 la 
xifra arriba als 1,8 milions de 
persones. Per la seva banda, 
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gairebé la meitat de les famílies ateses per Càritas el 2021 han estat 
incapaces de dur una alimentació adequada a causa dels problemes 
econòmics, amb efectes en la salut física i el benestar. Diversos estudis 
fets a Espanya indiquen que les persones que pateixen una disminució 
d’ingressos significativa i, sovint, inesperada, redueixen despeses 
en totes les àrees, fins i tot en alimentació.11 Aquesta reducció es pot 
produir reduint les sobres, incrementant la compra de productes més 
barats, prioritzant el preu com a criteri principal per seleccionar i 
preparar els plats, o saltant-se àpats. La precarització disminueix les 
oportunitats d’obtenir aliments de manera regular i autònoma, i això 
ha fet que reapareguin expressions com “escassetat”, “menjar el que es 
pot i el que s’aconsegueix” o “saltar-se el dinar”.

Redefinir reptes, repensar l’alimentació
Sembla difícil revertir els fenòmens que hem apuntat aquí sense aplicar 
polítiques específiques que transformin factors clau de caràcter econòmic, 
sanitari i social. Com que la pobresa té un efecte més que lleu en la salut, 
s’hauria de comprovar si l’augment progressiu de la desigualtat a Espanya 
ha influït en la prevalença de l’obesitat i si això es pot relacionar, com ha 
passat en altres països, amb formes específiques de privació material.

Per l'altra banda, la inseguretat alimentària s’ha vist com un 
problema de persones que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, 
així que les administracions han defensat la distribució d’aliments com 

la solució més ràpida i senzilla. 
El mapa d’ajuts alimentaris 
a Espanya s’ha ampliat i 
fragmentat més encara amb 
l’impacte de la pandèmia, i ha 
potenciat una nova economia 
de la caritat encarregada de 

distribuir béns bàsics a les persones que viuen en situació de precarietat. 
Els ajuts alimentaris, però, contribueixen a satisfer les necessitats 
bàsiques, però alhora desvien la pressió social sobre l’Estat i fan que els 
beneficiaris d’aquestes prestacions siguin cada cop més dependents dels 
recursos proporcionats per les organitzacions.

Per l’altra banda, l’obesitat ha estat vista com una qüestió 
principalment comportamental, derivada d’actituds irreflexives per 
part de qui la pateix i/o de la seva manca de voluntat o coneixement 
nutricionals, que podria evitar-se menjant millor i movent-se més. El 
diagnòstic presentat al·ludeix a profunds canvis en les maneres de viure 
que ningú no dubta que hagin succeït a Espanya, però
no se sap bé en quina mesura han tingut efecte en la salut i si aquesta 
influència ha estat necessàriament negativa. Els estils de vida no s’han 
de reduir al determinisme comportamental ni a les conductes com a 
accions aïllades, diferenciades del context i dels condicionants que 
sustenten i donen sortida a les pràctiques socials.

 
El mapa d’ajuts alimentaris a Espanya s’ha 
ampliat i fragmentat més encara amb l’impacte 
de la pandèmia.
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Malgrat la creixent globalització, l’obesitat no té els mateixos 
efectes a tot el món. Ni totes les persones grasses estan malaltes ni totes 
les que ho estan mengen malament. La incidència de l’obesitat és molt 
desigual, i respon a diferències intra i interculturals. Passa
el mateix amb la inseguretat alimentària. I no només perquè les 
oportunitats d’alimentar-se i gestionar la salut difereixen molt segons 
les variables que hem analitzat aquí, sinó també perquè les pràctiques 
alimentàries depenen d’altres factors micro i macroestructurals, com la 
feina, els horaris laborals, el preu dels aliments, l’accés a l’habitatge o la 
desigualtat de gènere. Les exigències quotidianes a les quals
s’enfronten les persones vulnerabilitzades per les pràctiques d’austeritat 
accentuades durant les crisis no han permès una alimentació millor, 
almenys no en la mesura que desitjarien les autoritats sanitàries, perquè 
per canviar de dieta és necessari canviar de vida, cosa que no només és 
difícil, sinó que pot arribar a ser impossible per a moltes persones.
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Des de mitjans del 
segle xx, l’agricultura 
ha patit més 
transformacions que 
en els darrers
10.000 anys. Ha
deixat de ser un bé 

comú per convertir-se en una mercaderia. La 
producció intensiva es concentra cada cop 
més i el medi rural queda despoblat. La solució 
vindrà del diàleg entre el coneixement científic 
i el tradicional, de l’agroecologia.

