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Horari
Matí: dimarts i divendres.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15 a 19 h

Presentació
La crisi actual torna a plantejar la problemàtica de
l’empobriment alimentari. De nou, el dret a l’alimentació torna
a ser un objectiu imprescindible. Garantir aquest dret té a veure
amb recuperar el control de la nostra alimentació d’acord amb el
paradigma de la sobirania alimentària. Quina és la situació de la
pobresa alimentària a Catalunya? El malbaratament d’aliments
incentiva aquest procés d’alguna manera? Quines alternatives
i experiències pràctiques per fer-hi front estan sorgint tant
aquí com a fora? Què s’està fent des del camp de les polítiques
públiques?
Lloc i horari del curs
Lloc: Aula J. M. Valverde
(Facultat de Biblioteconomia UB. C/ Melcior de Palau, 140)
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 21 h
Preu: 40 E
(socis de la Xarxa de Consum Solidari i de Món-3: 25 E)
Matriculació
Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest
compte corrent: “la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3,
on caldrà emplenar el full d’inscripció.
Avaluació
Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar
un treball sobre els continguts del curs.
Professorat

Xavier Montanyés, Aliança per la Sobirania Alimentària
Jordi Gascón, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador
l Xavier Montagut, Xarxa de Consum Solidari
l Laia Fargas, Observatori DESC
l Guillem Tendero, Aliança per la Sobirania Alimentària
l Estefania Garcia Forés, revista de Sobirania Alimentària,
Biodiversitat i Cultures
l

Programa

Dilluns, 17 de novembre
Models agraris: una introducció
El taller serà una introducció al concepte de sobirania
alimentària i al seu procés històric com a estratègia i programa
polític en defensa del model de producció camperol.
Xavier Montanyés
Dimecres, 19 de novembre
Malbaratament d’aliments com a fenomen global
El malbaratament d’aliments és un fenomen global de gran
abast: la FAO calcula que una tercera part dels aliments
de qualitat produïts no arriben mai a ser consumits. És
un problema logístic i tècnic, com afirma la FAO i altres
administracions públiques, o està relacionat amb el model
agroalimentari dominant? Té alguna relació amb la pobresa
alimentària i la fam al món?
Jordi Gascón
Dilluns, 24 de novembre 2014
Pobresa alimentària: el Banc d’Aliments com a solució?
Alternatives a la lluita contra la pobresa alimentaria
Els Bancs d’Aliments són una proposta que vol enfrontar
el problema de la malnutrició aprofitant la sobreproducció
que caracteritza el model agroalimentari dominant i els
volums d’aliments malbaratats per productors i intermediaris,
tot apel·lant la consciència del ciutadà. És una estratègia
adequada? Per a qui? A qui, realment, beneficien els Bancs
d’Aliments?
Xavier Montagut
Dimecres 26 de novembre
El cas català: Informe sobre la situació del dret a l’alimentació
a Catalunya · Laia Fargas
El cas català: La dinamització local agroecològica com a
estratègia clau en la lluita contra la pobresa · Guillem Tendero
En aquesta sessió s’analitzarà quina és la situació a Catalunya,
a partir de l’informe que ha elaborat l’Observatori DESC,
i quines propostes estan sorgint per combatre-la des de la
societat civil organitzada

l

Dilluns, 1 de desembre
La feminització de la pobresa rural
La pobresa (també l’alimentària) té una cara que molt sovint
queda invisibilitzada: la dona rural.
Estefania Garcia Forés
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