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Pròleg
El sistema alimentari se situa al bell mig dels 
grans reptes als quals ha de fer front el món en 
l’actualitat, particularment de les emergències 
climàtiques, ecològiques, socials i sanitàries. La 
crisi de la Covid-19 ha qüestionat l’statu quo del 
món hiperglobalitzat en el qual vivim, ha reposici-
onat les nostres prioritats i ha visibilitzat la fragili-
tat dels nostres sistemes econòmics i alimentaris, 
la interdependència entre les societats humanes 
i la resta de la natura, les vulnerabilitats socials 
i personals, i la importància crítica d’esdevenir 
més resilients. 

Tot i que l’origen del virus encara no ha estat to-
talment confirmat per la comunitat científica, tot 
apunta que té relació amb el sistema alimentari. 
De fet, la Covid-19 ens deixa importants ensenyaments sobre els sistemes alimentaris. En primer lloc, l’agri-
cultura i la ramaderia industrial estan intensificant la pèrdua d’hàbitats d’altres espècies a tot el planeta. 
Amb això, estan creant unes condicions amb les quals augmenten els riscos d’aparició de malalties zoonò-
tiques, aquelles que, com la Covid-19, es transmeten d’animals a humans. En segon lloc, si bé és cert que la 
Covid-19 no ha comportat problemes d’abastament alimentari general, les necessàries restriccions de mo-
viment davant de la pandèmia han generat una sèrie de pertorbacions que estan posant a prova la resis-
tència de les cadenes de subministrament d’aliments locals, regionals i globals amb repercussions en tot el 
món. Aquestes pertorbacions han revelat múltiples vulnerabilitats subjacents en tota la cadena alimentària 
i també han posat de manifest la precarietat laboral del sector. Com ha ocorregut amb altres persones tre-
balladores en els serveis essencials, les persones que treballen al sector agrícola i alimentari han demostrat 
ser, fins i tot sense voler-ho, grans protagonistes durant la pandèmia, ja que han assumit grans riscos sani-
taris per continuar mantenint el flux d’aliments per a tota la població. En tercer lloc, entre els efectes de la cri-
si econòmica que ja es comença a desplegar trobem un preocupant increment significatiu de la desigualtat 
i de la pobresa alimentària, sobretot en la població femenina. 

El 2021, Barcelona serà la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i la seu de la Cimera de Ciutats del 
Pacte de Milà, en una aposta determinada per fer de Barcelona un referent i un motor en aquest procés jun-
tament amb altres ciutats globals. Durant tot aquell any, la ciutat durà a terme múltiples projectes i esdeve-
niments centrats en l’alimentació sostenible. Posar l’alimentació sostenible en el centre implica anteposar els 
elements més bàsics per a la societat, conreant les relacions de proximitat, visibilitzant, valorant i prioritzant 
les cures, la salut i l’acció comunitària; impulsant una societat més ecològica, reconstruint les relacions entre 
el que és urbà i el que és rural, la societat i el sector primari; transformant i regenerant les activitats humanes 
perquè puguin tenir continuïtat en un planeta finit; i amb la necessitat de generar resiliència social i ecològi-
ca a mitjà i llarg termini. 

La malaltia de la Covid-19 seguirà entre nosaltres durant un temps, amb una presència i intensitat variable, i, 
molt probablement, no serà l’última emergència que viurem durant aquest segle. Per això, és de vital impor-
tància desenvolupar i millorar processos, eines i aliances que conreïn la resiliència i puguin donar respostes 
adequades, ràpides i efectives davant dels riscos globals i les situacions d’emergència que puguin donar-se 
en el futur, com, per exemple, les vinculades a la crisi climàtica. És vital que impulsem sistemes alimentaris 
justos, sans, sostenibles i resilients. 
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Aquest manual té com a objectiu aportar una definició accessible sobre alimentació sostenible i identificar 
de manera clara accions concretes per orientar els diversos agents socials del sistema agroalimentari a 
desplegar aquesta agenda transformadora des de la perspectiva de les ciutats i amb vocació de ser útil i 
aplicada a la presa de decisions i el disseny de polítiques. El manual està dividit en tres parts: en la primera 
s’aborda la necessitat de transformar el nostre sistema agroalimentari i el paper que hi exerceixen les ciu-
tats, en la segona es defineix el concepte d’alimentació sostenible i s’exposen els nou àmbits d’actuació que 
interpel·la i en la tercera es descriu amb detall cada un d’aquests nou àmbits d’actuació en relació amb les 
problemàtiques a les quals respon. 

Des del primer moment vam tenir clar que, en el camí cap a la capitalitat de l’alimentació sostenible i cap a 
un model alimentari sostenible, volíem anar de bracet de la ciència i la comunitat científica. Per això, des de 
l’Ajuntament de Barcelona volem donar les gràcies a Ana Moragues Faus, reconeguda experta en matèria 
de polítiques alimentàries urbanes de la Universitat de Barcelona, que ha estat la responsable de l’elabora-
ció d’aquest manual. 

Barcelona, juny del 2020

Amaranta Herrero Cabrejas,  
Coordinadora estratègica del projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021
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Per què hem de transformar 
el nostre sistema alimentari:  
el paper de les ciutats
A Barcelona, una ciutat d’1,6 milions d’habitants, 
cada dia es preparen i consumeixen més de cinc 
milions de menjars diaris, dels quals gairebé un 
terç acaben a les escombraries. Alimentar la 
ciutat és possible gràcies a un sistema complex 
i global, que inclou totes les activitats relaciona-
des amb la producció, transformació, distribució, 
venda i consum d’aliments, així com la gestió de 
residus. No obstant això, actualment aquest sis-
tema no és capaç d’alimentar-nos de manera 
adequada i, alhora, genera una multitud d’im-
pactes negatius per a les persones i el planeta. 

L’alimentació és un element clau per a la salut 
de les persones. Una de cada quatre persones 
mor al món a causa d’una dieta inadequada1, 
és a dir, són morts evitables. Al voltant de 3.000 
milions de persones pateixen problemes de mal-
nutrició, de les quals més de 820 milions passen 
fam, una xifra que va en augment2. A escala 
global, el 21,9% de nens i nenes pateix retard en 
el creixement a causa de la seva dieta, mentre 
els nivells d’obesitat i sobrepès assoleixen xifres 
rècord amb una afectació del 38,9% de la pobla-
ció adulta3, un percentatge que a Barcelona ha 
anat augmentant i el 2016 assolia el 46,3% dels 
habitants4. La incidència de l’obesitat i el sobre-
pès augmenta en poblacions amb una situació 
socioeconòmica precària; per exemple, el 65,2% 
dels barcelonins amb renda molt baixa pateixen 
aquesta malaltia, així com el 70,2% de les barcelonines sense estudis4. Es calcula que a l’Estat espanyol el 
cost directe de tractar el sobrepès ascendeix a 1.950 milions d’euros anuals i, si la tendència a l’alça d’aques-
ta malaltia continua, un se n’anirà incrementat en 440 milions a l’any5. A més, el sobrepès augmenta la pos-
sibilitat de patir altres malalties, com ara malalties cardiovasculars o càncer, cosa que deteriora les nostres 
condicions de vida de manera significativa i incrementa la pressió sobre el nostre sistema de salut pública6: 
es calcula que un de cada cinc euros invertits en la sanitat pública espanyola es destina a curar malalties 
generades, entre altres factors, per una alimentació inadequada7. Aquestes malalties estan estretament 
relacionades amb la pobresa. Per exemple, a l’àrea metropolitana de Barcelona, el 14% de la població no es 
pot costejar una dieta equilibrada8. En els escenaris post-Covid-19, tot apunta que la pobresa alimentària 
anirà en augment. 

Alhora, el sistema alimentari és crucial per a la nostra economia. Els residents de l’àrea metropolitana de 
Barcelona gasten més de 8.500 milions d’euros a l’any en alimentació, dels quals una quarta part es con-
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sumeix fora de la llar8. La indústria agroalimentària és el primer sector industrial europeu i el motor del teixit 
industrial català, ja que genera l’11,9% del seu PIB principalment a través de petites i mitjanes empreses9. A 
l’Estat espanyol, el 14,1% de les persones treballadores estan ocupades en el sector agrari i serveis vinculats, 
la indústria, el transport i la distribució de productes agroalimentaris10. D’altra banda, la restauració dona fei-
na a més de 197 000 persones a Catalunya, xifra que representa al voltant del 6% de la població ocupada11. 
Tanmateix, els beneficis econòmics del sistema alimentari es concentren desproporcionadament en algu-
nes baules específiques d’aquesta cadena a costa de d’altres, com, per exemple, el sector de la producció 
agrícola o el petit comerç. Una part important dels treballs dins de la cadena agroalimentària són precaris 
i inestables, i impliquen llargues hores i sous baixos, com el de cambrer/a, repartidor/a de menjar a domicili 
o recol·lector/a de fruita12. Recentment, el relator especial de les Nacions Unides sobre pobresa extrema va 
qualificar les condicions de vida de les persones recol·lectores de maduixes a Huelva com a pitjors que les 
dels camps de refugiats13. A més, algunes persones que treballen en el sector agroalimentari també s’ex-
posen a riscos addicionals que s’afegeixen a aquesta precarietat socioeconòmica, com ara els efectes en 
la salut de temporers i persones agricultores per l’aplicació de pesticides o l’alt risc de patir accidents en 
certes tasques com les indústries d’especejament14. La creació de llocs de treball precaris dins del sistema 
alimentari comporta que aquestes persones no puguin accedir econòmicament a una dieta adequada15, ni 
tampoc disposar del temps ni els recursos per cuinar aliments frescos de qualitat. No obstant això, la trans-
formació del sistema alimentari pot ser una font d’ocupació verda, qualitat, innovació i prosperitat. 

El planeta i els seus recursos limitats també estan sota pressió a causa de les nostres dietes i al model 
alimentari intensiu que ens proporciona aliments. El sistema alimentari és una peça clau de la situació 
d’emergència climàtica actual, ja que produeix entre el 21 i el 37% de les emissions totals de gasos amb 
efecte d’hivernacle16. Es calcula que el 70% de tota l’aigua que s’extreu d’aqüífers, rius i llacs s’utilitza en l’agri-
cultura, en moltes ocasions sobreexplotant aquests recursos17. 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 i la gestió dels purins 18. De fet, les 
pràctiques agràries intensives han contribuït de manera significativa a la degradació de sòls i la destrucció 
d’hàbitats naturals19, així com a la disminució de la biodiversitat del planeta i als processos d’extinció massi-
va d’espècies en curs20. La pèrdua de biodiversitat amenaça els serveis que obtenim de diferents ecosiste-
mes —com la pol·linització dels cultius, el menjar, l’aigua o l’oxigen— i limita la seva capacitat d’adaptar-se 
a canvis com sequeres o males collites, és a dir, en disminueix la resiliència21. 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 XX22. Cada vegada més veus advoquen per una transformació 
d’aquestes pràctiques agràries cap a formes més sostenibles que regenerin els nostres recursos limitats i 
ecosistemes, com ara l’agroecologia i la producció ecològica23. Tanmateix, l’impacte de la nostra manera 
d’alimentar-nos no acaba en el camp ni en els nostres plats, sinó que, a més, rebutgem al voltant d’una 
tercera part dels aliments produïts per al consum humà, aproximadament 1.300 milions de tones a l’any, 
l’equivalent a la producció del 28% de la terra conreada al món24. Per tant, és necessària una transformació 
integral. 

Finalment, diversos estudis recents identifiquen l’agricultura com a responsable de prop del 25% de les 
malalties infeccioses humanes25. Si considerem les malalties que provenen d’altres animals, aquest per-
centatge se situa en més del 50%. Alguns casos recents d’aquestes malalties inclouen l’ebola, la grip aviària, 
la SARS i, possiblement, la Covid-19. Alguns dels mecanismes que faciliten aquesta propagació estan íntima-
ment relacionats amb pràctiques de la ramaderia industrial. Per exemple, l’ús d’antibiòtics i antiparasitaris en 
la ramaderia ha generat resistències a aquests medicaments, alguns dels quals s’utilitzen per al tractament 
de persones malaltes. Al seu torn, la pèrdua de biodiversitat (tant conreada com no conreada) contribueix 
a propagar les malalties d’altres animals a humans. Segons aquests estudis, a mesura que s’intensifiqui la 
producció agrària, la incidència de malalties infeccioses augmentarà. 

En aquest context, les ciutats exerceixen un paper essencial en el funcionament del sistema alimentari i la 
seva transformació potencial. Els espais urbans són responsables de canvis ambientals a múltiples nivells. 
Si bé ocupen de manera global només el 3% de la superfície terrestre, consumeixen fins a un 60% dels recur-



L’alimentació sostenible: Manual per a ciutats

8

sos hídrics per a ús domèstic, representen al voltant de 2/3 de la demanda d’energia primària, generen més 
del 50% dels residus i produeixen entorn del 70% de les emissions globals de gasos amb efecte d’hivernacle26. 
Simultàniament, generen més del 80% del PIB global i allotgen un nombre creixent d’habitants, que represen-
ta més del 55% de la població mundial en l’actualitat27. Les ciutats consumeixen fins al 70% de l’oferta global 
d’aliments28, fins i tot en països on la població és eminentment rural i, per tant, són actors clau en la creació 
d’un sistema alimentari més just i sostenible. Aquesta responsabilitat va en augment, ja que es preveu que el 
75% de la població mundial sigui urbana el 205027. 