La mercantilització 
de l’agricultura: 
impactes i 
alternatives  
Marta Guadalupe 
Rivera Ferre
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El cultiu d’aliments, és a dir, l’agricultura, és una activitat mil·lenària 
que ha permès a la humanitat garantir, entre d’altres, la seva pròpia 
reproducció. També ha permès l’intercanvi entre diferents regions del 
món i generar les bases del que avui coneixem com a desenvolupament. 
Però en els darrers 60 anys —sobretot a partir de la introducció del 
mercat agrícola a les regles del lliure comerç—, l’agricultura ha patit 
més transformacions que en els 10.000 anys anteriors. Aquestes 
transformacions venen derivades de múltiples processos, però en 
destaco dos de fonamentals: per una banda, el naixement de la societat 
industrial, que no hauria estat possible sense altres transformacions 
prèvies que van facilitar l’“acumulació originària”, tal com la descrivia 
Karl Marx: el tancament de les terres comunals d’ús agrícola i la seva 
posterior privatització i mercantilització; i, per altra banda, el paper que 
ha tingut el coneixement científic en una societat industrialitzada en 
la qual el progrés s’identifica amb l’avenç tecnològic i l’ésser humà —en 
particular, “l’home”— es percep capaç de controlar la natura des d’una 
perspectiva absolutament antropocèntrica i androcèntrica; una societat 
que rebutja, per considerar-los endarrerits, la resta de coneixements 
que coexisteixen amb el científic, i que són aquells que ens han permès 
evolucionar, fins avui, en sintonia amb la natura.

Pel que fa al discurs, tot conflueix en un fet fonamental: 
l’agricultura i tots els recursos necessaris per produir aliments passen 
de ser un bé comú a una mercaderia, i l’alimentació deixa de ser un 
dret humà per ser regida pels mateixos patrons que la lògica mercantil. 
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Però hi ha un element que no sempre tenim en compte quan parlem 
dels canvis que ens han dut fins al punt actual, i que convé recordar: 
en totes les transformacions que ha patit l’agricultura hi ha hagut, i 
segueix havent-hi, violència. És a dir, el canvi de l’agricultura pagesa 
a l’agricultura industrial no ha estat voluntari ni pacífic, sinó forçat i 
violent. Des de la violència exercida per expulsar la pagesia i privatitzar 
les terres comunals —que va permetre el pas de l’edat mitjana a la 
moderna—, fins a la violència actual en els processos d’acaparament 
de terres, la lluita contra la reproducció i l’ús de llavors locals, i la 
privatització de l’aigua; o una violència més subtil davant l’ús dels 
coneixements tradicionals i la subordinació de l’agricultura a la resta del 
sistema alimentari, mitjançant una organització institucional i jurídica 
que discrimina (i criminalitza, en alguns contextos) l’agricultura pagesa.

Les conseqüències són realment desastroses, en diversos 
nivells. Juntament amb aquestes conseqüències, també podem pensar 
en els reptes als quals s’enfronta l’agricultura en tot el seu conjunt. 
Considerem-ho en diversos blocs:

Bloc ecològic
Arreu del món, la industrialització i la globalització de l’agricultura, 
fruit de la mercantilització, han provocat que la producció d’aliments, 
en lloc de ser una activitat desenvolupada en equilibri amb la natura, 
sigui un sector fonamentalment extractiu. Així doncs, els processos de 
desforestació associats a l’avenç de l’agricultura i la ramaderia industrial, 
o la degradació dels sòls associada a l’avenç dels monocultius, posen en 
perill la mateixa producció d’aliments. Segons dades de l’IPCC (Grup 
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, 2019), l’erosió 
dels sòls agrícoles és entre 10 i 100 vegades més gran que la capacitat de 
formació de sòl nou.

El canvi climàtic és un altre repte important al qual s’enfronten 
els sistemes agroalimentaris des d’una perspectiva ecològica. Per una 
banda, han de canviar les pràctiques agràries i de consum d’aliments 
(fonamentalment, reduir el malbaratament alimentari i el consum de 
proteïna d’origen animal) per reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle associades als sistemes alimentaris, que en aquests moments 
són, de mitjana, un terç del total de les emissions. Per altra banda, el 
mateix canvi climàtic redueix la productivitat mundial. Sabem que en els 
darrers anys aquesta s’ha reduït en un 5% en tot el món, mentre que a la 
Mediterrània els models preveuen una reducció del 17% en els propers 
anys. Lligat a això, cal considerar la menor disponibilitat d’aigua i la 
major freqüència de fenòmens extrems.

