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prenent sobre el sistema agroalimentari. Amb una             
revista per a vosaltres es reflecteix l’aprenentatge que 

hem engegat conjuntament amb els col·lectius de l’entorn i 
totes les persones implicades que treballen per una alimentació 
accessible, de qualitat i de proximitat amb l’objectiu d’impulsar 
un món més sostenible i un canvi de model agroalimentari. 
Hem pogut conèixer l’entorn, queha obert les seves portes i 
el seu cor per a nosaltres. Malgrat totes les circumstàncies 
viscudes durant aquest curs a causa de la pandèmia, hem 
recorregut espais comunitaris i d’aprenentatge enriquidors 
per a totes i hem experimentat emocions, sensacions i 
experiències a partir de repensar el que mengem.

lantant la nostra llavor col·lectiva per un     desenvolupament 
social, ambiental i econòmic, just i sostenible a escala 

glocal. Hem conegut i après a valorar les tasques de la pagesia 
conreant aliments saludables, sostenibles i de proximitat, 
generant espais segurs per a l’intercanvi de coneixement 
vivencial, construint aprenentatges conjunts i cooperatius, 
impulsant espais de reflexió i exigències per a la dignificació 
del treball en l’agricultura. Generant consciència sobre 
l’impacte de la sostenibilitat i l’impacte que té a nivell glocal. 

ensibilitzant a la comunitat mitjançant el Kamishibai com 
a servei que emfatitza i visibilitza les problemàtiques 

dels agents socioeconòmics de l’entorn i les preocupacions de 
les estudiants. Esperem que les activitats no només serveixin 
com a recordatori dels aprenentatges i vivències viscudes al 
llarg d’aquest projecte d’Aprenentatge Servei, sinó que també 
serveixi com a testimoni de la fortalesa i la importància de 
conèixer i ser part d’un nou teixit comunitari.@desosong
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Posem fil a l’agulla

Les sessions es van iniciar amb una fase d’aprenentatge on vau conèixer les minves 
i el malbaratament que es produeix en deixar-les fora del circuit alimentari. També us 
vau posar en la pell de les pageses per crear projectes d’agricultura ecològica tenint en 
compte tot allò necessari: 

TREBALLADORES DEL CAMPEINESLLOGUER DE LA PARCEL·LA

REG PLANTER / LLAVORS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

VEHICLES DE TRANSPORTMATERIAL PEL TRANSPORT
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Minves: totes aquelles fruites, verdures i hortalisses que no arriben a ser 

comercialitzades i son descartades per criteris estètics de mida, forma i/o color, 

malgrat ser aliments de qualitat. 

A Catalunya llencem uns 35kg/ persona d’aliments a l’any, entre les llars, 
comerços i restauració. (Agència Catalana de Residus 2019)

El percentatge d’aliments perduts després de la collita en l’explotació i en les 

etapes de transport, emmagatzematge, elaboració i venda a l’engròs se situa en 

un 14% a nivell mundial. (FAO, 2012)

Recordem:

Introducció 
al sistema agroalimentari 

i joc de rol
Alimentació i 

minves alimentàries
Sortida al camp. 

Planificació

Sortida al camp. 
Plantada

Alternatives de consum.
Visita als agents

socioeconòmics de l’entorn
Sortida a camp. 

Collita

El projecte educatiu d’Aprenentatge Servei que heu desenvolupat al llarg del curs us ha 
introduït en l’àmbit agroalimentari i us ha convertit en titulars del dret a l’alimentació. 

En les sessions heu treballat de forma conjunta amb les companyes la reincorporació 
de les minves agroecològiques al mercat amb l’objectiu d’incrementar la 
responsabilitat compartida i atribuir valor a l’alimentació saludable i de 
proximitat. També heu conegut com la mirada Nord-Sud Global vulnera el dret a 
l’alimentació i heu treballat per superar-la des de la reflexió individual i conjunta sobre 
les injustícies que reproduim i les que ens afecten.  

Prenem consciència 
del dret a l’alimentació

La dona al sistema 
agroalimentari

Planificació del servei:
 Indentificació de les necessitats 

dels agents de l’entorn

Acte de cloenda
Felicitats! Ja sou 
agents de canvi
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La mirada 
Nord-Sud

Comencem!

Creació 
kamishibais 

Planificació 
cloenda

Seguim!
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Les visites al Parc Agrari del Baix Llobregat 
als terrenys agrícoles de Central Parc us 
han permès viure de primera mà la tasca de 
la pagesia. Moltes de vosaltres heu tingut 
un primer contacte amb l’espai agrari i heu 
pogut conèixer des de les vivències l’entorn 
on es desenvolupa l’activitat agroecològica 
que proveeix d’aliments saludables i de 
proximitat a la ciutadania local. 