En l’última dècada, les ciutats han començat a reconèixer el potencial del sistema alimentari per millorar 
el benestar de la ciutadania i crear economies i societats més ecològiques, pròsperes i igualitàries. N’és la 
prova el Pacte de política alimentària urbana de Milà, en el qual 209 ciutats de tot el món, que representen 
més de 450 milions d’habitants, es comprometen a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, 
resilients, segurs i diversificats29. Barcelona va ser una de les primeres ciutats a subscriure i promoure aquest 
pacte el 2015 i treballa juntament amb altres ciutats per facilitar i impulsar una alimentació sostenible, per 
exemple, a través de la xarxa estatal de Ciutats per l’Agroecologia. Recentment, Barcelona ha signat la de-
claració de la xarxa de ciutats pel clima C40, en què es compromet a reduir el consum de carn fins a una 
mitjana de 300 grams per persona i dia, i a reduir un 50% el malbaratament d’aliments30. A més, Barcelona 
serà la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible el 2021 i l’amfitriona de la Cimera de Ciutats del Pacte de 
Milà la tardor d’aquell mateix any. Les ciutats també han estat reconegudes com a actors clau per assolir els 
objectius de desenvolupament sostenible, adoptats per tots els països membres de les Nacions Unides31. Per 
assolir aquests compromisos i abordar els reptes socioeconòmics, ecològics i sanitaris que planteja el nostre 
sistema alimentari, és necessari promoure l’alimentació sostenible amb decisió. 
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Què és l’alimentació 
sostenible? 
L’alimentació sostenible consisteix a alimentar 
tota la població d’una manera que beneficiï les 
persones, el planeta i els territoris. Per a això, cal 
produir, transformar, vendre, comprar i consumir 
aliments creant prosperitat, promovent la justí-
cia social, cuidant, conservant i regenerant els 
nostres recursos i ecosistemes, així com salva-
guardant la capacitat de les generacions futures 
d’alimentar-se també de manera sostenible32. 

L’alimentació sostenible és:

 Bona per a les persones perquè garanteix 
que totes tinguin accés a la informació, for-
mació i recursos necessaris per produir, pre-
parar, comprar i gaudir d’aliments segurs, 
saludables, de qualitat i saborosos que ens 
permetin portar una vida plena. Per a això, 
l’alimentació sostenible és sensible a les ne-
cessitats de les persones més vulnerables, 
en termes econòmics i també en termes 
socials, com ara menors i persones soles, 
dependents i migrants. 

 Bona per als territoris perquè promou eco-
nomies locals diversificades i pròsperes que 
distribueixen els beneficis equitativament i 
són capaces de respondre a les adversitats. 
Per tant, garanteix el benestar de les perso-
nes treballadores en el sistema alimentari, 
tant en l’àmbit local com en altres llocs. 
L’alimentació sostenible destaca les dietes i els 
coneixements tradicionals i, al mateix temps, reconeix i celebra la diversitat de cultures que enriqueixen 
el nostre territori. Alhora, genera relacions positives entre el medi urbà i el rural, i també entre el sud i el 
nord globals, basades en el respecte dels cicles ecològics, establint vincles més justos entre territoris i 
impulsant models de ciutat més resilients i solidaris. 

 Bona per al planeta perquè els aliments es produeixen, transformen, distribueixen, venen, compren i 
eliminen de manera que conserven i regeneren els nostres recursos limitats, com l’aigua o el sòl, i tam-
bé els nostres ecosistemes. L’alimentació sostenible contribueix a frenar la crisi climàtica, garanteix el 
benestar dels animals (ramaderia i fauna salvatge) i preserva i fomenta la biodiversitat del planeta. 

Crèdits: Fotografia cedida pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
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Per posar en pràctica aquesta definició d’alimentació sostenible cal que s’emprenguin les accions se-
güents33:

— Garantir el dret a l’alimentació sostenible.
— Apostar per productes de proximitat, de temporada i respectuosos amb el medi ambient, com els 

productes agroecològics, ecològics i de pesca sostenible.
— Impulsar l’adopció de dietes saludables per a les persones i el planeta basades en aliments frescos 

i evitar els productes ultraprocessats. 
— Promoure un menor i millor consum de carn i productes derivats.
— Reduir el malbaratament d’aliments i els envasos.
— Fomentar relacions justes en la cadena agroalimentària. 
— Cultivar la diversitat en el nostre camp, la nostra taula i els nostres barris.
— Crear entorns alimentaris sostenibles i empoderadors.
— Transformar el sistema alimentari amb totes i per a totes les persones.

Aquestes nou àrees d’actuació no són estanques, ja que per caminar cap a una alimentació sostenible, 
cal treballar de manera integral o sistèmica. La transformació de la nostra alimentació no només pretén 
fomentar canvis individuals en la dieta, sinó propiciar les condicions en els diferents sectors (econòmic, sa-
nitari, ambiental, social i polític), activitats (producció, transformació, distribució, catering, venda, consum i 
eliminació) i nivells d’actuació (individual, comunitari, local, regional, nacional i internacional) que permetin 
transformar aquest sistema complex sense abandonar ningú pel camí. És important entendre i aprofitar les 
interconnexions entre els diferents sectors, activitats i actors per crear una alimentació sostenible, així com 
reconèixer les singularitats i interdependències entre territoris. Els reptes i capacitats de Barcelona són di-
ferents a les d’altres ciutats com Nova York, Milà o Nova Delhi34. Per tant, les accions concretes per assegurar 
l’alimentació sostenible de Barcelona s’han d’adaptar al seu context únic. De fet, les ciutats no s’alimenten 
soles, sinó que depenen de l’existència d’un món rural viu que les proveeixi d’aliments. Per tant, l’alimentació 
connecta molts territoris i actors, des de persones productores d’aliments o conservadores de llavors fins a 
indústries alimentàries, centres d’investigació, botigues de barri o institucions públiques. Tots exerceixen un 
paper i tenen la capacitat de canviar el rumb de la nostra alimentació influint positivament en les persones, 
el planeta i els territoris. En conseqüència, en el procés de desenvolupament i implementació de les accions 
d’alimentació sostenible és important cooperar amb diferents territoris. A la ciutat de Barcelona, per exem-
ple, és essencial pensar en clau d’àrea o regió metropolitana per coordinar polítiques i millorar l’impacte de 
les iniciatives alimentàries. Per això, és important facilitar espais de coordinació i formació per als diferents 
municipis, així com participar en xarxes d’intercanvi d’experiències i coneixements a diferents nivells. 

Finalment, a través d’aquestes accions és crucial garantir la participació efectiva de diferents col·lectius, 
amb especial atenció a aquells més vulnerables i invisibilitzats, incorporant d’aquesta manera una pers-
pectiva de gènere, classe, ètnia i raça que permeti identificar palanques de canvi i posar en marxa accions 
singulars i efectives. En última instància, l’alimentació sostenible promou la capacitat de les persones de 
decidir sobre el seu propi sistema alimentari, per construir així sobirania alimentària35. 

A continuació, s’exposen en detall les nou àrees d’actuació fonamentals per impulsar l’alimentació sosteni-
ble. Per a cada àrea es descriu la problemàtica actual, seguida d’accions concretes que es poden empren-
dre per abordar-la36. 
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1 Garantir el  
dret a l’alimentació 
sostenible
El problema

El dret a l’alimentació és un dret humà, recone-
gut per la legislació internacional, que protegeix 
el dret de totes les persones a alimentar-se amb 
dignitat, ja sigui produint els seus propis aliments 
o adquirint-los37. Tanmateix, tal com mostren les 
dades globals sobre malnutrició, aquest dret no 
es respecta. A la ciutat de Barcelona, el 8,6% de les 
llars pateix alguna forma d’inseguretat alimentària 
i el 4% presenta una alta inseguretat alimentària, la 
qual cosa significa que no només es veu limitada 
la qualitat dels aliments, sinó també la quantitat 
que consumin les persones adultes i els infants. Les famílies monoparentals presenten més inseguretat ali-
mentària (14,6%), així com les classes socials més desfavorides (24,8%). El districte de Ciutat Vella és on hi ha 
més inseguretat alimentària (23,1%), seguit de Nou Barris (17,3%)38. 

En espais urbans, la inseguretat alimentària es deu principalment a la falta d’accés físic i especialment 
econòmic a una alimentació adequada, és a dir, pobresa alimentària. Les estratègies familiars per pal·liar 
aquestes situacions són diverses i inclouen accions com ara acudir a bancs d’aliments o saltar-se men-
jars. Per exemple, prop d’un 15% dels adolescents de la ciutat de Barcelona van als centres educatius sense 
esmorzar39. Diferents estudis mostren una tendència clara: la falta de recursos comporta un canvi en la 
dieta, pel qual se substitueixen aliments nutritius com la fruita i la verdura per aliments barats amb alt con-
tingut calòric40. La diferència de cost entre una dieta sana i una altra d’inadequada a l’Estat espanyol pot 
suposar una diferència de més de 100 euros per setmana per a la unitat familiar, una despesa significativa 
que alguns col·lectius no es poden permetre7. Aquests efectes tenen un impacte clar en la salut de perso-
nes adultes i menors, amb una relació clara entre pobresa i obesitat o sobrepès. A Catalunya, el 10,6% dels 
menors de 14 anys pateix obesitat, però la seva incidència en les classes més desfavorides (13,6%) és tres 
vegades més gran que en les classes benestants (3,9%)41. Per tant, no només és essencial alimentar les per-
sones, sinó també garantir el seu dret a l’alimentació sostenible.

La dificultat d’accedir a aliments de qualitat s’ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid-19. Paï-
sos com el Regne Unit han vist multiplicat per quatre el nombre de persones que no poden accedir a una 
alimentació adequada, la qual cosa representa el 16,2% de la població42. A Catalunya, durant les vuit pri-
meres setmanes de confinament, la demanda als bancs d’aliments va augmentar un 30% i les consultes 
sobre ajuda alimentària es van multiplicar per quatre43. Tanmateix, es calcula que les persones usuàries de 
bancs d’aliments representen només el 25% de la població que pateix inseguretat alimentària44; per tant, és 
previsible que el nombre de persones amb dificultats per alimentar-se adequadament s’hagi incrementat 
de manera molt més significativa. En aquestes circumstàncies, és urgent fer realitat el dret de les persones 
a una alimentació sostenible. 



L’alimentació sostenible: Manual per a ciutats

14

Què podem fer?

És essencial satisfer el dret humà a una alimentació sostenible a escala global i eliminar la pobresa ali-
mentària a les nostres ciutats. Per a això, hi ha una sèrie d’opcions i criteris que són crucials per satisfer 
aquest dret d’una manera digna45: 

 Promoure la inclusió i la normalització apostant per iniciatives que fomentin l’autonomia personal i soci-
al, per afavorir que les persones puguin escollir quins aliments compren i on. Per a això, cal garantir in-
gressos mínims i, mentre aquesta mesura no està disponible, és recomanable desenvolupar instruments 
que promouen l’autonomia, com ara targetes moneder. Per tant, les iniciatives com les donacions i els 
bancs d’aliments s’haurien de donar només durant emergències i ser sempre transitòries, ja que limiten 
les opcions i la presa de decisions de les persones. 

 Assegurar l’accés a aliments de qualitat: alimentar-se no només consisteix a cobrir necessitats calò-
riques, sinó també nutricionals. Totes les persones mereixen tenir accés a aliments de qualitat i cultural-
ment acceptables. Per tant, a l’hora de dissenyar iniciatives és important incloure aliments frescos, de 
temporada, de proximitat, ecològics i agroecològics (vegeu seccions 2 i 3). Els menjadors escolars sos-
tenibles són un exemple clar de com assegurar i democratitzar l’alimentació sostenible de la infància, 
superant les diferències socioeconòmiques. De manera similar, és important evitar resoldre el repte de la 
pobresa alimentària només mitjançant donacions d’excedents i aliments que, altrament, es malbaratari-
en. Les restes d’un sistema ineficient les han de gestionar tots els actors de la cadena alimentària, fent-la 
més eficient, i no simplement redirigir-los de manera rutinària als grups més vulnerables, que mereixen 
tenir les mateixes opcions alimentàries que la resta de la societat. Com s’explica a l’apartat 5, hi ha molts 
mecanismes per aprofitar aliments en bon estat abans que es facin malbé i es malbaratin, de manera 
que no es generin més desigualtats alimentàries.

 Donar suport a projectes comunitaris basats en la igualtat i la reciprocitat, on no es facin distincions 
segons la situació socioeconòmica. Les iniciatives com ara els menjadors i cuines comunitaris que sor-
geixen de l’experiència de les persones en situació de vulnerabilitat, on elles són les protagonistes i parti-
cipen en la presa de decisions, promouen l’autonomia i l’empoderament de les persones, i fomenten les 
capacitats d’autoorganització, autogestió i suport mutu per abordar aspectes estructurals lligats a les 
desigualtats socials. També hi ha altres iniciatives, com ara supermercats socials, botigues comunitàries 
o cooperatives de consum basades en els mateixos principis de solidaritat46. 

 Assegurar que els serveis públics que alimenten la població més vulnerable, com ara els menjadors 
escolars, serveixin aliments sostenibles (vegeu especialment les seccions 2, 3 i 4) els 365 dies de l’any. Els 
espais gestionats per les administracions públiques tenen un gran potencial de liderar el canvi de siste-
ma alimentari donant exemple de bones pràctiques. La compra pública és una eina clau i es pot utilitzar 
juntament amb altres mesures, com, per exemple, desenvolupant un enfocament integral d’alimentació 
sostenible en escoles que inclogui continguts acadèmics i pràctics, horts, tallers de cuina, menjadors 
escolars, la implicació de les famílies i bones pràctiques en la celebració d’esdeveniments47. 