Finalment, no podem passar per alt altres aspectes essencials 
des de la dimensió ecològica, com són la pèrdua de biodiversitat 
vinculada a la producció d’aliments (que inclou aquí la agrobiodiversitat, 
és a dir, les milers de varietats tradicionals i races locals específiques 
de cada territori), a la desforestació i el comerç internacional, o a la 
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contaminació d’aigües i sòls, que agreugen encara més l’escenari al 
qual ens enfrontem. Tot plegat en un context de limitació de recursos 
productius (per exemple, terra i aigua) i de nutrients (sobretot de fosfats, 
element que alhora té un considerable component geopolític.

Bloc social i demogràfic
L’impacte principal de la industrialització i globalització agràries ha 
estat la pèrdua de feines agràries. Només a la UE, entre el 2005 i el 
2016 han desaparegut 4,2 milions de finques agràries, de les quals 
el 85% eren finques de petita escala, de menys de 5 hectàrees (dades 
d’Eurostat, 2018). Aquesta xifra suposa un degoteig constant, una pèrdua 
d’aproximadament 1.100 finques cada dia, gairebé 50 per hora. Cap 
sector econòmic no ha patit una pèrdua tan gran en tan poc temps. A 
la pèrdua de població agrària per tancament de finques hem d’afegir 
la falta de relleu generacional a escala global i estatal. L’últim informe 
del Comitè d’Experts de Seguretat Alimentària de les Nacions Unides 
(HLPE, 2021) alerta d’aquesta problemàtica. Les i els joves abandonen el 
medi rural, no tenim relleu, i aquells que volen començar en l’activitat 
s’enfronten a grans problemes, el més apressant, potser, l’accés a terra. 
S’abandona el camp, el medi rural queda despoblat i les persones ens 
amunteguem a les ciutats, un espai amb un metabolisme social i ecològic 
insostenible, depredador de recursos, altament dependent del medi 
rural i els recursos naturals, però venerat per la nostra societat com 

la imatge del progrés. Les 
polítiques hi contribueixen, 
beneficiant les ciutats en 
detriment del medi rural.

Bloc tecnològic
Els reptes tecnològics als 
quals s’enfronta l’agricultura 

són diversos, però potser el més gran és el de la perspectiva. La nostra 
civilització, tal com dèiem en paràgrafs anteriors, entén que el progrés 
i l’avenç científic resoldran tots els nostres problemes, uns problemes 
que, no ho oblidem, hem generat nosaltres mateixos amb la participació 
d’una perspectiva científica basada en la productivitat i la supremacia de 
l’“home”.

En aquest context, el futur de l’agricultura passa per la 
digitalització i nous desenvolupaments tecnològics. Però si aprenem de 
tot el que ha passat en les últimes dècades, i tinc l’esperança que l’ésser 
humà aprengui dels seus errors, la perspectiva de més modernització ha 
contribuït als reptes ambientals i socials que plantejàvem més amunt.
Quan parlem de més tecnologia i digitalització, hauríem de plantejar- 
nos a qui beneficien aquestes tecnologies, si són necessàries, si ja hi ha 
pràctiques, gestions i sistemes per resoldre aquests problemes, si són 
un element més de generació de dependències de les i els agricultors o 

 
Només a la UE, entre el 2005 i el 2016 han 
desaparegut 4,2 milions de finques agràries. 
Cap sector econòmic no ha patit una pèrdua 
tan gran en tan poc temps.
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si, per contra, incrementen la seva dependència d’altres actors o la seva 
alienació per aquesta agricultura productivista altament insostenible.

Per això s’hauria de reflexionar sobre si la ciència mateixa, 
almenys en el context agrícola, necessita reinventar-se. De fet, 
l’evidència científica mateixa ens adverteix de la necessitat de recuperar, 
respectar, valorar i construir solucions als problemes a partir del 
diàleg entre coneixement científic i coneixement tradicional, diàleg 
que és el pilar sobre el qual es construeix l’agroecologia. El repte és 
que, en el nostre context, aquest coneixement tradicional —aquell que 
va desenvolupar les varietats i races locals que coneixem avui dia (i 
que estan desapareixent) i va garantir una evolució en equilibri amb 
els nostres territoris— es troba en perill d’extinció. Les persones que 
posseeixen aquest coneixement són molt grans i, sense la seva saviesa, 
perdem opcions de futur.

Bloc polític
En tot aquest context, el que observem és que hi ha un problema de 
legitimació política de l’agricultura i l’alimentació, en diferents nivells. 
Per exemple, la Política Agrícola Comunitària (PAC), considerada per 
alguns autors com una de les principals causants de la descapitalització 
del camp europeu, és qüestionada no només per la societat (a la qual se 
li ha d’explicar en cada nova reforma per què és una de les polítiques 
europees amb més pressupost), sinó també pels mateixos agricultors i 
agricultores. Aquests es pregunten per què els grans terratinents i agents 
corporatius són els que s’emporten la major part de les ajudes de la PAC, 
o com la PAC és la causant dels baixos preus que perceben, cosa que 
genera una dinàmica de dependència de la qual els és impossible sortir.