En la primera trobada, heu planificat la 
plantada, tenint en compte el nombre 
de plantes que caben en els terrenys, la 
distància que aquestes necessiten per poder 
crèixer de forma correcte i les eines que 
s’han d’emprar. 

Després de la planificació toca tornar als 
camps per a fer la plantada de verdures.  
Poseu mans a la terra i planteu del planter 
als bancals, planteu llavors al planter i 
realitzeu pilotes de llavors amb argila, fang i 
humus de cuc per tal que germinin i creixin 
allà on es llencin.  

Finalment, aneu a collir les hortalisses 
que vau plantar; recolliu bledes, enciams 
i fonoll. Per a que el cicle del cultiu torni a 
començar llanceu les pilotes de llavors que 
vau preparar. 

Els vostres esforços conjunts han donat 
els seus fruits i podeu gaudir 
dels aliments de km0 amb 
les vostres companyes, 
família i amigues!

Coneixem el Parc Agrari

Heu après quins son els 
cultius de temporada, el 
funcionament del sistema 
de regadiu, el disseny del 
camp i la seva biodiversitat. 

Plantada

Collita

Planificació

4



I tu, què prefereixes?

Horts comunitaris

Són espais comunitaris, zones verdes dins les 
ciutats, on es treballa la terra per obtenir aliments 
saludables. Els horts urbans fomenten l’autoconsum, 
l’agroecologia, la sostenibilitat, la superació de 
dinàmiques individualistes. També, són llocs de 
compartir sabers i d’aprenentatge de tècniques 
agrícoles respectuoses amb el medi ambient on es 
generen vincles entre persones i amb la naturalesa. 

Botiga Solidària - Ctra. d’Esplugues, 169

Botigues ecològiques

Són establiments on podem trobar productes 
ecològics, de proximitat, de temporada i saludables. 
Les botigues ecològiques faciliten els circuits de 
comercialització, donen sortida comercial a les 
minves alimentàries i vetllen per la reducció dels 
residus amb la venda a granel i la reutilització 
d’envasos. 

Gra Noa - C/ de Mossèn Andreu, 7

Ecobotiga Grams - C/ Verge Montserrat, 13

Projectes comunitaris

Tenen l’objectiu de donar resposta a les necessitats 
i a les demandes de les veïnes, en un context local, i 
funiconen des de la força comunitària. Els projectes 
comunitaris teixeixen una xarxa transformadora 
amb els diversdos agents del territori que fan front a 
les desigualtats socials. També són espais en defensa 
del dret a l’alimentació i al consum responsable. 

Horts comunitaris Josep Pidelaserra - C/Rugby 

Fem un consum responsable des 
del barri
Les sortides al barri tenen com a objectiu que pugueu conèixer els agents 
socioeconòmics que aposten per una producció i consum responsables que són les 
vostres veïnes i veïns. Fer una compra de productes ecològics al municipi és possible!

Repensar la manera en la que consumim i prendre consciència sobre les 
conseqüències negatives que es deriven del consum industrial i afecten a les persones 
i al planeta, ens porta a un canvi d’hàbits a l’hora de fer la nostra compra, a buscar 
alternatives i a reduir el consum, dins del que ens és possible, i per tant a avançar cap a 
un desenvolupament sostenible. 

Model de consum responsable

De proximitat

Solidari

Racional

Sostenible

Socialment just

Poder de transformació 
social

Crític

Ecològic

Saludable 

Ètic

Model de consum industrial

Generalitza l’ús de productes processats

Impacte negatiu al medi ambient

Té conseqüències negatives: 

VS

Enriqueix unes poques persones 
de forma massiva

El gran enemic del desenvolupament 
sostenible
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Com ara ja sabeu, el patriarcat manté relacions de gènere profundament desiguals 
en el món de l’agricultura. Malauradament aquesta realitat fa que totes les següents 
afirmacions siguin certres: 

El paper de la dona al sistema 
agroalimentari

• Les dones que treballen l’agricultura es troben entre les persones més pobres del 
món. 

• Les dones alimenten el món: fan la majoria de tasques relacionades amb 
l’alimentació, i produeixen més de la meitat dels aliments que es consumeixen al 
món. 

• En molts casos les agricultores no reben un salari per la seva feina, es considera 
que el que fan es part de les tasques domèstiques; el seu treball s’invizibilitza. 

• Només un 2% de les dones del sud global són propietàries de terres. 

• A Catalunya les dones que es dediquen al sector agroalimentari cobren un 23% 
menys que els homes. 

• A Catalunya un 40% de les persones que es dediquen al sector agroalimentari són 
dones tot i això, només un 20% són propietàries de les terres. 