 Crear estratègies i grups de treball multisectorials i multiactor per assegurar el dret a l’alimentació. 
Aquests espais ajuden a identificar els diferents processos que porten les persones a experimentar la 
pobresa alimentària en un barri o ciutat (des de retards en el cobrament dels ajuts fins a la falta d’infra-
estructura per cuinar), milloren la coordinació i l’ús dels diferents recursos i ajuts, i promouen el desen-
volupament d’accions a mitjà i llarg termini per abordar els factors estructurals determinants de la po-
bresa. En aquest sentit, és important facilitar la participació de persones que estan experimentant o han 
experimentat pobresa alimentària en el disseny d’estratègies i iniciatives48 (vegeu l’apartat 9).

https://www.menjadorsecologics.cat/
https://www.menjadorsecologics.cat/
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2 Promoure i facilitar  
l’accés als productes de 
proximitat, de temporada  
agroecològics, ecològics  
i de pesca sostenible

El problema

L’agricultura exerceix un paper fonamental en les 
nostres societats, ja que alimenta un nombre crei-
xent de persones. Hi ha diferents maneres de pro-
duir aliments, des de tècniques agroecològiques 
fins a tècniques industrials. L’agricultura industrial, 
sovint anomenada agricultura convencional, com-
porta la utilització d’adobs i pesticides de síntesi 
química i tècniques agràries intensives49. Aquest 
tipus d’agricultura és en part responsable dels 
processos de desforestació, degradació de sòls, 
contaminació de l’aigua i emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle50. Així mateix, pot provocar danys a la salut dels ecosistemes i dels éssers vius, també 
dels humans. Per exemple, els aliments produïts amb tècniques industrials tenen més risc de contenir resi-
dus, com ara restes de nitrats, pesticides, medicaments d’animals o additius alimentaris, que poden tenir 
efectes adversos per a la salut i el medi ambient51. Algunes d’aquestes substàncies, com ara els pesticides 
organofosforats o organoclorats, tenen la capacitat d’alterar el nostre equilibri hormonal (són disruptors 
endocrins), i contribuir així a l’increment de determinats tumors i malformacions, així com d’alteracions 
neurològiques, reproductives i del sistema immunitari52. El 2020 s’ha prohibit l’ús d’algunes d’aquestes subs-
tàncies a Europa, l’objectiu de la qual per al 2030 és haver reduït un 50% l’ús de pesticides químics i un 50% 
l’ús dels pesticides més perillosos53. Tanmateix, aquests avenços en matèria de regulació sobre compostos 
químics es veuen entelats per l’ús excessiu de les autoritzacions excepcionals de pesticides prohibits i l’in-
crement de l’ús d’aquests pesticides en països del sud global54.

Sobre la base d’aquestes formes de producció industrial, s’han desenvolupat sistemes complexos d’em-
magatzemament i transport, i s’han creat així cadenes globalitzades de distribució d’aliments que han 
permès el creixement exponencial de les ciutats55. Els canvis tecnològics al llarg de la història han possibi-
litat que les ciutats no depenguin de l’agricultura de proximitat i, de fet, s’alimentin d’un sistema global que 
porta taronges de l’Argentina o mongetes de Kenya perquè es pugui consumir qualsevol producte en qual-
sevol lloc del món els 365 dies de l’any. La distància entre la producció d’aliments i el seu consum suposa 
una despesa d’energia addicional56, requereix la construcció de més infraestructures, disminueix l’autosufi-
ciència dels territoris, ens desconnecta dels ritmes estacionals de la nostra agricultura local i fomenta re-
lacions injustes dins de la cadena alimentària, on es veuen beneficiades empreses amb més poder adqui-
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sitiu57. De fet, es calcula que deu de 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) 
estan controlades per deu corporacions58. Sota aquest sistema, l’alimentació es converteix en una merca-
deria en comptes d’un bé comú i un dret59.  

A més, els efectes del sistema alimentari actual també són patents als nostres mars i oceans. En l’actualitat, 
el 33,1% de les pesqueries de tot el món estan explotades per sobre dels seus nivells sostenibles (aquesta 
xifra ascendeix a més del 62% a la Mediterrània, el mar més sobreexplotat del món) i més del 55% de l’àrea 
que ocupen els oceans està explotada per la pesca industrial60. En conjunt, les poblacions dels organismes 
marins s’han reduït a la meitat entre el 1970 i el 201261. Els causants principals d’aquesta situació són la sobre-
pesca, la pesca il·legal, els mètodes de pesca destructius i la crisi climàtica: els oceans absorbeixen despro-
porcionadament la calor que arriba al planeta i això està provocant l’aparició de zones mortes als oceans 
per la seva acidificació accelerada. A la pèrdua de biodiversitat marina i ecosistemes s’hi afegeix l’efecte 
econòmic negatiu sobre les comunitats humanes que depenen dels recursos marins per sobreviure. 

Què podem fer?

Promoure, vendre i comprar productes de proximitat i de temporada. La definició de producte 
de proximitat no està regulada i, per tant, no és fàcil determinar què significa a la pràctica. A moltes ciu-
tats, aquesta tasca de definició s’ha fet a través de l’establiment de criteris en mercats de productors o de 
compra pública, referint-se a una demarcació específica (per exemple, Catalunya) o a un radi d’acció (per 
exemple, fins a 200 km de distància). Un criteri utilitzat moltes vegades és l’ús de productes de temporada i 
el màxim de locals possible62. Els productes de temporada poden ser més saborosos i assequibles, mentre 
que els aliments de proximitat poden ser més frescos i oferir beneficis per a l’agricultura i l’economia locals, 
i ajudar, alhora, a reconnectar les persones consumidores amb l’origen dels seus aliments63,64. Sovint, la 
identificació d’aquests productes passa per detallar-ne l’origen en l’etiquetatge o per comprar en mercats i 
establiments que venguin productes locals (vegeu-ho a sota). 

Hi ha certificacions que destaquen els aliments en relació amb el territori on es produeixen i, per tant, estan 
encaminades a la conservació de races, varietats, paisatges i tradicions locals, de manera que fomenten 
les economies locals. Hi ha dos sistemes d’etiquetatge europeu: la Denominació d’Origen Protegida (DOP), 
que identifica un producte originari d’un lloc determinat la qualitat del qual està lligada als seus factors 
naturals i humans, com, per exemple, el formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya; i la Indicació Geogràfica Pro-
tegida (IGP), que identifica productes originaris d’un lloc determinat, la qualitat dels quals es deu en part 
a les característiques d’aquest lloc i almenys una fase de la seva producció es fa en aquest lloc, com, per 
exemple, la vedella dels Pirineus Catalans, basada en la cria de manera extensiva o semiextensiva de ra-
ces autòctones65. L’avaluació de l’origen de productes agraris també es fa a través de campanyes locals o 
inventaris com el llibre Els productes de la terra de la Generalitat de Catalunya66. 

Compra directa a productores locals i mitjançant circuits curts. La compra directa a producto-
res locals contribueix a reconnectar les persones consumidores amb l’origen dels seus aliments i redu-
eix el quilometratge d’aquests, ja que, moltes vegades, encara que el producte sigui relativament local, 
aquest passa per diferents centres de transformació i emmagatzematge que poden estar a distàncies 
considerables, la qual cosa genera impactes innecessaris67. Aquesta compra es pot fer a través de per-
sones productores que venen a la seva finca, en mercats municipals, en mercats de productors o mit-
jançant la compra directa de caixes de fruita i verdura. Cada vegada és més habitual que les persones 
productores estableixin aliances entre elles i amb intermediaris i comerços de proximitat, i creïn així cir-
cuits curts de comercialització. Hi ha moltes iniciatives que escurcen la cadena alimentària i reparteixen 
de manera més equitativa els beneficis, com ara cooperatives i grups de consum o aliances amb mer-
cats municipals i botigues de proximitat. Aquestes formes de compra més directa generen beneficis per 

http://opcions.org/wp-content/uploads/2018/03/Calendari_aliments_frescos_A4_2.pdf
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a l’economia local, de manera que eviten la despoblació de zones rurals i protegeixen espais productius i 
paisatges agraris63. 

En l’actualitat, i especialment des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, la compra en línia i el repartiment 
a domicili suposen un canal de comercialització cada vegada més important per a productores locals i els 
seus aliats, que permet l’accés físic a aquests productes de manera general i particularment a col·lectius 
més vulnerables a la malaltia o amb problemes de mobilitat. Aquesta tendència és una oportunitat per in-
novar en termes d’infraestructures físiques, socials i digitals, des de centrals de provisió fins a aplicacions 
per a comandes centralitzades. És essencial crear sistemes que permetin distribuir aquests productes a una 
major part de la població, però que, alhora, evitin augmentar la petjada de carboni a causa de l’increment 
de transports individuals, reforcin la desconnexió entre persones o recaiguin en plataformes globals que no 
generen prosperitat68 (vegeu l’apartat 7). 

Compra de productes ecològics i agroecològics. Els productes ecològics són aliments conreats 
sense fertilitzants ni pesticides de síntesi química (com ara fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, 
eviten la generació de residus de síntesi química tòxics que es poden acumular en els ecosiste-
mes o als nostres cossos51. Estan produïts mitjançant 
pràctiques agràries que respecten l’entorn: adap-
ten el maneig a les condicions d’un territori concret 
mantenint la biodiversitat conreada i no conreada, 
eviten la contaminació d’aigües i sòls, redueixen la 
seva dependència del petroli i tenen un impacte 
atmosfèric més reduït.69 A més, el preu que perce-
ben els productors i productores ecològics per la 
venda dels seus cultius sol ser més alt i estable, la 
qual cosa els permet guanyar-se el sou de manera 
més digna70. En aquest sistema de producció agrí-
cola no està autoritzat l’ús de cultius o ingredients 
transgènics.

Aquests productes es poden identificar mitjançant 
segells emesos per entitats oficials que auditen i 
certifiquen regularment aquest tipus de producció 
agrícola i, amb això, permeten generar confiança en 
aquest tipus de productes71. A més de la producció 
vegetal ecològica, aquests segells també certifiquen 
productes d’origen animal i productes elaborats, de 
manera que asseguren les condicions següents: 

 Las pràctiques de la ramaderia ecològica no 
permeten l’ús d’antibiòtics ni de certs additius 
en els pinsos i garanteixen un benestar animal 
més gran a través de millors condicions de cria, 
bones pràctiques i l’alimentació del bestiar amb 
pastures o productes ecològics (més informació 
en l’apartat 4).

 Els productes ecològics elaborats són productes 
vegetals o animals transformats mitjançant tècni-
ques que minimitzen les formes de contaminació i 
les pèrdues de qualitat, de manera que es restrin-
geix l’ús d’additius i mitjans auxiliars tecnològics.

L’agroecologia és una modalitat d’agricultura 
basada en pràctiques ecològiques que treballa 
amb coneixements tradicionals i científics i que incor-
pora un projecte amb una visió sociopolítica de trans-
formació integral dels sistemes alimentaris. Per això es 
diu que és una disciplina científica, un conjunt de pràc-
tiques agrícoles i un moviment social. 

L’agroecologia combina investigació científica i ex-
perimentació comunitària, i impulsa tecnologies i 
innovacions responsables que són intensives quant a 
coneixements, però de baix cost i fàcilment adaptables 
per a les produccions petites i mitjanes. Com a pràctica 
agrícola, l’agroecologia es basa en els processos biolò-
gics per produir cultius sans i diversificats, sense inputs 
químics de síntesi (pesticides, fertilitzants o antibiòtics) 
i amb el reciclatge dels nutrients. L’agroecologia intenta 
imitar el funcionament de la mateixa natura aprofitant 
els recursos locals sense comprometre’n la integritat 
ni la disponibilitat en el futur. A més d’assegurar la sos-
tenibilitat ecològica en el camp, l’agroecologia també 
es preocupa per qüestions socials i econòmiques, com 
les condicions de treball i la necessitat de transformar 
els mercats perquè incorporin principis d’igualtat, jus-
tícia, cooperació, ètica de la cura i producció i consum 
responsables. Com a moviment polític, l’agroecologia 
es basa en la sobirania alimentària i, per tant, aspira a 
assegurar el dret dels pobles a aliments nutritius i cul-
turalment adequats, accessibles i produïts de manera 
sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi 
sistema alimentari i productiu. 

Avui dia, l’agroecologia és reconeguda per governs i 
institucions de tot el món com un enfocament efectiu 
i necessari per reduir la fam i les injustícies, millorar la 
salut, conservar els ecosistemes, generar resiliència i 
reduir l’impacte de l’agricultura en la crisi climàtica. 
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Es pot destacar que alguns productors treballen amb alts estàndards ambientals i de benestar animal, però 
no tenen la certificació ecològica per diferents motius, com, per exemple, alguns productors agroecològics. 
La producció agroecològica no només consisteix a produir aliments de manera respectuosa amb el medi 
ambient, sinó també garantir la sostenibilitat econòmica i social del món agrari fomentant la diversitat de 
pràctiques, ecosistemes i coneixements, i creant economies circulars i solidàries72. Per aquesta raó, és im-
portant establir relacions properes i de confiança entre persones productores i consumidores per donar 
suport a l’agroecologia. En alguns casos, aquestes xarxes es formalitzen mitjançant sistemes participatius de 
garantia, una forma de certificació on les persones productores i consumidores treballen juntes per establir 
criteris productius basats en la sostenibilitat i el suport mutu73. 