Arreu del món observem altres processos de deslegitimació.
Un exemple seria el de la Cimera de la Seguretat Alimentària de les 
Nacions Unides prevista per a la tardor del 2021, la qual, segons algunes 
organitzacions de la societat civil i organitzacions agràries, està sent 
cooptada per les grans corporacions, que substitueixen els actors 
legitimats per actuar en aquest nivell, com són el Comitè de Seguretat 
Alimentària de les Nacions Unides o la mateixa FAO (Organització de les 
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació).

En definitiva, són els reptes que plantegen la 
internacionalització, la industrialització i la concentració de poder 
en uns pocs actors de l’agricultura i l’alimentació, i que es deriven, 
alhora, de la transformació de l’aliment en una mercaderia. En un 
article recent (Jackson et al., 2021) mostràvem la importància de les 
perspectives i narratives en el desenvolupament de les polítiques, en 
particular en l’estratègia de la granja, a la mesa de la Unió Europea. Si 
en els últims anys les polítiques s’han desenvolupat amb una narrativa 
productivista en la qual l’aliment es considera una mercaderia, alhora 
sorgeix la necessitat de veure l’alimentació com un dret humà o un bé 
comú (SAPEA, 2020). Així doncs, considerar-la un dret humà comporta 

54
Dossier



desenvolupar polítiques que 
garanteixin l’accés a la terra, en 
particular de les persones joves, 
o garantir que les persones amb 
pocs recursos puguin accedir 
a aliments sans i sostenibles. I 

la perspectiva del bé comú exigeix desenvolupar models de governança 
que garanteixin la participació de tots els actors, en particular d’aquells 
marginats i subordinats pel sistema alimentari industrialitzat mateix, les 
i els productors a petita escala i les persones consumidores.1

La sobirania alimentària
Però no vull acabar amb aquesta visió tan desoladora. Hi ha alternatives 
polítiques com “la sobirania alimentària”, proposada a meitat dels 
anys noranta per les i els pagesos que formen part de l’organització 
internacional La Via Campesina, i que compta amb el suport de milers 
d’organitzacions a tot el món. La sobirania alimentària és “el dret 
dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, 
produïts de manera sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu 
propi sistema alimentari i productiu”. Això posa aquells qui produeixen, 
distribueixen i consumeixen aliments al cor dels sistemes i les polítiques 
alimentàries, per sobre de les exigències dels mercats i de les empreses. 
Defensa els interessos i inclou les generacions futures. Ens ofereix 
una estratègia per resistir i desmantellar el comerç lliure i corporatiu 
i el règim alimentari actual, i per canalitzar els sistemes alimentaris, 
agrícoles, ramaders i de pesca, perquè passin a estar gestionats per 
productores i productors locals. La sobirania alimentària dona prioritat 
a les economies locals i als mercats locals i nacionals, i atorga el poder 
a la pagesia i a l’agricultura familiar, la pesca artesanal i el pasturatge 
tradicional, i col·loca la producció alimentària, la distribució i el consum 
sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica 
(Nieleny, 2007).

Un dels pilars de la sobirania alimentària és l’agroecologia. 
Una perspectiva científica interdisciplinària que promou el diàleg de 
coneixements entre els actors del sistema agroalimentari i dissenya 
sistemes alimentaris ecològics amb capacitat per regenerar els 
ecosistemes degradats per l’agricultura industrial (per exemple, la 
regeneració de sòls, la biodiversitat o la captura de carboni). Un nou 
model de producció d’aliments que permeti fer front a l’actual crisi 
econòmica des del camp, que reverteixi els fenòmens de despoblament 
i on les noves tecnologies incorporin els principis dels coneixements 
tradicionals.

 
La sobirania alimentària atorga el poder a 
la pagesia i a l’agricultura familiar, la pesca 
artesanal i el pasturatge tradicional.
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Nota
1.  No entrarem en aquest 
article a desenvolupar com la 
mercantilització de l’agricultura 
(la seva industrialització, 
internacionalització i 
concentració de poder en 
poques mans) ha tingut 
impactes en les persones 
consumidores. Juntament 
amb la industrialització de 
l’agricultura, s’ha produït una 
industrialització del consum, 
que ha suposat un increment de 
les malalties associades a una 
mala alimentació. En concret, 
pràcticament una de cada dues 
persones a tot el món té algun 
problema amb l’alimentació 
(per defecte, per excés, per 
desequilibri nutricional, per 
contaminació, etc.).