• El treball culturalment s’associa al gènere masculí i encara arrossega molts 
estereotips de gènere. 

           la Justícia Global
                           Defensem

Quan parlem de països del Nord i del Sud entenem el primer com el conjunt 
de totes aquelles estructures i dinàmiques que generen injustícies, i el segon 
com aquelles que estan oprimides i requereixen processos de resistència i 
reparació. 

Mirada Nord-Sud

En les sessions a l’aula heu conegut que el model agroalimentari actual sustenta 
que els països del Nord Global deicideixin com, qui i on es produeixen els aliments. 
Això genera un impacte negatiu en les comunitats pageses, especialment en les dels 
països del Sud Global. 

Amb la visita de la defensora dels drets humans, Diana Martínez, vau aprendre 
sobre la realitat de Colòmbia: quin és el sistema econòmic i polític i com funcionen 
alguns dels serveis públics. Respecte a la pagesia, vau conèixer els cultius que 
permeten als camperols subsistir i que la infraestructura agrícola es troba en mal 
estat i això provoca dificultats en l’accés a les terres. Degut al clima, els camins i les 
carreteres que són de terra s’inunden; aquest fet promou el consum de proximitat. 

Per a superar la mirada nord-sud us heu preguntat de quina manera i en quins àmbits 
us afecten les desigualtats socials i quins privilegis teniu.

A través d’un vídeo sobre l’ODS 13* (acció pel Clima), la defensora de DDHH Magaly 
Castillo ens va acostar l’ecofeminisme i la vulneració dels DDHH en el sistema 
agroalimentari, posant el focus tant a Nicaragua com a Catalunya. 

*ODS13 - Acción por el Clima: Una mirada desde Nicaragua y Catalunya. 
Vídeo al canal de Youtube Desos Opció Solidària. 87



Us animem a seguir cuidant aquesta llavor col·lectiva que hem plantat tot avançant cap 
a un desenvolupament sostenible, social, econòmic i ecològic. 

Exposició de Kamishibais

Joc del Concept

Exposició de minves

Mural de fruites i verdures de temporada i reflexió sobre el projecte

#RepensemAmbTransalimenta

El kamishibai com a eina 

En aquesta fase final del projecte, heu utilitzat els aprenentatges adquirits per tal 
d’elaborar un kamishibai. A través de dibuixos i històries heu plasmat les vostres 
reflexions sobre les vulneracions al dret a l’alimentació, les desigualtats de gènere en 
el sistema agroalimentari actual, la perspectiva nord-sud i les maneres d’introduir les 
minves als circuits de comercialització. 

Rap de gènere

En l’acte de cloenda va culminar el projecte i vau poder exposar els kamishibais 
a les vostres companyes i companys, jugar al concept, fer un mural de fruites i 
verdures de temporada i escriure també el que més i menys us ha agradat del projecte, 
fer un rap de perspectiva de gènere i fer preguntes a la resta de l’alumnat que incitaven 
a la reflexió formant part de l’equip de comunicació. 

Ara, que heu arribat al final d’aquest recorregut ja sou agents de canvi capaços de 
promoure el consum responsable i sensibilitzar a la familia i les amigues amb tots 
els coneixements apresos al llarg de les sessions. 

Vídeo resum 

de la jornada

Exposició de kamishibais

Els vostres kamishibais han 
viatjat des de l’institut fins a la 
Biblioteca Central de Cornellà 
on han estat exposats, durant 
l’estiu, per a sensibilitzar a través 
de les vostres històries els veïns 
i veïnes del municipi sobre el 
sistema agroalimentari. 

Enhorabona!
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https://www.youtube.com/watch?v=0E54PTb-vKU


El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de DESOS Opció 
Solidària i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’ACCD. 

“La dieta és la suma dels aliments consumits per una persona o 
qualsevol altre organisme viu. Els hàbits alimentaris són decisions 
habituals que pren una persona o determinades per la cultura a l’hora 
d’escollir quins aliments menjar.”

La vostra experiència,
 les vostres paraules

“El treball al camp mereix més reconeixement, 
s’haurien de millorar les condicions laborals de 
la pagesia.” 

“El producte local és poc residual. “                  

“Recullo el que menjo.”

“Hombres o mujeres que más da,
por iguales los tenemos que tratar.

Reconocimiento merecen tener
Desprecio les hacen padecer,

Para ayudar, “minves” puedes comer.”

“Entre norte y sur
No solo nos separa la altitud y latitud,

Sino que también el esfuerzo ante la luz, 
treballar de sol a sol per després acabar 

patint l’explotació.”

Projecte dinamitzat per: Amb el suport de:
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