Consumeix, promou o comercialitza de manera responsable productes de pesca sostenible, 
evitant productes que provinguin de la pesca d’arrossegament, caladors i espècies sobreexplotades (ve-
geu-ne la llista aquí), i triant peces amb el segell MSC per a captures salvatges, ASC per a piscifactories o 
peix ecològic. MSC i ASC són segells de l’organització Marine Stewardship Council que, amb l’ajuda d’audito-
ries independents de la cadena des dels vaixells fins al consumidor, pagades per les empreses interessades 
a certificar-se, acrediten peix procedent de pesqueries explotades entorn del màxim ritme sostenible (un 
60% del total, segons la FAO) o infraexplotades (7%) i gestionades de manera que se’n garanteix la sostenibi-
litat. El segell ecològic s’atorga només a peix de piscifactories si aquest té unes condicions mínimes de ben-
estar i una alimentació de més qualitat.

Tria també productes que hagin estat capturats amb tècniques més selectives i respectuoses amb la di-
versitat marina, com les arts de pesca menor, que inclouen gàbies, boligs, nanses i el tremall. L’art de pesca 
utilitzat per capturar el peix ha de figurar a les etiquetes presents en els punts de venda74. També cal tenir en 
compte que el 80% de la petjada de carboni de la pesca està associada a l’ús de combustible i, per tant, l’ús 
de tècniques com l’arrossegament de fons consumeixen molta energia75. 

Posar en relleu les comunitats pesqueres i el nostre patrimoni: Barcelona té un port pesquer a la 
Barceloneta, la confraria de pescadors i xarxa de col·laboradors/ores del qual treballen de manera activa 
per acostar la cultura marinera a la població i conservar-la. Una de les seves funcions consisteix a fer pe-
dagogia sobre les espècies poc cotitzades, però amb alt valor culinari i gastronòmic, així com posar-les en 
relleu i mostrar el paper dels diferents elements que sostenen aquesta activitat, des de les persones pesca-
dores, passant per la llotja, el mercat i les receptes tradicionals fins a les persones consumidores76.

https://www.mcsuk.org/goodfishguide/search
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3 Adoptar dietes saludables 
per a les persones i el 
planeta: amb frescos,  
sense ultraprocessats

El problema

L’alimentació inadequada causa al voltant de 
90.000 morts a l’any a l’Estat espanyol; a Catalu-
nya es calcula que una de cada cinc persones pot 
morir per aquesta causa77. Per tant, és urgent que 
la nostra dieta sigui més saludable i que, alhora, 
fomenti formes de producció, transformació, distri-
bució, comercialització i consum amb menys im-
pacte ambiental. Aquest repte és possible. El 2019, 
la Comissió EAT-Lancet va proposar una sèrie de 
criteris per definir com obtenir dietes saludables i 
sostenibles, és a dir, dietes de salut planetària78. 
En el seu informe assenyala que les dietes nocives per a la salut del planeta i les persones són aquelles que 
són altes en calories, sucres afegits, greixos saturats, aliments processats i carn vermella. És més, la degra-
dació ambiental vinculada a aquestes dietes pot empitjorar l’estat de salut de les persones, per exemple, 
amb morts prematures causades per contaminació atmosfèrica lligada a l’agricultura i a la seva expansió 
sobre els ecosistemes naturals o la disminució de la producció d’aliments a causa de canvis en les condi-
cions climàtiques.

Tanmateix, en les últimes dècades el consum d’aliments processats s’ha incrementat de manera ex-
ponencial: El 70% de la dieta a l’Estat Espanyol es basa en aliments processats7. Hi ha diferents nivells de 
processat, des del tomàquet triturat o l’oli d’oliva fins a la lasanya congelada o les begudes ensucrades. 
Aquests dos últims exemples formen part dels productes ultraprocessats. Els productes ultraprocessats 
inclouen snacks, begudes, menjars preparats i molts altres productes elaborats a partir de substàncies 
derivades d’altres aliments o sintetitzades a partir d’altres fonts orgàniques, com ara sucres, olis, greixos, 
proteïnes, fibres i midó. En alguns casos, aquestes substàncies se sotmeten a processos químics, com ara 
la hidrogenació, i s’utilitzen additius, com colorants, edulcorants, potenciadors del sabor i conservants, que 
fan que els productes siguin molt atractius al paladar. Aquests productes industrials comestibles són ge-
neralment rics en sal, sucre o greixos i pobres en fibra, proteïnes o micronutrients79; és a dir, aporten calories 
buides, de molt baix contingut nutricional. Els processos i els ingredients utilitzats en l’elaboració dels pro-
ductes ultraprocessats estan dissenyats per crear productes molt rendibles per consumir al moment (baix 
cost d’ingredients i llarga vida útil). A més, disposen d’agressives estratègies de màrqueting i publicitat 
que contribueixen a un consum excessiu d’aquests productes80. Les vendes de productes ultraprocessats 
han augmentat un 43,7% a escala global en tretze anys7. En l’actualitat, la major part de les calories que 
es consumeixen en països de rendes altes prové dels productes ultraprocessats81 i el seu consum és més 

http://https://eatforum.org/learn-and-discover/the-planetary-health-diet/
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comú a les zones urbanes82. Els efectes d’aquests 
productes en la nostra salut són devastadors. Hi ha 
estudis que demostren que un increment del 10% 
en la proporció de menjar ultraprocessat en la die-
ta està associat amb un increment de més del 10% 
en el risc de contreure càncer83. Un estudi elaborat 
a l’Estat espanyol evidencia que les persones que 
ingereixen més del 33% de les seves calories diàries 
a partir de productes ultraprocessats tenen un risc 
de mortalitat un 44% més elevat que les que inge-
reixen menys del 14% de les seves calories a partir 
d’aquests productes84. L’Encuesta Nacional de Salud 
mostra un vincle clar entre l’alimentació insana i els 
ingressos: les classes socials més baixes consu-
meixen menys verdura i fruita fresques i gairebé 
el quàdruple de refrescos ensucrats que les classes 
més benestants85. A més, els productes ultrapro-
cessats tenen un alt impacte ambiental. Per exem-
ple, un estudi a Austràlia mostra que el consum de 
menjar ultraprocessat contribueix a més d’un terç 
del total dels efectes mediambientals vinculats a les 
dietes, com ara el consum energètic i d’aigua i les 
emissions de CO2

86. 

La seguretat dels aliments també és essencial per 
protegir la nostra salut i, en el context de la Covid-19 
és un tema que ha adquirit un gran protagonisme. A 
la Unió Europea hi ha un sistema d’alertes de segu-
retat alimentària que identifica i gestiona diversos 
tipus de perills: a) presència de microorganismes 
patògens, com la salmonel·la, la listèria, l’E. coli, el no-
rovirus o les Campylobacter; b) perills químics, com 
ara residus de pesticides, presents especialment en 
fruites i verdures, i també compostos, com el fipronil 
en ous (que mostren el seu ús il·legal com a antibiòtic 
veterinari), metalls pesants, al·lergògens sense de-
clarar, micotoxines o la presència de contaminants 
industrials o substàncies químiques procedents 
d’envasos; c) perills físics derivats de la contaminació 
accidental del producte, que poden provocar asfíxia 
o danys en el sistema digestiu, i d) altres riscos, com 
la detecció d’aliments fraudulents87.

Què podem fer?

Les dietes per a una salut planetària es basen en 
un consum més gran d’aliments d’origen vegetal, 
incloses fruites, verdures, fruita seca, llavors, llegums 
i cereals integrals. Tal com recomana l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, és important assegurar que 

Lactància materna: la decisió sobre l’adopció 
d’un tipus o un altre de lactància la tenen les mares en 
funció dels seus valors i circumstàncies concretes. Hi ha 
múltiples raons per les quals les mares poden decidir 
no donar de mamar i és important respectar aquesta 
decisió perquè es tracta dels seus cossos i les seves 
vides. 

La FAO i l’OMS identifiquen la lactància materna com el 
primer principi rector d’una dieta saludable i sosteni-
ble*. La llet materna és l’aliment més local, sa i respec-
tuós amb la natura que es pot oferir als nadons, ja que 
està dissenyat per cobrir les seves necessitats nutricio-
nals i no comporta transport ni envasos. L’Organització 
Mundial de la Salut recomana alletar exclusivament 
les criatures fins als 6 mesos i amb aliments comple-
mentaris fins als 2 anys**. Segons aquest organisme, la 
lactància materna protegeix els nens i les nenes contra 
malalties a curt i llarg termini, i redueix la seva tendèn-
cia a patir afeccions digestives i respiratòries, però tam-
bé el desenvolupament posterior de sobrepès, obesitat 
i al·lèrgies. A més, la lactància materna també és bene-
ficiosa per a les mares, per exemple, perquè redueix el 
risc de contreure càncer de mama i ovaris i diabetis de 
tipus 2. Malgrat aquests beneficis, als 6 mesos de vida 
només el 39% dels nadons són alimentats amb lactàn-
cia materna a l’Estat espanyol***. 

És important oferir facilitats perquè les mares que 
vulguin optar per la lactància materna puguin fer-ho. 
Segons l’OMS, a Europa hi ha diversos factors que des-
incentiven la lactància materna, com les limitades po-
lítiques de conciliació, la pobresa, la dificultat d’accedir 
a serveis sanitaris, la marginalització social, l’obesitat, 
polítiques i pràctiques desincentivadores en espais 
de treball o el màrqueting associat a les llets artificials 
(elaborades a partir de llets d’origen animal i conside-
rades productes ultraprocessats). Per això, és essencial 
impulsar millores en les polítiques de conciliació, el 
desenvolupament de mesures i espais públics i privats 
a les nostres ciutats que facilitin la tasca a les mares 
que vulguin dur a terme la lactància materna, per 
exemple, creant sales de lactància, promovent zones 
de lactància en cafeteries i espais públics o equipant 
la ciutat amb mobiliari urbà adequat. La visibilització 
del respecte i la integració en la ciutat de la lactància 
materna és essencial per afavorir un canvi cultural amb 
el qual les dones que vulguin fer-ho se sentin còmodes i 
segures a l’hora d’alletar els seus nadons fora de casa.

* http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6640en/

** https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/ 

*** https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259
926457058&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYS-
Layout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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aquests aliments saludables, sobretot la fruita i la verdura fresques, estiguin més disponibles i siguin més 
accessibles i assequibles que les alternatives poc saludables88. Per exemple, hi ha ciutats britàniques que 
han llançat campanyes per incrementar el consum de verdura (“Veg Cities”) i promouen canvis des del 
camp fins al plat. Aquest tipus d’iniciatives mostra que hi ha una gran varietat d’instruments per afavorir die-
tes de salut planetària, des de crear campanyes voluntàries a les quals es poden afegir diferents actors fins 
a desenvolupar incentius, com ara ajuts i premis, o establir mesures desincentivadores, com, per exemple, 
impostos o prohibicions. Algunes accions essencials inclouen el següent89: 

Fomentar la producció sostenible de productes vegetals. És important treballar amb persones pro-
ductores per desenvolupar i implementar estratègies que incrementin aquest tipus de producció, garantei-
xin la rendibilitat de l’activitat i augmentin la resiliència del sector. Això inclou la promoció d’horts escolars i 
d’autoconsum que afavoreixin el consum de fruita i verdura entre els seus participants i també incrementin 
el coneixement sobre salut, nutrició i alimentació sostenible90 (vegeu també la secció d’agricultura urbana i 
periurbana en l’apartat 7 sobre diversitat).

Millorar l’oferta d’aliments saludables. Els comerços poden adoptar mesures per afavorir la compra 
d’aliments saludables, com, per exemple, situar les verdures en els espais de més afluència de la botiga i 
evitar la presència de productes amb alt contingut de sucres, greixos o sal a la zona de caixes91. Per la seva 
banda, les empreses de transformació i processat d’aliments poden incrementar el volum de verdura en 
els seus productes, com en els sandvitxos i les lasanyes. De manera similar, el sector de la restauració i els 
menjadors públics poden augmentar el volum de productes saludables als seus menús, per exemple, oferint 
un mínim de dos tipus de verdures en cada menjar, i especialment en els menús infantils. Hi ha altres espais, 
com ara màquines expenedores o food truck (furgoteques), que també poden afegir-se a aquestes inicia-
tives, substituint els productes ultraprocessats per aliments saludables. Altres exemples de bones pràctiques 
són l’intent de Nova York de limitar la mida màxima de begudes ensucrades92 o la iniciativa de Brighton d’es-
tablir un impost voluntari sobre aquestes, la recaptació del qual es destina a projectes esportius infantils93 
(vegeu-ne més iniciatives relacionades a l’apartat 8 sobre entorns alimentaris).