El sistema 
agroalimentari 
industrialitzat és 
insostenible.
Els mateixos agents 
que fomenten 

aquest model comencen a buscar vies 
contra el col·lapse. L’espigolament que evita 
el malbaratament d’aliments és un punt de 
partida cap a un model més sostenible.

L’espigolament com 
a palanca de canvi  
Raquel Díaz Ruiz
i Anna Cornudella 
Giral
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Espigoladors. És graduada en 
Filosofia, Política i Economia per la 
UPF, UC3M i UAM, i ha centrat el 
seu àmbit de treball en la prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari, i la implementació d’un 
model agroalimentari més just i 
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Raquel Díaz Ruiz
és responsable de l’àrea de 
coneixement i sensibilització de la 
Fundació Espigoladors. Doctora 
en Sostenibilitat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, és 
experta i activista en la diagnosi 
i prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari. En 
aquest camp, ha participat en 
diversos projectes pioners d’àmbit 
europeu i nacional durant més 
de vuit anys. Ha estat també 
professora associada de la UPC i 
membre de la junta de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments.

Un dels aspectes més visibles de la insostenibilitat del model 
alimentari actual són les pèrdues i el malbaratament alimentari. 
Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura 
i l’Alimentació (FAO), un terç dels aliments a escala mundial es 
perden o malbaraten pel camí que fan del camp a les nostres taules. 
Algú podria pensar que això passa en d’altres indrets del planeta, 
però estudis centrats a Europa estimen que s’estan malbaratant 
més de 87 milions de tones d’aliments l’any al llarg de tota la 
cadena agroalimentària. Això correspon a 173 kg per persona i 
any1. Si pensem que, de mitjana, ingerim 2,3 kg2 d’aliments al dia, 
aquest malbaratament suposa llençar el menjar de 75 dies seguits. 
El més sever és el cas de les fruites i verdures: el 46% dels residus 
alimentaris generats a Europa són, precisament, fruites i hortalisses. 
De fet, del total de fruites i hortalisses disponibles, se n’acaben 
descartant el 41% i el 46%, respectivament, al llarg de totes les 
baules: sector primari, indústria, distribució i consum3.

Problema estructural, solucions complexes
Les causes d’aquest fenomen són diverses, i moltes es troben 
interrelacionades. Per una banda, podem identificar certes 
pràctiques individuals i diàries. La responsabilitat, però, no es pot 
fer recaure completament sobre els individus i els seus hàbits i 
comportaments, en tant que aquesta problemàtica té unes causes 
estructurals que la fomenten. Les dinàmiques comercials, certes 
regulacions i els sistemes de producció i comercialització globalitzats 
tenen un gran pes en la generació del malbaratament, i són l’arrel 
del problema.

Així doncs, si el problema és complex i estructural, lligat 
als models de producció i consum de societats opulentes, no podem 
esperar que la generació de noves tecnologies o la implementació 
de petits consells —com fer una planificació de les compres 
de les llars— canviïn per si soles l’escenari actual. Per generar 
canvis sistèmics és imprescindible promoure una nova concepció 
de l’alimentació entesa en el seu sentit més ampli. Cal retornar 
als aliments i a la pagesia el seu valor, cal promoure la sobirania 
alimentària de tots els municipis i donar suport a processos de 
dinamització agroecològica. Serà només a partir d’aquest canvi de 
concepció que s’aconseguirà reduir les pèrdues i el malbaratament 
alimentari, i construir un sistema agroalimentari més sostenible, 
resilient i equitatiu.

Dret a l’alimentació saludable i sostenible
No és anecdòtic que les pèrdues i el malbaratament alimentari 
s’identifiquin amb el dret a l’alimentació sostenible i saludable. 
Manquen dades específiques sobre aquesta realitat, però, a Espanya, 
una de cada cinc persones viu sota el llindar de la pobresa i una de 



cada quatre es troba en situació d’exclusió social4, una situació que tendeix 
a generar restriccions en les dietes. L’existència d’aquestes dues realitats 
paral·leles és, com a mínim, paradoxal. Totes dues són conseqüència de la 
insostenibilitat del model agroalimentari actual, però cal remarcar que 
entre elles no existeix una relació causal. Així, posar fi a les pèrdues i 
al malbaratament alimentari no implicaria de manera directa garantir 
el dret a l’alimentació sostenible i saludable per a totes les persones, i 
viceversa.

