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

Presentació
Més enllà d’una introducció al paradigma de la Sobirania
Alimentària, el curs vol transmetre a l’alumnat quin ha estat
el desenvolupament d’aquesta proposta política en els últims
anys i quins són els nous reptes amb els quals es troben els
moviments socials que la defensen. Per això es tractaran alguns
dels temes més actuals, com ara la consideració de la Sobirania
Alimentària com a principi rector de la política agrària en les
noves constitucions llatinoamericanes, o l’agenda dels moviments
socials de casa nostra en un context de crisi.
Lloc i horari del curs
Lloc: Aula 309. Facultat de Biblioteconomia UB.
(C. Melcior de Palau, 140 Barcelona)
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
Guillem Tendero, Aliança per la Sobirania Alimentària
l Jordi Gascón, Xarxa de Consum Solidari
l Xavier Montagut, Xarxa de Consum Solidari
l Estefania Garcia Forés, revista de Sobirania Alimentària,
Biodiversitat i Cultures.
l

Programa

Dilluns, 21 d’octubre
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, 23 d’octubre
Sobirania Alimentària a Catalunya en temps de crisi
El context en el qual treballaven els moviments socials catalans
que defensen els principis de la Sobirania Alimentària ha
canviat radicalment en els darrers anys. El taller permetrà
conèixer quin és el seu discurs i polítiques d’acció en el nou
context de crisi.
Guillem Tendero
Dilluns, 28 d’octubre
Sobirania Alimentària com a nou paradigma en les noves
constitucions llatinoamericanes: llums i ombres
Els darrers processos constitucionals a Amèrica Llatina
(Veneçuela, Equador i Bolívia) han assumit les reclamacions
dels moviments socials camperols, i la Sobirania Alimentària
apareix com a principi rector de les polítiques agràries en
aquestes noves constitucions. El taller farà una anàlisi de la
seva aplicació real.
Jordi Gascón
Dimecres, 30 d’octubre
Sobirania Alimentària i consum
Quan s’analitza el concepte de Sobirania Alimentària es
tendeix a pensar en les primeres fases del procés alimentari
(producció i comercialització) més que no en la darrera
(consum). El taller explicarà como la Sobirania Alimentària
considera el tema del consum i farà un repàs dels debats que
existeixen avui en dia en la seva relació amb el moviment del
consum responsable.
Xavier Montagut

l

Dilluns, 4 de novembre
Sobirania Alimentària i equitat de gènere
El taller analitzarà quin és el paper de la dona en les
economies camperoles i com el paradigma de la Sobirania
Alimentària revaloritza aquest paper.
Estefania Garcia Forés