Garantir l’accés a verdura fresca de qualitat 
a tota la població i sobretot a les persones 
més vulnerables. Els 100 euros setmanals que 
separen el cost d’una dieta sana del d’una altra 
d’inadequada a l’Estat espanyol poden suposar 
una diferència insalvable per a moltes famílies7. Els 
bancs d’aliments estan exercint un paper crític a 
l’hora d’alimentar persones en situació de pobresa, 
i més en el context d’emergència de la Covid-19, 
però a llarg termini és necessari assegurar l’ac-
cés digne a productes frescos i a una alimentació 
saludable. Hi ha moltes fórmules per fer-ho; per 
exemple, als Estats Units es poden utilitzar els cu-
pons d’ajuda alimentària també en mercats de 
productors. A Gal·les hi ha grups de consum que s’organitzen per facilitar l’accés a productes frescos de ma-
nera assequible. Facilitar el consum d’aliments frescos i minimitzar la ingesta d’aliments processats requereix 
també l’accés a estris i cuines per part d’aquesta població vulnerable, així com un increment de despesa 
en energia. Per tant, la pobresa alimentària conflueix amb altres formes de pobresa. Cal reconèixer la im-
portància de la infraestructura alimentària i l’accés a coneixements i habilitats en relació amb la preparació 
d’aliments a l’hora de dissenyar intervencions que garanteixin el dret a l’alimentació sostenible (vegeu més 
elements a l’apartat 1 sobre el dret a l’alimentació sostenible). Finalment, les escoles, els serveis socials i els 
centres d’atenció primària poden exercir un paper important a l’hora de facilitar informació i recursos sobre 
salut i alimentació. Un exemple innovador són les prescripcions socials, és a dir, personal mèdic que prescriu 
la participació en horts o cuines comunitàries per millorar la salut física i mental de les persones mitjançant 
projectes comunitaris94. 
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Augmentar l’atractiu de l’alimentació saludable. Aquesta línia d’acció convida a promoure un canvi 
de tendència en la societat que comporta valorar l’alimentació sostenible i rebutjar els productes ultra-
processats. Per dur a terme aquest canvi cultural és important involucrar una gran varietat d’actors i perfils 
influents en la societat, que contribueixin a normalitzar i fer deliciós el consum d’aliments sostenibles. Entre 
altres elements, la publicitat exerceix un paper essencial (vegeu a sota l’apartat 8 sobre entorns alimentaris). 

En relació amb la seguretat dels aliments, hi ha una àmplia regulació sobre això a fi de protegir la salut de 
les persones. L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ofereix informació per prevenir riscos 
en el consum i sobre preparació d’aliments. Com a pauta general, és important mantenir una bona higiene 
en els espais de conservació, preparació i consum dels aliments95. A l’hora de dissenyar normatives higieni-
cosanitàries, és essencial incorporar les necessitats de diferents col·lectius. Per exemple, és molt difícil per a 
les explotacions agràries i empreses de transformació petites complir els mateixos requisits que una fàbrica 
industrial96. La definició de les regulacions alimentàries ha de salvaguardar la nostra salut i, alhora, reconèi-
xer la diversitat del sistema alimentari, facilitant la transició cap a una alimentació sostenible.
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4 Menjar menys  
i millor carn i derivats
El problema

Cada vegada hi ha més evidències sobre l’impac-
te negatiu del consum excessiu de carn i produc-
tes derivats en la nostra salut. Tal com s’exposa 
en la proposta de la dieta planetària, el consum de 
carn vermella i processada s’ha relacionat amb la 
incidència de certs tipus de càncer i altres malal-
ties, com, per exemple, diabetis, malalties cardio-
vasculars i infarts. La Societat Espanyola de Nutri-
ció Comunitària (SENC) recomana consumir-ne 
com a màxim 475 grams per setmana (125 grams 
de carn vermella o processada i 325 grams de 
carn blanca). Tanmateix, a l’Estat espanyol es consumeix una quantitat quatre vegades més gran que 
aquestes recomanacions97. De fet, l’Agència de Salut Pública de Barcelona afirma que el 78% dels nens i 
les nenes d’entre 3 i 4 anys menja més carn que el màxim recomanat98. A més, una quarta part de la que 
es consumeix són carns processades, un percentatge que va en augment malgrat les indicacions d’orga-
nismes com el World Cancer Research Fund, que recomana reduir-lo al mínim possible99,100. Recentment, el 
consum de carn a l’Estat espanyol ha disminuït lleument, un 2,6% entre el 2017 i el 201898. 

Segons les Nacions Unides, la ramaderia a escala global produeix un 14,5% de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle101. Aquesta xifra supera les emissions directes de tots els cotxes, camions i avions del món 
junts102. Per tant, és una activitat dins del sistema alimentari que contribueix de manera molt important a la 
crisi climàtica. Tot i així, és essencial reconèixer l’existència de diferents tipus de ramaderia amb un impacte 
mediambiental molt diferent. De fet, els motius principals que expliquen aquests impactes són els següents103:

 Una part important de la ramaderia a escala global implica tècniques intensives i industrials de ma-
neig, és a dir, es desenvolupa en instal·lacions tancades, amb l’ús de pinsos procedents dels mercats 
convencionals —amb freqüència d’altres països—, de manera que es generen residus contaminants 
i s’inverteix una gran quantitat d’energia i altres inputs externs104. En aquests casos s’utilitza una gran 
quantitat de recursos per generar quantitats relativament petites de carn o productes derivats, per 
exemple, 7 quilograms de pinso i 15.415 litres d’aigua per produir 1 quilogram de vedella, 4 quilograms 
de pinso i 5.988 litres per quilogram de carn de porc o 3.265 litres per quilogram d’ou o 2 quilograms de 
pinso i 4.325 litres per quilogram de pollastre105. A més, la producció de pinsos genera emissions, espe-
cialment d’òxid de nitrogen, per la qual cosa també contribueix a la crisi climàtica106.

 El bestiar, especialment el remugant com el boví i l’oví, emet metà a partir del seu sistema digestiu, un 
gas que contribueix a l’efecte d’hivernacle.

 Per donar pas a nous sistemes de bestiar de pasturatge y per produir aliments per a l’elaboració de pin-
sos per a bestiar (principalment soja i blat de moro transgènic) es talen boscos i altres sistemes natu-
rals d’absorció de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquestes pràctiques també tenen un efecte negatiu 
en els ecosistemes i la biodiversitat locals. 

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/
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 Els animals, els pinsos, els productes carnis i els residus de la ramaderia industrial sovint són transportats 
a través de llargues distàncies, utilitzant sistemes de refrigeració amb una gran despesa energètica. 

 El consum de carn i productes derivats va en augment. Al nord global, aquest augment s’ha alentit, però 
als països del sud global es calcula que el 2030 la demanda de productes d’origen animal s’haurà du-
plicat (en relació amb els nivells de consum de l’any 2000)107. 

La majoria de la carn i productes derivats consumits al nostre país provenen de la ramaderia industrial i 
intensiva, la qual cosa en molts casos es tradueix en el confinament dels animals. El benestar animal a 
Europa està fortament regulat, però en el cas de la ramaderia intensiva es considera insuficient en moltes 
ocasions108. Per exemple, el 82% de les gallines ponedores a Espanya viuen en gàbies de la mida d’un foli de 
paper i sense veure la llum solar109. L’Estat espanyol lidera aquest tipus de criança, que es troba en retrocés 
en altres parts d’Europa; en països com ara Alemanya, Holanda o Àustria, les gallines engabiades suposen 
al voltant del 10% del total110. 

Què podem fer?

Cada vegada hi ha més evidències científiques 
que mostren els beneficis per a la nostra salut i el 
medi ambient derivats de consumir més aliments 
d’origen vegetal, com ara verdures, fruites, llegums, 
fruita seca, llavors i cereals integrals111. Les persones 
amb dietes basades en vegetals tenen menys ten-
dència a patir obesitat i sobrepès112, menys proble-
mes de tensió arterial y colesterol, un 32% menys de 
risc de tenir malalties cardíaques113 i entre un 10-12% 
menys de risc de desenvolupar càncer114. Això es 
deu al fet que, si són equilibrades, en general, les dietes veganes i vegetarianes tendeixen a ser més baixes 
en greix, sal i sucre, i contenen més fibra i una àmplia varietat de nutrients, com ara vitamines i minerals. 

Per tant, és important reduir el consum excessiu de carn, sobretot de carn vermella de producció intensiva i 
processada. Hi ha moltes iniciatives que fomenten aquests canvis; per exemple, a la ciutat de Gant han esta-
blert dijous com a dia Veggie, quan més de 90 restaurants, 20 hotels i el 50% de la població es tornen vegeta-
rians per un dia. Aquesta activitat setmanal es veu complementada amb la promoció de locals que ofereixen 
menjar vegetarià a través de mapes i amb l’oferta de cursos de cuina vegetariana per a xefs professionals i 
famílies. Altres accions similars inclouen la reducció de les porcions de carn i del contingut de productes pro-
cessats en restaurants, el foment de la inclusió d’opcions vegetarianes i veganes en restaurants i esdeveni-
ments, i la visibilització des de les institucions d’accions d’aquest tipus que estiguin liderades pel sector privat.

Quan consumim carn, és important donar suport a productes de proximitat provinents de la ramaderia 
ecològica i sistemes mixtos de cultiu-ramaderia i ramaderia extensiva, és a dir, “la ramaderia que apro-
fita recursos farratgers locals mitjançant pasturatge, generalment amb races i varietats adaptades a les 
condicions del seu entorn i que tenen un nivell baix d’entrades externes, tant materials (pinsos i altres ali-
ments) com energètiques, i es desenvolupa en unes condicions de sostenibilitat”115. La diversificació de races 
d’animals i la seva alimentació és essencial per augmentar la tolerància als canvis en el clima, a brots de 
plagues i a malalties116. Aquest suport es pot donar a través de compres individuals o donant suport a la pre-
sència d’aquestes productores en mercats de proximitat, fomentant l’increment de la seva oferta en establi-
ments de petit comerç i en mercats municipals. El sector de la restauració i els menjadors col·lectius (esco-
les, hospitals, residències, etc.) també poden exercir un paper essencial oferint aquests productes. L’augment 
de l’oferta es pot acompanyar d’activitats promocionals i educatives sobre el paper d’aquest tipus de rama-
deria per a la població en general i els professionals del sector agroalimentari. 
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Algunes de les certificacions que ens permeten comprar productes amb més estàndards de benestar ani-
mal o menys impacte mediambiental són els següents:

 Certificació ecològica: els productes animals ecològics són productes que provenen d’una ramaderia 
que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves neces-
sitats biològiques i de comportament. L’alimentació d’aquest bestiar es fa a base de productes ecològics. 
Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis. Els allotjaments dels animals 
estan regulats i han de tenir una superfície mínima, permetre l’entrada d’abundant llum natural i estar per-
fectament ventilats. La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, 
una densitat adequada i una alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no es-
tan autoritzats.

 Productes de ramaderia extensiva i carn de pastura: en l’actualitat no hi ha una certificació com a tal 
que reguli les pràctiques d’aquest tipus de ramaderia i s’acompanyi d’un segell identificatiu. Tanmateix, 
hi ha moltes iniciatives que estan promovent la ramaderia extensiva i el pastoralisme pels seus beneficis 
per al medi ambient i el benestar animal. A més, aquestes iniciatives emfatitzen els impactes positius de 
donar suport a aquest tipus de ramaderia en el medi rural i l’economia local, per la qual cosa promouen 
el consum de proximitat. Com a exemples d’aquestes iniciatives trobem sistemes participatius de ga-
rantia o certificació social participativa, plataformes per trobar productors, botigues, grups de consum i 
restaurants117; o moviments com la Plataforma per la Ramaderia Extensiva i el Pastoralisme118 o el col·lec-
tiu #sompastores de Catalunya, que fomenten la visibilització d’aquestes pràctiques més enllà del con-
sum. 

 Pollastre i ous de pagès: la cria de gallines és una de les activitats ramaderes més intensives. Hi ha di-
ferents models de cria que es poden identificar mitjançant els nombres impresos en els ous (entre pa-
rèntesi), que representen les opcions de menys a més  benestar animal: en gàbia (3), a terra (2), a l’aire 
lliure (1) i ecològic (0). La millor opció en termes mediambientals i de benestar animal són els productes 
ecològics (vegeu-ho a dalt). Si no és possible, les condicions de cria de gallines de pagès (a l’aire lliure) 
inclouen l’accés de manera ininterrompuda i durant tot el dia a un espai a l’aire lliure, que majoritàri-
ament ha d’estar cobert amb vegetació, i els límits de densitat, amb la qual cosa cada gallina ha de 
disposar d’almenys 4 metres quadrats d’espai119. Aquestes diferències en el benestar animal són signifi-
catives en relació amb els sistemes de criança a terra o en gàbia, on les gallines no veuen la llum del sol 
i la densitat animal és comparativament molt elevada. 
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5 Reduir el malbaratament 
d’aliments i els envasos
El problema

Més de 1.300 milions de tones de menjar es per-
den pel camí des del camp fins als nostres plats120. 
Aquest malbaratament d’entre el 25 i el 30% dels 
aliments que es produeixen al món és responsable 
d’entre el 8 i el 10% de totes les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle generades pels humans121. 
Aquest malbaratament de recursos té efectes 
mediambientals i socioeconòmics. Per exemple, 
si utilitzéssim aquest malbaratament global per 
alimentar el bestiar, alliberaríem prou cereals per 
alimentar 3.000 milions de persones addicionals a 
l’any, és a dir, el 40% de la població mundial122.

El menjar es desaprofita al llarg de tota la cadena alimentària. A la Unió Europea es calcula que les persones 
consumidores són responsables de prop del 53% del malbaratament d’aliments, mentre que 19% es genera en 
la indústria alimentària, el 12% en la restauració, l’11% en l’agricultura i el 5% en comerços123. Les llars que menys 
malbaraten a l’Estat espanyol són les de classe socioeconòmica baixa, així com joves i adults independents, llars 
monoparentals i persones jubilades124. 