Per incidir en ambdues problemàtiques és important tenir una 
mirada àmplia i transversal. Un bon exemple és la proposta del Pacte de 
Milà. De les accions que en neixen se’n desprèn la necessitat de fomentar 
models que fugin de l’assistencialisme pel que fa a la garantia del dret 
a l’alimentació saludable i sostenible. En aquest camp tan marcat per la 
beneficència clàssica, és imprescindible generar nous models que treballin 
des de l’equitat, l’empoderament i la dignitat. Això no implica, però, 
que no es puguin generar accions en el curt termini que treballin per 
reduir les pèrdues i el malbaratament i que, alhora, promoguin el dret a 
l’alimentació saludable i sostenible.

Iniciatives per prevenir el malbaratament
Són diverses les solucions que es poden implementar per reduir les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris. Algunes d’aquestes actuen en el 
pla individual, com, per exemple, conservar correctament els aliments, 

elaborar receptes d’aprofitament 
i realitzar un consum conscient 
i responsable. Però, tal com 
hem apuntat anteriorment, 
una estructura problemàtica 
requereix solucions col·lectives i 
que impliquin agents diversos:

La missió principal de la Fundació Espigoladors és contribuir a la lluita 
contra les pèrdues i el malbaratament alimentaris agents agroalimentaris, 
entitats socials, entitats de recerca i institucions.

A la regió metropolitana de Barcelona, alguns dels projectes 
implementats amb més força han nascut d’entitats socials. Alguns 
exemples són la Plataforma Aprofitem els Aliments, Pont Alimentari o La 
Nevera Solidària, entre d’altres. La majoria d’aquestes treballen per reduir 
el malbaratament que es produeix a la distribució i a les llars, i moltes 
d’elles també operen amb l’objectiu de fomentar l’accés a una alimentació 
saludable.

La Fundació Espigoladors és una entitat sense ànim de lucre 
fundada l’any 2014 que forma part del teixit d’organitzacions del 
sector de l’agroecologia i emprenedoria social del sector alimentari de 
Catalunya. La seva missió principal és contribuir a la lluita contra les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris, garantir el dret a una alimentació 
saludable i generar oportunitats d’ocupació a col·lectius que es troben en 

Notes
1. Stenmark et al. Estimates 
of European food waste levels. 
Comissió Europea, 2016.  
http://ow.ly/efOQ50FtIWA
2. http://ow.ly/O4wY50Fsl8n
3. Caldeira et al. Brief on food 
waste in the European Union. 
Comissió Europea, 2020.  
http://ow.ly/dIQS50FtIYM
4. http://ow.ly/GVeA50Fslb1

 
La missió principal de la Fundació Espigoladors 
és contribuir a la lluita contra les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris
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L’espigolament no serà mai la solució final a les 
pèrdues alimentàries generades al camp, però 
és una acció amb una gran transcendència per 
treballar molts dels símptomes d’un sistema 
agroalimentari malalt.

situacions de vulnerabilitat. 
L’activitat que dona el nom i 
que esdevé el punt de partida 
del projecte és l’espigolament. 
Aquesta pràctica consisteix 
en la recollida, en conveni 
amb productors i productores 
locals i la col·laboració de 
persones voluntàries, de fruites 

i verdures que són descartades del circuit comercial per diversos 
motius (per un descens de la demanda, per qüestions estètiques o 
per la davallada del preu percebut per la pagesia, entre d’altres). Tots 
els aliments recuperats es distribueixen a entitats socials i punts de 
distribució gratuïta d’aliments que treballen per garantir l’accés a 
una alimentació saludable a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

L’espigolament com a palanca
L’espigolament no serà mai la solució final a les pèrdues alimentàries 
generades al camp, però és una acció amb una gran transcendència 
per treballar molts dels símptomes d’un sistema agroalimentari 
malalt. Per una banda, és un acte de denúncia de les condicions
de vida i viabilitat de la pagesia. Per l’altra, enforteix la relació 
entre els nuclis urbans i els rurals: en nombroses ocasions, és a 
través seu que moltes persones s’apropen per primera vegada al 
camp i es fan conscients de l’origen dels aliments i de la tasca que 
desenvolupa el sector primari. És també una manera de fer evident 
la problemàtica ambiental i social de les pèrdues al camp, aportant 
xifres i assenyalant-ne les causes per tal de buscar solucions. Per 
últim, cal ressaltar el caràcter comunitari de l’espigolament: durant 
quatre hores de voluntariat es crea un espai únic de convivència 
entre persones amb diferents històries vitals que comparteixen una
vivència única de contacte directe amb la terra i la natura. D’aquesta 
manera, es fomentarà la percepció que l’alimentació té una relació 
indestriable tant amb la salut individual com amb la planetària.

