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DRET 
ALIMENTACIÓ 

“El dret a l'alimentació és el dret a tenir accès, de manera regular, 
permanent i lliure a una alimentació quantitativa i qualitativament 
adequada i suficient, que correspongui a les tradicions culturals de 

la població i que garanteixi una vida psíquica i física, individual i 
col.lectiva, lliure d'angoixes, satisfactòria i digna” 





PARADOXA 

 
El rostre de la gana és pagesa 

El 60% dels treballadors i treballadores agrícoles 
viuen en situació de pobresa 



PARADOXA 

 
870 milions de persones passen gana 

1.400 milions de persones tenen problemes de sobrepes. 



A l’Estat Espanyol:  
El 22 % de les famílies espanyoles viuen per sota el llindar de la pobresa, 

A Catalunya: 
Un de cada cinc catalans viu avui en situació de pobresa: el 20% del país.  
Un de cada quatre nens viu en situació de pobresa 



QUE ESTÀ PASSANT? 



AUGMENT 
POBLACÍÓ 

DEVALUACIÓ 
MONEDA 

MALA 
COLLITA 

PROTECCIÓ 
ARANCELS 

AGRO 
COMBUSTIBLES 

AUGMENT 
CARBURANT 



5 CLAUS PER ENTENDRE LA 
SITUACIÓ ACTUAL 



1 PRODUCCIÓ D'ALIMENTS I DESTINACIÓ 

ES PRODUEIX MENJAR PER 12.000 MILIONS DE PERSONES 
 
I EN EL PLANETA VIUEN 7.000 MILIONS 



100 MILIONS d'hectàrees es dediquen a agrocombustibles... 3 
cops l'Estat Espanyol 

1/3 part del blat de moro comercial es dedica a 
agrocombustibles. 

PRODUCCIÓ D'AGROCOMBUSTIBLES 





LES PLANTACIONS OCUPEN EL 20% DE LES 
TERRES CULTIVADES 



2 MONOPOLI DELS ALIMENTS 

MERCAT AGROALIMENTARI MUNDIAL CONTROLAT 
PER POCS I PODEROSOS CONGLOMERATS 

TRANSNACIONALS 



10  CORPORACIONS CONTROLEN 2/3 
PARTS DE LES LLAVORS 

10 EMPRESES AGROALIMENTARIES 
INGRESSEN MÉS DE 450.000 MILIONS DE 

DÓLARS = PIB DE TOTS ELS PAïSOS DE BAIX 
INGRÈS 

2 EMPRESES GESTIONEN EL 21 % DE LA 
RESTAURACIÓ COLECTIVA A L’ESTAT 

ESPANYOL 









3 ESPECULACIÓ ALIMENTARIA 

1996 2011 



ESPECULACIÓ ALIMENTARIA 

Especular amb aliments significa que el menjar 

està sotmesa als mercats financers. 

Supeditada als grans inversionistes, bancs, o 

brokers que es dediquen a jugar amb la pujada 

de preus de materies primeres per a obtenir els 

beneficis esperats 

CRISI ALIMENTARIA 2008 ¿CAUSES? 

1991 – Mercat alimentari NO lligat a la 

OFERTA/DEMANDA… S’obre el mercat de 

l’especulació. Índex bursatil de matèries 

primeres (Blat, cafè, blat de moro, carn,…) 

= MÉS GANA AL MÒN 



OFERTA 
DEMANDA 



Any 1991 – Els Aliments entren a la borsa  



Any 2.008 – Crisi immobiliaria 







4 ACAPARAMENT DE TERRES  - UN NOU NEGOCI 



Les crisis alimentaria i financera han desencadenat un nou cicle mundial 
d’apropiació de terres. Els governs amb “inseguretat alimentaria”, que 
depenen de les importacions per alimentar als seus pobles, s’estan fent amb 
terres agrícoles de tot el mon on produir els seus aliments fora del país. Les 
corporacions d’aliments i els inversionistes privats veuen les terres agrícoles 
com una nova font d'ingressos.  
 
El resultat: Les terres fèrtils es privatitzen i concentren cada cop més. 
Actors : Governs, Empreses Agroalimentaries, Fons d’Inversió 
 
Conseqüències: Desestructuració de l’agricultura a petita escala i desaparició 
del camp com a medi de vida 
 
Fundación GRAIN, 2008. 





TERRA 

MERCAT 

IMMOBILARI 



MOÇAMBIC:  Un país en venda 
Prosavana – Corredor de Nacala – Brasil, Japó i 

empreses agroalimentaries 

ETIOPIA: 
3,6 milions Ha venudes. Inversors India i Arabia 

Saudita 

EUROPA 
3% de les finques controlen més del 50% de totes les 
terres de cultiu 



5 DESAPROFITAMENT DEL MENJAR 

Part del menjar que es 
produeix anualment al 

planeta  
NO ES CONSUMEIX 

ES LLENÇA. 







XOC DE MODELS 



LA FAM ÉS UN PROBLEMA POLÍTIC. 
 

1. Resultat de molts anys de polítiques destructives i que 
han desestructurat les produccions nacionals 
d’aliments. 

2. Interpretar l’alimentació com un negoci i no com un 
dret. 

 
Necessitat de canviar el model de producció ..... 



Sobirania Alimentària 

La sobirania alimentaria és el dret de cada poble a 
definir les seves pròpies polítiques agropecuàries i 
en matèria d’alimentació 

 

 

 



Sobirania 
Alimentària 

El concepte neix de la pròpia pagesia. 
Reclama: 

 

 
 
• Alimentació - Dret Humà Bàsic 
• Reforma Agrària 
• Protecció de Recursos Naturals 
• Reorganització del Comerç d’Aliments 
• Eliminar la Globalització de la gana 
• Pau Social 
• Control Democràtic 
• Drets de les dones productores 



carles@soberaniaalimentaria.info 
http://www.soberaniaalimentaria.info/ 