El sistema alimentari no només genera malbaratament d’aliments, sinó que també utilitza una quantitat ingent 
d’envasos, des d’en la venda de fruita fresca empaquetada fins a al menjar per emportar. Una part de l’envasa-
ment d’aliments pot contribuir a la conservació d’aquests, però en molts casos aquest embalatge és cosmètic i 
difícil de reciclar. La fabricació d’envasos consumeix energia i recursos preuats, des de metalls per fabricar llau-
nes fins a petroli i additius químics per generar plàstic. El plàstic s’ha convertit en un dels principals problemes pel 
seu ús generalitzat, el seu baix percentatge de reciclatge i l’impacte que està tenint en el planeta i les persones. 
Cada minut s’aboca a l’oceà l’equivalent d’un camió d’escombraries carregat de plàstic, però el seu impacte va 
més enllà, ja que només a l’Estat espanyol es calcula que al voltant del 50% dels plàstics acaba en abocadors, 
de manera que augmenta la seva capacitat de contaminar l’aigua, l’aire i el sòl125,126. Els microplàstics també es-
tan afectant de manera creixent animals i persones, sobretot aquelles que consumeixen aigua envasada, amb 
efectes potencialment perjudicials per a la seva salut127. Per tant, l’aigua envasada té costos ecològics importants 
—relacionats amb el seu envasament i transport— i econòmics: el volum equivalent a 1.000 euros d’aigua enva-
sada costa al voltant de 17 euros a les llars catalanes que beuen aigua de l’aixeta128.

Què podem fer?

El millor residu és el que mai no es produeix, així que és crucial fomentar pràctiques i el desenvolupament 
d’habilitats que minimitzin el malbaratament d’aliments en tot el sistema alimentari, des de la producció 
fins al consum. És important destacar les pràctiques alimentàries sostenibles que redueixen el malbarata-
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ment de recursos al mínim. Moltes vegades, aquestes pràctiques les duen a terme col·lectius amb menys 
recursos i passen desapercebudes perquè no impliquen consumir més productes, sinó fer-ne un millor ús129, 
per exemple130:

 Evitar el consum excessiu: La planificació de les compres i els menjars contribueix a minimitzar els mal-
barataments. Per aconseguir-ho, és útil tenir accés a coneixements sobre les necessitats nutricionals 
de diferents grups socials, des d’infants fins a persones grans. Els comerços poden fomentar un consum 
responsable eliminant les ofertes 2x1 i similars, que contribueixen al malbaratament d’aliments. 

 Emmagatzemar el menjar de manera adequada en sistemes de refrigeració o rebostos: això inclou, per 
exemple, emmagatzemar fruita en condicions d’aireig i conèixer les diferències entre l’etiquetatge de 
“consumir preferentment abans de” i les dates de caducitat. És important garantir l’accés de la població 
a sistemes de refrigeració i espais adequats d’emmagatzematge de menjar si volem fomentar el con-
sum de productes frescos. 

 Evitar el malbaratament reutilitzant o compartint: per exemple, utilitzar les sobres o compartir-les amb 
altres persones a través de relacions personals, donar menjar que no consumirem a iniciatives de redis-
tribució d’aliments, com ara frigorífics comunitaris, i fomentar en la restauració que els clients s’emportin 
les sobres de menjar a casa. Un altre exemple que evita la pèrdua d’aliments en el camp és la iniciativa 
Espigoladors, que combina l’aprofitament alimentari, el dret a una alimentació saludable i la creació 
d’oportunitats de treball per a col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

 Reconsiderar les mides i els criteris de venda: accions com ara oferir porcions més petites i mides 
modulables, promovent la compra a granel, o fer ofertes amb productes abans que es converteixin en 
caducs poden contribuir a minimitzar el malbaratament d’aliments en llars, comerços i el sector de la 
restauració. L’oferta i compra de productes que no compleixen certs requisits de mida i aparença tam-
bé ajuden a minimitzar el malbaratament en el camp. 

 Quan es produeix el malbaratament d’aliments, hi ha diverses opcions per a minimitzar-ne l’impacte, 
que inclouen derivar-lo a l’alimentació del bestiar, compostar-lo de manera individual o comunitària 
per produir fertilitzant que es pugui utilitzar en jardins i horts urbans o escolars, o bé reciclar-lo separant 
la matèria orgànica de la resta de residus perquè pugui ser valoritzat. 

Hi ha moltes opcions per reduir l’impacte dels envasos utilitzats en el sistema alimentari. La primera opció 
sempre ha de ser minimitzar l’ús d’envasos131. Cada vegada hi ha més alternatives que afavoreixen l’eli-
minació d’aquests envasos. N’és un exemple clar el consum d’aigua de l’aixeta i fonts en comptes d’aigua 
envasada i l’ús d’ampolles reutilitzables. Per eliminar aquests costos és important garantir l’accés a aigua 
de qualitat per a la població en espais públics i privats. En la mateixa línia, cada vegada més iniciatives in-
dividuals i col·lectives s’afegeixen a la reutilització d’envasos, com les compres a granel, l’ús de bosses de 
tela per pesar fruita i verdura, la reutilització de bosses de comprar, tasses de cafè i vaixella reutilitzables en 
esdeveniments i en l’ús diari o fins i tot utilitzar un envàs propi per comprar en carnisseries o emportar-se 
les sobres a casa. No tots els envasos poden ser reutilitzats de manera segura i, per tant, és important triar 
aquells que contenen materials adequats per a un ús freqüent132. També és necessari preveure les normes 
de seguretat alimentària i definir clarament la responsabilitat de les persones consumidores en aquestes 
iniciatives. 

Si bé reduir el nombre d’envasos i la seva reutilització són les opcions més desitjables, també és possible 
substituir envasos amb més impacte ambiental per d’altres de més benignes, com les safates de propilè 
per les de cartró reciclat. No obstant això, és important considerar tots els impactes, és a dir, el cicle de vida 
de cada material, des de la seva fabricació fins al seu reciclatge o eliminació, ja que alguns materials que es 
presenten com a bio en realitat contenen plàstics d’origen fòssil125. 

https://espigoladors.cat/
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6 Fomentar relacions justes 
a la cadena agroalimentària
El problema

El món laboral està patint grans canvis relacionats 
amb la digitalització, la fragmentació del treball 
o la robotització133, als quals recentment s’ha unit 
l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19. El 
sistema alimentari té un gran potencial de crear 
prosperitat, ja que genera una gran quantitat de 
llocs de treball urbans i rurals, des de la pesca fins 
a la restauració. Tanmateix, hi ha situacions de pre-
carietat que limiten l’impacte positiu del sistema 
alimentari en les persones i els territoris. La precari-
etat laboral, sobretot en termes de temporalitat i salaris, influeix directament en la capacitat de despesa en 
alimentació. En termes generals, el percentatge de recursos que les llars espanyoles dediquen a l’alimen-
tació ha disminuït més d’un 65% des dels anys seixanta134. A més, aquesta despesa és relativament flexible 
en relació amb altres despeses com l’habitatge i els subministraments, que han crescut més d’un 194% en 
el mateix període. Per exemple, les llars amb menys ingressos el 2018 van dedicar prop del 18% dels seus 
ingressos a l’alimentació, mentre que més del 45% es va invertir en habitatge i subministraments135. Les per-
sones modifiquen la quantitat i el tipus d’aliments que consumin en funció dels seus ingressos, i tendeixen 
a l’augment del consum de calories barates i poc saludables quan els recursos econòmics escassegen136 
(vegeu l’apartat 1). Tanmateix, la precarietat també genera “pobresa de temps”, que afecta la planificació, la 
compra i la preparació d’aliments. Aquest treball reproductiu (de cures, no remunerat) i invisible que com-
porta alimentar-se, i especialment de manera sostenible, moltes vegades està feminitzat i afecta els tipus 
de treball als quals les persones cuidadores poden accedir137. Per tant, fomentar la conciliació de la feina 
amb la vida privada facilitant pràctiques d’alimentació sostenible comporta beneficis socials, econòmics, 
ambientals i per a la nostra salut. És essencial utilitzar la mateixa cadena agroalimentària per promoure re-
lacions laborals justes i regenerar les nostres societats, sobretot després de l’impacte socioeconòmic de la 
pandèmia. 

La disminució de la despesa en alimentació i la carrera associada per proveir la ciutadania d’aliments 
aparentment barats tenen en realitat múltiples costos per a la nostra salut, medi ambient i economies138. 
En el sector agrari, la precarietat està relacionada en gran manera amb els baixos preus que perceben els 
agricultors pels seus productes. Per exemple, dades sobre els preus agraris el 2020 mostren que el preu de la 
patata en origen és de 0,17 €/kg i, per al consumidor, d’1,25 €/kg; aquest increment de més del 600% del preu 
es dona també en altres productes, com la ceba. Diverses organitzacions agràries han denunciat que mol-
tes vegades els productes es venen a pèrdua, és a dir, per sota del seu cost de producció139. Aquestes dades 
expliquen en part l’abandonament del sector i la desaparició d’explotacions agràries140. Entre el 1999 i el 2009 
van desaparèixer el 23,2% de les explotacions agràries a l’Estat espanyol141 i, encara que entre el 2009 i el 2016 
la tendència ha estat menys acusada, ha desaparegut l’equivalent a 17 explotacions al dia142. Les explotaci-
ons petites són les que més tendeixen a desaparèixer, malgrat la seva contribució a la seguretat alimentària, 
el manteniment d’un medi rural viu i la conservació de la biodiversitat, el paisatge, les tradicions i la cultura 
rural143.    
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Hi ha moltes empreses agrícoles, agroalimentàries i de restauració amb bones pràctiques, encara que tam-
bé és cert que en molts llocs de treball del sector agroalimentari s’expandeix la precarietat. De vegades, 
les condicions laborals dels temporers han estat focus de denúncies, principalment en relació amb els sous, 
les condicions de l’habitatge i fins i tot les formes d’abús i violència, sobretot contra les dones144. En altres 
baules de la cadena alimentària, per exemple, en algunes indústries de transformació alimentària com ara 
la conserva i l’elaboració de peix, els salaris són molt baixos, mentre que als escorxadors els riscos de tenir 
accidents laborals són especialment alts145. En el sector de la restauració, la temporalitat és elevada; segons 
dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE per les sigles en castellà), la rotació en aquests llocs de 
treball és alta, ja que acumula una mitjana de 2,59 contractes per lloc de treball146. Aquest sector és particu-
larment rellevant a l’Estat espanyol: el 2018, l’ocupació més contractada va ser la de cambrers assalariats, 
que representava el 12,37% de la contractació estatal. Entre els anys 2011 i 2018, els contractes per a aquesta 
ocupació van créixer un 117,79% , d’1,2 milions de contractes a 2,7 milions. El sector de la restauració és espe-
cialment rellevant en termes econòmics per a les ciutats: a Barcelona es va calcular que entre el 2013 i el 
2033 l’ocupació del sector de l’hostaleria i la restauració augmentaria al voltant d’un 70%132. La pandèmia de 
la Covid-19 ha afectat de manera radical aquestes projeccions i, alhora, ha visibilitzat la precarietat de certs 
entorns laborals, alguns d’ells vinculats al sistema alimentari, com, per exemple, el dels treballadors de la in-
dústria càrnia i del camp amb més risc de contagi, en part a causa de la falta d’accés a un habitatge digne 
dels empleats migrants147. En l’escenari post-Covid-19, és essencial donar suport a totes les baules de la ca-
dena agroalimentària per abordar reptes comuns i millorar les seves condicions laborals, sobretot en termes 
de temporalitat, bretxa de gènere o salaris baixos, que contribueixen a l’existència de pobresa activa, és a dir, 
persones en risc d’exclusió malgrat tenir feina133.  

Les relacions injustes en la cadena agroalimentària no només ocorren al nostre territori, ja que els nostres 
aliments viatgen per tot el món. El comerç internacional d’aliments ha rebut nombroses crítiques pel seu 
impacte ambiental, però també pels seus efectes socials i econòmics, que afecten de manera despropor-
cionada persones en situació de pobresa del sud global, i sobretot petites agricultores en zones rurals148. 
Les regles del comerç internacional creen relacions injustes amb les quals molts països no poden protegir 
els seus mercats d’altres productes que s’han beneficiat de subsidis als seus països d’origen o avantatges 
aranzelaris. Aquests aliments importats a preus artificialment baixos desplacen els productes locals, amb 
la qual cosa generen pobresa entre les persones productores i fins i tot promouen l’abandonament de 
l’agricultura i, per tant, incrementen la dependència d’aquests territoris de les importacions d’aliments149. Així 
mateix, gran part del mercat global d’aliments està dominat per unes poques empreses que controlen tot el 
procés; per exemple, quatre empreses controlen més del 70% del comerç internacional de cereals i, per tant, 
estan en posició d’establir preus al marge de les necessitats de les persones productores150. De fet, el preu 
d’alguns conreus, com el del cafè, es fixa en la borsa de Nova York i, per tant, no té a veure res amb el seu 
cost de producció. Les conseqüències d’aquest sistema comercial són devastadores per a moltes persones 
agricultores i treballadores agràries que s’enfronten a feines extenuants, amb remuneracions ridícules i, en 
molts casos, sense drets laborals151. 

Què podem fer?

L’alimentació també representa una oportunitat per a fomentar relacions més justes que generin pros-
peritat i contribuir a erradicar totes les formes de pobresa. De fet, promoure justícia a través de l’alimentació 
requereix enfrontar-se a les diferents formes d’explotació, racisme i opressió que tenen lloc a tota la cadena 
alimentària i, per tant, abordar les causes fonamentals que generen desigualtat dins i fora del sistema ali-
mentari152. Algunes accions en aquest sentit inclouen: 

 Donar suport a iniciatives que promoguin relacions més directes entre els diferents actors del siste-
ma alimentari: per exemple, la compra directa d’aliments i els circuits curts faciliten que les persones 
productores retinguin una part més substancial del preu pagat per les persones consumidores. A més, 
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aquestes transaccions més directes fomenten un repartiment més equitatiu del poder a l’hora d’establir 
preus, de manera que eliminen intermediaris que tenen la clau per vendre o accedir a certs productes i 
que, per tant, condicionen els preus. 