El 2021, Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible, una bona oportunitat per seguir sumant iniciatives 
i enfortir les existents que plantegen noves maneres d’entendre 
l’alimentació i tot el que això implica. Amb tot el seguit de debats i 
activitats que es duran a terme, serà un bon moment per reflexionar 
sobre com fer majoritàries les iniciatives i els models que reverteixin 
la situació actual.
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Darrerament, tant administracions públiques com entitats privades han 
començat a parlar de menjadors saludables i sostenibles. Si bé és positiu 
parlar en aquests termes, cal parar atenció perquè no es transformin 
en conceptes buits de contingut i no es qüestioni l’actual model 
alimentari. Quan es defineix el model de menú o menjador escolar cal 
fer-ho des del dret a l’alimentació i la sobirania alimentària.

És necessari convertir el menjador escolar en un espai on es 
faci una aposta per uns menús on les verdures fresques de temporada, 
els cereals integrals i els llegums característics de la dieta mediterrània 
recuperin el seu protagonisme, i la proteïna d’origen animal s’ajusti a la 
freqüència de consum i gramatge recomanats.

Alimentació quantitativament i qualitativament adequada
L’ONU ha reconegut el dret a l’alimentació adequada com “el dret a 
tenir accés, de manera regular, permanent i lliure, tant directament com 
mitjançant la compra amb diners, a una alimentació quantitativament i 
qualitativament adequada i suficient, que correspongui a les tradicions 
culturals de la població a què pertany el consumidor i que garanteixi una 
vida psíquica i física, individual i col·lectiva, lliure d’angoixes, satisfactòria 
i digna.” (Organització de les Nacions Unides, 2010). Per tant, els governs i 
les administracions públiques haurien d’evitar que els menjadors escolars 
siguin objecte d’especulació i haurien de vetllar perquè tots els infants 

Sempre es diu que 
el menjador
escolar té un 
paper important 
en l’alimentació 

d’infants i adolescents, i que és una eina 
d’aprenentatge i formació. Però encara es parla 
poc del menjador com un espai per transformar 
el sistema alimentari actual, com a motor 
dinamitzador per potenciar la producció local i 
per recuperar la dieta mediterrània.

Menjadors escolars, un 
espai de transformació 
del sistema alimentari  
Carles Soler
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Els governs i les administracions públiques 
haurien d’evitar que els menjadors escolars 
siguin objecte d’especulació.

tinguin garantit l’accés a 
aquesta alimentació saludable 
i sostenible, per a la qual el 
cost econòmic no hauria de ser 
un limitant. S’ha de tenir una 
cura especial amb els nens i 

nenes que viuen en entorns de vulnerabilitat i precarietat on, segurament, 
en els centres educatius mengen l’únic àpat calent i equilibrat del dia. Per 
no perdre la condició que aquests àpats siguin saludables i sostenibles, 
s’ha de vetllar perquè els aliments siguin de producció local, ecològica i 
de temporada; a més, s'ha de garantir la justícia social en tota la cadena 
alimentària, i que la pagesia tingui espai de decisió i rebi un preu just per la 
producció d’aliments.

Alhora hem de ser conscients —i per no crear expectatives que no 
es puguin complir— que cal garantir la viabilitat d’aquest model, per la qual 
cosa s’han de tenir en compte aspectes com: 1) la disponibilitat dels aliments 
que conformen el menú (capacitat de producció local, logística de distribució 
i subministrament); 2) una ràtio del personal de cuina suficient per preparar 
els àpats; 3) la disponibilitat d’una cuina prou equipada per elaborar el 
menú, i 4) el cost econòmic del servei.

Un estudi realitzat per BCN Smart Rural calcula que Catalunya 
té un 40% de capacitat d’autosuficiència alimentària, i la província de 
Barcelona només un 10%.1 En el cas dels menjadors, si totes les escoles 
de Barcelona decidissin consumir aliments de producció local, ecològica 
i de temporada, segurament seria una aposta poc realista, sobretot per a 
aquelles produccions oblidades com les dels llegums. Per aconseguir- ho, 
calen altres dinàmiques de logística i distribució d’aliments. Això no hauria 
de ser una excusa per no fer res, al contrari, pot suposar un incentiu per 
promoure la producció local i per impulsar una estratègia agrícola lligada a 
les necessitats del territori.