 Fomentar l’ocupació de qualitat dins del sistema alimentari: hi ha diverses iniciatives que pretenen 
promoure relacions laborals més justes. Per exemple, hi ha campanyes que promouen l’establiment de 
salaris dignes, que representen la remuneració que és necessària per portar una vida digna (aquesta sol 
ser més gran que el salari mínim i varia en funció del cost de vida de cada ciutat). A escala internacional, 
aquest tipus d’activitats s’han realitzat en països com el Regne Unit, on hi ha campanyes per assegurar 
aquest living wage i inclouen la seva adopció en el sector públic i privat, fora i dins de l’àmbit alimentari. 
Als Estats Units s’han creat sistemes de certificació que garanteixen condicions de treball dignes, com la 
certificació de justícia alimentària i la d’igualtat alimentària, que, alhora, es converteixen en eines per 
millorar el sistema de compra pública o desenvolupar iniciatives privades més sostenibles en l’àmbit 
social153. En aquesta línia, des de Lleida sorgeix la campanya “Fruita amb justícia social”, que exigeix frui-
ta amb un segell de qualitat que garanteixi els drets socials i laborals de les persones temporeres i mi-
grades.  A l’hora de realitzar contractes públics, es poden incloure criteris per premiar les empreses amb 
polítiques de conciliació laboral i altres mecanismes que millorin la qualitat de vida dels treballadors (ve-
geu: Contractació pública social, Barcelona). 

 Donar suport a iniciatives de l’economia social i solidària: l’economia social i solidària es basa en la 
creació d’un sistema econòmic que té en compte les persones, el medi ambient i els territoris que prete-
nen funcionar sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. L’economia 
solidària preveu una nova manera de produir, distribuir i consumir, i treballa per construir una alternativa 
viable i sostenible que satisfaci les necessitats individuals i globals154. Hi ha moltes iniciatives que tre-
ballen en aquesta línia dins del sistema alimentari, com, per exemple, cooperatives i grups de consum, 
iniciatives d’economia circular i aprofitament de recursos, com ara espigoladors i cooperatives de pro-
ducció, transformació i comercialització de productes agroecològics, així com comerços i restaurants. 
Per localitzar aquests projectes a Catalunya, vegeu el mapa “Pam a Pam” de l’economia solidària. 

 Comprar productes de comerç just: El comerç just és un sistema comercial basat en el diàleg, la trans-
parència i el respecte, que busca una igualtat més gran en el comerç internacional, posant especial 
atenció en criteris socials i mediambientals. El seu objectiu és oferir millors condicions comercials i ga-
rantir els drets dels productors i productores, i dels treballadors i treballadores desfavorits, sobretot al 
sud global155. Hi ha moltes iniciatives de comerç just. La més coneguda a escala global és la certificació 
de comerç just (Fairtrade), que ofereix als productors un preu mínim que cobreix els costos de produc-
ció sostenible i inclou suport econòmic a la comunitat local de productors. Aquesta certificació es troba 
en botigues, restaurants, cafeteries o espais públics. Hi ha també altres iniciatives l’objectiu de les quals 
és assegurar-se que tota la cadena alimentària compleix els principis de comerç just, i no només en la 
baula del productor. En aquest grup hi ha organitzacions de comerç alternatiu, com Oxfam o Alternati-
va3156. 

 

https://www.livingwage.org.uk/recognised-service-providers
https://www.agriculturaljusticeproject.org/en/about/
https://equitablefood.org/acerca-de-efi/
https://fruitaambjusticia.wordpress.com/manifest-i-adhesions/manifest/
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/contratacio-publica-social
https://pamapam.org/ca/


L’alimentació sostenible: Manual per a ciutats

31

7 Cultivar la diversitat en el 
nostre camp, la nostra taula  
i els nostres barris
El problema

Una dieta variada és una part essencial d’una 
alimentació sostenible, rica en nutrients i que pro-
mou la resiliència dels ecosistemes agraris i els 
sistemes alimentaris locals. Tanmateix, la pèrdua 
de diversitat en la nostra alimentació no només 
es reflecteix en el que mengem, sinó també en 
com obtenim els nostres aliments. A escala glo-
bal, més del 60% de les calories d’origen vegetal 
que ingerim només prové de tres aliments: blat 
de moro, blat i arròs157,158. També mengem molt 
poca varietat d’aliments. Per exemple, encara que hi ha més de 7.500 varietats de pomes al món, a Europa 
el 50% de les pomes que es produeixen només corresponen a cinc varietats159. En termes globals, durant 
l’últim segle s’ha perdut el 75% de la nostra biodiversitat conreada160. L’augment de l’oferta de productes 
processats també condueix a la sensació generalitzada de tenir accés a més diversitat d’aliments, però 
els components que es troben sota embolcalls diferents són molt similars: es calcula que més del 60% dels 
productes processats contenen soja i blat de moro. Això és a causa de l’homogeneïtzació dels estàndards 
de producció (per exemple, pes, mida, aparença, composició, etc.), fixats per un sistema cada vegada més 
globalitzat i centralitzat. Aquest procés de concentració i homogeneïtzació també s’observa en els nostres 
hàbits de compra: en els últims deu anys, les llars espanyoles han augmentat un 23% el volum de les seves 
compres en supermercats i botigues de descompte. Aquests canals s’emporten més del 60% de la des-
pesa domèstica en alimentació en detriment de botigues tradicionals, com ara mercats i tendes de barri, 
on cada vegada comprem menys i que, segons dades del 2018, s’embutxaquen només el 17,7% de la nostra 
despesa98. 

La pèrdua de diversitat en el camp, a la taula i a les botigues de barri contrasta amb l’increment expo-
nencial de les interaccions entre persones de diferents cultures: només a Barcelona es parlen 300 idiomes 
diferents161. Aquest altre tipus de diversitat obre la porta a una gran riquesa de coneixements i experiències 
alimentàries a la ciutat. A més, mostra la importància d’evitar solucions generalistes i homogènies per as-
segurar que totes les persones accedeixen a aliments culturalment acceptables. La pluralitat de les nostres 
ciutats també es reflecteix espacialment, amb una gran diversitat entre barris i districtes. Per exemple, Ciu-
tat Vella està marcada per un elevat flux migratori i durant anys ha acusat de manera directa l’impacte del 
nombre creixent de turistes a la ciutat; Horta-Guinardó té la densitat de població més baixa i un alt nombre 
de persones més grans de 65 anys, el 24%; mentre que a Gràcia, la taxa d’atur és particularment baixa, 
igual que el nombre de zones verdes162. És essencial construir sobre aquesta diversitat per crear una ciutat 
més justa i sostenible a través de l’alimentació. 
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L’agricultura urbana i periurbana es defineix com el conreu 
d’aliments i altres productes agraris (espècies i herbes aromàtiques, 
farratges, cultius per a combustible, etc.), així com la cria d’aus, bestiar 
i pesca dins de zones urbanitzades o en la seva perifèria*. L’agricultura 
urbana i periurbana és una part integral del sistema socioeconòmic 
i ecològic de les ciutats i constitueix una manera clara de fer visible i 
reconnectar la ciutadania amb l’alimentació sostenible. Aquest tipus 
d’agricultura utilitza recursos urbans (sòl, treball i restes orgàniques de 
la ciutat) i està influïda per dinàmiques urbanes, com ara polítiques 
i regulacions, processos de competició per usos del sòl, mercats ur-
bans, transports o preus d’aliments que condicionen el seu impacte a 
la ciutat. L’agricultura urbana i periurbana és capaç de generar múlti-
ples beneficis**: 

 Impactes socials:
— Creació d’espais segurs en zones urbanes
— Accés al sòl
— Foment de comunitats més cohesionades 
— Oportunitats de formació i desenvolupament de capacitats per a diferents col·lectius
— Inclusió i cooperació entre diferents generacions i cultures  

 Efectes en la salut:
— Millora de la seguretat alimentària, sobretot l’accés a aliments 
— Increment del consum de fruita i verdura
— Augment dels coneixements sobre alimentació i salut
— Millora del benestar general de les persones (salut mental i activitat física)

 Impactes econòmics: 
— Creació de llocs de treball, oportunitats de formació o incubació d’innovacions i empreses
— Expansió de mercats per a persones agricultores 
— Estalvi monetari en la compra d’aliments
— Estalvio per al sector públic (per exemple, gestió d’espais verds o buits)
— Augment del valor de l’habitatge

Aquests impactes depenen del tipus d’agricultura urbana i periurbana, ja que aquesta adquireix diferents formes en 
ciutats al voltant del món. Aquestes diferències es deuen a: 

— Actors involucrats (joves, infants, persones grans, persones amb problemes de salut, etc.)
— Localització: intraurbà o periurbà; sobre sòl o en testos, terrasses, balcons, sostres, etc.; espai públic o privat; etc.
— Tipus de productes conreats 
— Tipus d’activitats realitzades (reproducció de llavors, producció, transformació, venda, formació, sensibilització, etc.)
— Destinació dels productes: autoconsum, mercat, donacions, etc.
— Escales de producció i ús de tecnologies 

El foment de l’agricultura urbana i periurbana ha estat un dels primers elements que les ciutats han abordat en les se-
ves estratègies i polítiques alimentàries. En el cas de Barcelona, des del 2019 hi ha l’Estratègia d’agricultura urbana (EAU), 
concebuda com a instrument per planificar les actuacions necessàries per millorar i augmentar la superfície agrícola 
a la ciutat amb un model agroecològic. Actualment, la ciutat té uns 150 horts urbans i al voltant de 355 horts escolars.  
Els horts de Barcelona tenen per objectiu maximitzar els serveis ambientals i socials i fer créixer la natura a la ciutat en 
benefici de les persones i de la conservació de la biodiversitat. La visió en un termini de deu anys és la d’una ciutat eco-
lògica, sana i resilient, amb una ciutadania implicada en la gestió dels horts i en la promoció de l’agroecologia i la sobi-
rania alimentària. En els propers anys, es preveu l’obertura de 25 nous horts urbans a la ciutat***. 

*RUAF (2020). “Urban Agriculture and city region food systems: what and why”. Disponible a: <https://ruaf.org/urban-agriculture-and-city-region-food-sys-
tems/#urban-and-peri-urban-agriculture>
** “Urban Agriculture Impacts: Social, Health, and Economic: A Literature Review”. UC Sustainable Agriculture Research and Education Program. Agricultural Sus-
tainability Institute at UC Davis. Disponible a: <https://assets.jhsph.edu/clf/mod_clfResource/doc/UA%20Lit%20Review-%20Golden%20Reduced%2011-15.pdf>
*** Ajuntament de Barcelona (2019). Estratègia d’agricultura urbana de la ciutat de Barcelona. Disponible a: <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/
ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/estrategia-agricultura-urbana>

https://assets.jhsph.edu/clf/mod_clfResource/doc/UA%20Lit%20Review-%20Golden%20Reduced%2011-15.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/estrategia-agricultura-urbana
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/estrategia-agricultura-urbana
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Què podem fer?

 Destacar la diversitat dels productes frescos i de qualitat, així com fomentar plats, menús i dietes que 
incloguin diferents productes. Facilitar la comercialització i el consum de diferents races d’animals i vari-
etats promou la conservació de la biodiversitat i la capacitat dels nostres agroecosistemes d’adaptar-se 
als canvis. Posar en relleu aquesta diversitat significa també reconèixer la tasca de les persones agricul-
tores i dels bancs de llavors, que mantenen la diversitat conreada viva i disponible per a la societat163. 
Un altre exemple és el foment del consum de diferents espècies de peix per evitar la sobreexplotació i 
conservar el patrimoni culinari. Al port de la Barceloneta hi podem trobar bis, peix rata, canana (pota), 
mòllera pigada (bròtola), sarg, esparrall, malarmat, viret, pagell, veta i moixina164. 

 Crear espais individuals i col·lectius on conrear diversitat alimentària i compartir coneixements. Aquests 
espais poden variar des de trobades al voltant de cuines comunitàries, mercats o festivals, com el Festival 
de Sopes del Món de Nou Barris, que celebra la seva diversitat a través de 100 receptes de sopes diferents. 

Infraestructura per a l’alimentació sostenible

Alimentar-nos comporta mobilitzar diferents infraestructures físiques, 
com ara botigues i mercats; socials, com ara acords entre persones 
agricultores i intermediàries; i digitals, des de la localització de res-
taurants fins a aplicacions mòbils per coordinar la demanda i l’oferta 
de productes agroecològics. Aquestes infraestructures poden ser 
públiques, com els mercats municipals de Barcelona; privades, com 
els comerços; o comunitàries, com els ateneus cooperatius i grups 
de consum. Moltes vegades, la infraestructura alimentària presenta 
característiques híbrides, com els mercats d’abastaments amb parti-
cipació pública i privada. També poden ser d’ús individual (les nostres 
cuines) o col·lectives (frigorífics comunitaris). Aquestes infraestructu-
res de vegades són estables i estan formalitzades, com les botigues 
físiques de proximitat, mentre que d’altres són mòbils o informals, com els mercats no sedentaris o vehicles que ofe-
reixen aliments frescos i menjar preparat (per exemple, els food truck). La infraestructura alimentària urbana és diver-
sa i connecta la ciutat amb altres llocs, amb un abast regional, nacional i fins i tot internacional. 