A Catalunya, uns 330.000 infants es queden a dinar al menjador 
escolar. Això suposa un consum de 7.300 tones d’hortalisses per curs 
escolar, però ens trobem que la producció ecològica a tot Catalunya només 
és de 4.800 tones (segons dades oficials de l’any 2019). I si ens fixem en els 
llegums, la situació encara és més deficitària: el consum escolar podria ser 
de 1.300 tones, però la totalitat de la producció a Catalunya (convencional i 
ecològica) no arriba a 754 tones. Això fa evident que no només és necessari 
que les escoles apostin per un menjador de proximitat i ecològic, sinó que 
també és prioritari fer una aposta per la recuperació de la pagesia. El que cal 
que ens preguntem és el motiu pel qual les administracions no s’han adonat 
d’aquest fet i no han implementat estratègies per apropar la producció 
agrícola i el consum a les escoles.

Aposta política
No es tracta només de garantir una producció agrícola local o de 
canviar l’estructura dels menús dels menjadors, sinó també, i sobretot, 
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Nota
1.  BCN Smart Rural. Terres 
que alimenten. Una mirada a 
la capacitat de la demarcació 
de Barcelona per abastir la 
seva població amb productes de 
proximitat. Maig del 2021.



 
No només és necessari que les escoles apostin 
per un menjador de proximitat i ecològic. 
També és prioritari fer una aposta per la 
recuperació de la pagesia.

de promoure canvis en l’estructura i l’articulació de l’administració 
pública per garantir un escenari que afavoreixi la compra pública. Per 
tant, és necessària una aposta política i també que l’administració es 
doti de recursos per garantir tècnicament la seva implementació.

Actualment, el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha establert que el preu màxim de la prestació del servei de 
menjador a les escoles públiques és de 6,33 € per menú i dia. En aquest 
preu s’hi inclou la compra d’aliments, el cost del personal de cuina i 
menjador, el funcionament, l’equipament de cuina, els impostos… Si 
volem garantir una alimentació escolar que aposti per una producció 
local, de temporada, ecològica i que pagui un preu just als i les 
productores, caldria que d’aquest preu es destinessin almenys 1,50 € 
per a la compra d’aliments. Val a dir que aquest preu és molt ajustat 
i cal recordar que, excepte els infants que tenen beques menjador, 
les famílies assumeixen el cost total del servei. Potser seria moment 
de demanar a les administracions catalanes que incrementessin 
aquest preu, per garantir un servei de qualitat, i que n’assumeixin 

part del cost, com fan altres 
administracions autonòmiques.

És el torn de les 
institucions públiques i 
privades d’estendre el model 
a totes les escoles de les 
comunitats; per exemple, 
generant les condicions 

favorables per tenir un compromís amb la pagesia, reconeixent i 
incentivant la professionalització de la cuina de col·lectivitats i la 
promoció de la dieta saludable a les escoles. En aquest sentit les 
administracions són clau, tenen la possibilitat de modificar els 
processos de compra pública i licitació de subministrament o serveis 
relacionats amb les restauracions col·lectives, com els menjadors 
escolars. La compra pública alimentària és una de les millors eines per 
impulsar canvis en la realitat socioeconòmica i ambiental del nostre 
país, en els seus diferents àmbits d’actuació.

A Barcelona hem d’interpel·lar l’Ajuntament, que, actualment, 
està revisant les condicions i els criteris que regulen els serveis de 
contractació de serveis municipals d’alimentació (menjadors d’escoles 
bressol, menjadors socials, residències...). Fins ara es demanava la 
incorporació d’aliments de producció ecològica. Ara és un bon moment 
per demanar que els aliments que s’utilitzin siguin de producció local 
i de temporada. Però també s’ha de dotar de suficients recursos perquè 
els aliments es comprin a un preu just i per garantir que realment 
als menjadors socials, a les residències o a les escoles bressol es faci 
una aposta per una alimentació transformadora. També ens toca 
pressionar el Departament d’Educació perquè, en coordinació amb el 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, elabori i 
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Els menjadors escolars ecològics poden 
ser motors per potenciar la producció 
agroecològica dels territoris.

aprovi estratègies i polítiques 
de producció agrícola i compra 
pública que facin possible 
una alimentació saludable i 
sostenible a les escoles.

Els menjadors 
escolars ecològics poden ser motors per potenciar la producció 
agroecològica dels territoris i es poden convertir en un circuit curt 
de comercialització segura. Però per a això és necessari buscar la 
complicitat i crear xarxes entre totes les parts d’aquesta cadena que 
va del camp a les escoles. Aquest any Barcelona és la Capital Mundial 
de l’Alimentació Sostenible i s’ha compromès a assumir un paper 
estratègic en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles. 
És el moment de comprovar si hi ha voluntat política per transformar el 
model alimentari de la ciutat.
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