La crisi generada per la Covid-19 mostra la capacitat de reinventar la infraestructura urbana per alimentar-nos. Per 
exemple, hem vist com les cuines de les nostres cases es coordinaven per alimentar persones del veïnat o ens con-
vertíem en transportistes d’aliments per cuidar de la gent més vulnerable. A més, els projectes agroecològics locals 
han multiplicat la seva activitat utilitzant diverses formes de repartiment per abastar la població confinada i evitar el 
malbaratament d’aliments que abans es destinaven a la restauració o a menjadors escolars. Aquests esforços mos-
tren la importància de conservar i desenvolupar infraestructures que garanteixin l’alimentació sostenible, promovent 
innovacions socials i tecnològiques que incrementin la resiliència del sistema alimentari. En les últimes dècades s’ha 
produït una privatització i concentració de la infraestructura alimentària en grans grups comercials en detriment de 
cadenes alimentàries més diverses i territorials, capaces de redistribuir valor i poder al llarg de tota la cadena ali-
mentària d’una manera més equitativa*. Ciutats com Barcelona han estat capaces de mantenir en l’esfera pública 
infraestructures tan importants i emblemàtiques com els mercats municipals i el mercat d’abastaments (Merca-
barna). La xarxa de 39 mercats municipals desenvolupa múltiples funcions socials, econòmiques i culturals amb un 
impacte clar en el sistema alimentari de la ciutat, però també metropolità i regional**. És essencial potenciar el paper 
d’aquests espais gestionats des del Govern local per afavorir relacions més equitatives entre diferents actors en la 
cadena alimentària que comportin la generació de béns públics com l’alimentació sostenible.

*Moragues-Faus, A.; Marsden, T.; adlerová, B.; HausManová, T. (2020). “Building Diverse, Distributive, and Territorialized Agrifood Economies to Deliver Sustainability and 
Food Security”. Economic Geography, p. 1-25. Disponible a: <https://doi.org/10.1080/00130095.2020.1749047>

**Civil Society Mechanism of the Committee on World Food Security (2016). “Connecting small-holders to farmers: An analytical guide”. Roma: CSM. Disponible 
a: <http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/English-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf.>

https://associaciolera.org/projectes/esporus/
https://doi.org/10.1080/00130095.2020.1749047
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L’agricultura urbana, a través d’horts socials, municipals i comunitaris, constitueix un element important no 
només per produir aliments sostenibles, sinó també per teixir comunitat. Sovint, els horts urbans són centres 
d’intercanvi cultural, intergeneracional i de cures. En alguns països, com ja s’ha indicat, els metges de família 
fins i tot prescriuen participar en horts comunitaris com una manera de millorar la salut física i mental de 
les persones. Aquests espais no només representen una “finestra al camp”, sinó que també poden tenir im-
pactes ambientals positius en la biodiversitat de la ciutat, per la qual cosa és important fomentar pràctiques 
agroecològiques, evitant l’ús de pesticides o altres productes que puguin suposar un risc per a les persones 
i la fauna local. Els horts urbans, per tant, proveeixen d’aliments frescos i saludables les persones hortolanes, 
ajuden a reverdir espais en desús, com ara solars, i poden contribuir a filtrar i netejar l’aire, absorbir diòxid de 
carboni, crear superfícies absorbents i evitar la pèrdua d’aigua165. 

 Donar suport a la diversitat de comerços i iniciatives: si ens proveïm d’aliments majoritàriament a tra-
vés dels diferents negocis locals, una part important dels nostres recursos es queda a la nostra ciutat, la 
qual cosa ajuda a crear ocupació i manté la diversitat i riquesa dels nostres carrers. Aquesta forma de 
consum també ajuda a reduir l’ús del transport i a crear un teixit comercial viu als barris. Per exemple, el 
55% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona té a menys d’un quilòmetre 40 establiments o 
més on es ven fruita i verdura166. Per fomentar i preservar aquest tipus de teixit alimentari és important 
visibilitzar i destacar el comerç, els mercats municipals i la restauració independent. Moltes ciutats del 
món han utilitzat diferents mètodes, com ara certificacions o associacions. A Bristol (Regne Unit) han 
anat més enllà i han creat una moneda local i una campanya per visibilitzar el valor afegit d’aquests 
locals (“Bristol independents”). Un altre exemple innovador el trobem a Toronto, on hi ha l’oferta a per-
sones migrades i refugiats d’establir un negoci alimentari en food truck (furgoteques) gestionats per 
l’ajuntament, com una manera de començar el seu negoci. Hi ha també eines de planificació urbanís-
tica i incentius que contribueixen a crear un comerç local divers, per exemple, garantint un bon accés a 
mercats tradicionals i de productors mitjançant el transport públic. Altres accions inclouen oferir asses-
sorament a empreses emergents, campanyes de promoció i suport amb quotes i taxes reduïdes, o bé 
valorar la varietat d’iniciatives a l’hora d’organitzar esdeveniments públics151. 

 Fomentar la col·laboració entre entitats, persones productores, comerços, mercats municipals i peti-
tes i mitjanes empreses per poder oferir respostes diverses, però amb capacitat de respondre a rep-
tes d’escala i a canvis sobtats. La creació d’un teixit alimentari divers i cooperatiu pot contribuir a res-
pondre a diferents necessitats i, alhora, oferir solucions a escales majors. Un exemple clar és la creació 
de food hubs on es comparteixen infraestructures físiques i socials, la qual cosa contribueix a un ús més 
eficient dels recursos. Un exemple d’aquests food hubs és el centre the Stop al Canadà, que combina un 
menjador social acompanyat de suport i assessorament per a persones vulnerables, un banc d’aliments 
saludables, un grup de suport a dones embarassades, un espai de sensibilització i formació, una zona 
de producció d’aliments i compostatge, així com un forn, un mercat d’alimentació sostenible i una cuina 
comunitària. També hi ha altres iniciatives més petites, com, per exemple, la creació de cuines industrials 
en contenidors marítims (i, per tant, mòbils), accessibles a empreses i comunitats per ajudar a la crea-
ció de negocis de catering i que també serveixen per donar suport a esdeveniments comunitaris com 
ara festivals o casaments. En aquest sentit, l’ús d’infraestructures públiques com les cuines de centres 
escolars o mercats municipals contribueix a crear aquestes xarxes i mantenir-ne el caràcter obert i ac-
cessible. Per exemple, Baltimore ha creat un supermercat virtual que consisteix en una xarxa de catorze 
biblioteques públiques, escoles i residències de gent gran on les persones poden fer comandes en línia i, 
si cal, demanar ajuda als voluntaris locals. Els aliments es lliuren en aquests centres sense cost amb l’ob-
jectiu d’assegurar que les persones grans puguin tenir accés a menjar, sigui quin sigui la seva residència, 
mobilitat o habilitats informàtiques167. 

https://www.thestop.org/whats-on/1884-davenport/
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8 Crear entorns alimentaris 
sostenibles i empoderadors
El problema

Cada dia prenem més de 200 decisions sobre com 
alimentar-nos168. Aquestes decisions estan condicio-
nades pel nostre entorn alimentari, és a dir, per com 
interactuem amb el menjar des que ens llevem fins 
que acaba el nostre dia. A la ciutat, el nostre entorn 
alimentari és, per tant, la nostra casa, el carrer on 
comprem el pa, el mercat on fem la compra el cap 
de setmana, la màquina expenedora del treball o el 
bar on anem a prendre alguna cosa. Els entorns ali-
mentaris són influïts per aspectes polítics, econòmics 
i socioculturals. Per exemple, condicionen el tipus de 
menjar que està disponible, quan i on, a més del seu 
aspecte i preu. D’altra banda, aquest entorn no és 
només extern, sinó que també està condicionat pels 
nostres gustos i preferències, la conveniència en fun-
ció de les nostres activitats diàries i la nostra capaci-
tat d’accedir-hi en termes físics i econòmics169. Aquest cúmul de factors explica per què ens alimentem de la ma-
nera en què ho fem i la necessitat de canviar els nostres entorns alimentaris per tenir una alimentació sostenible. 

Les ciutats s’han convertit en entorns alimentaris obesogènics, és a dir, que promouen el consum de produc-
tes alts en greixos i sucres, com el menjar ràpid i els snacks170. Aquests productes són presents en botigues de 
tot tipus, restaurants i cafeteries, màquines expenedores i anuncis publicitaris. A més, són productes altament 
desitjables i que podem consumir mentre ens desplacem o fem altres activitats, ja que s’adapten a tots els 
horaris i estils de vida urbans. Segons l’UNICEF, aquest tipus d’entorn alimentari està incrementant la incidèn-
cia de la malnutrició infantil a les ciutats171. Estar envoltats d’aquest tipus d’aliments i missatges publicitaris 
dificulta a la ciutadania alimentar-se de manera sostenible. De fet, és important crear entorns que facin que 
alimentar-se de manera sostenible sigui l’opció més senzilla i desitjada. De poc serveix introduir l’alimentació 
sostenible en el currículum escolar si el camí a casa està flanquejat per botigues de dolços i menjar porqueria. 
Per aconseguir-ho, cal transformar les nostres ciutats físicament: l’alimentació sostenible ha de ser visible, 
desitjada i celebrada. 

Un dels reptes de crear entorns alimentaris sostenibles és recuperar la capacitat de modelar l’espai urbà amb 
l’objectiu de generar béns públics. Això significa que els nostres barris —amb els seus comerços, mercats, parcs, 
mitjans de transport, restaurants i cafeteries— han de facilitar l’alimentació sostenible. En el procés de transfor-
mar la ciutat per crear entorns alimentaris sostenibles sorgeixen reptes i dificultats, com ara dinàmiques de gen-
trificació alimentària. L’alimentació és de vegades un element més del procés de gentrificació, és a dir, de la cre-
ació o expansió de serveis i infraestructures per part de governs, interessos econòmics o col·lectius socials que 
atreuen classes més benestants i expulsen els residents de baixos ingressos172, com, per exemple, la remodelació i 
gentrificació de mercats173 o l’ampliació d’espais verds mitjançant iniciatives d’agricultura urbana que atreuen les 
classes mitjanes. Aquests processos gentrificadors mostren una vegada més el paper central de l’alimentació a 
l’hora de modelar les ciutats i la seva connexió amb altres sectors, des del planejament fins a l’habitatge. 
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La ubiqüitat de la publicitat d’aliments insostenibles és una mostra clara de la necessitat de transformar 
els nostres entorns alimentaris: un de cada quatre euros de publicitat es gasta en alimentació7 i a l’Estat 
espanyol, malgrat que hi ha un compromís de la indústria agroalimentària en matèria d’autoregulació pu-
blicitària, el 77% dels anuncis de menjar són d’aliments insans, dels quals el 46% corresponen a productes 
que mai no s’haurien d’anunciar segons l’Organització Mundial de la Salut, com ara xocolatines, galetes, ca-
ramels, begudes energètiques o brioixeria174. No només el contingut nutricional dels productes publicitats és 
nefast, sinó que també molts missatges publicitaris reprodueixen estereotips de gènere i cànons de bellesa 
que poden portar a comportaments alimentaris perjudicials, com l’anorèxia7. De manera similar, l’etiquetat-
ge d’aliments continua sent confús i tendeix a desorientar més que a informar i ajudar les persones consu-
midores a prendre les seves decisions7. 

Què podem fer?

La transformació dels entorns alimentaris passa per desplegar moltes de les accions que s’han anomenat 
en els apartats anteriors. Tanmateix, si volem tenir entorns alimentaris sostenibles i empoderadors, aquests 
principis també han de transformar l’estructura urbana i la nostra experiència amb la ciutat. 

Materialitzar entorns alimentaris urbans sostenibles requereix incorporar l’alimentació sostenible en el pro-
cés de disseny de la ciutat. En conseqüència, la planificació urbanística constitueix una eina essencial. Per 
exemple, hi ha ciutats que han utilitzat aquesta eina per protegir i promoure l’agricultura urbana i periurba-
na, limitar l’obertura de restaurants de menjar ràpid en entorns escolars o exigir una avaluació d’impacte en 
la salut a l’hora de concedir llicències d’activitat a comerços i restaurants175. 

A la ciutat rebem informació alimentària de manera constant. És important millorar la qualitat d’aquesta in-
formació i l’accés a ella, de manera que contribueixi a l’educació alimentària de la població i faciliti la presa 
de decisions. Un element clau és l’etiquetatge dels aliments. Diversos estudis demostren que un alt per-
centatge de persones no entén les etiquetes actuals, que bàsicament mostren la composició del producte; 
tanmateix, expressen que els aspectes nutricionals condicionen la seva compra d’aliments7. Per tant, és im-
portant millorar aquesta informació. La regulació europea en matèria d’etiquetatge obre la porta a canvis 
voluntaris, com, per exemple, el sistema de semàfor o Nutri-score, que marca el producte en vermell si el 
contingut d’energia, sucres, sal i greixos és elevat. Hi ha iniciatives més enllà de la indústria alimentària, com 
ara restaurants, cafeteries en espais de feina, comerços o aplicacions mòbils, que proporcionen aquesta in-
formació als seus clients. A Nova York, tots els establiments alimentaris han de tenir la informació nutricional 
de tots els plats del menú i oferir-la als clients que ho demanin juntament amb informació sobre la ingesta 
òptima de calories en una dieta saludable. A Melbourne s’utilitza el sistema del semàfor en el menjar i les be-
gudes que s’ofereixen en centres de lleure municipals i esdeveniments, incloses les màquines expenedores167. 

La publicitat també exerceix un paper essencial a l’hora de comunicar informació alimentària i persuadir les 
persones consumidores. Algunes accions per transformar la publicitat alimentària inclouen, d’una banda, 
l’aprofitament d’oportunitats per promocionar l’alimentació sostenible a través d’espais públics i privats, des 
del transport públic, escoles, centres socials i de salut fins a televisions, esdeveniments, espais publicitaris o 
les xarxes socials. D’altra banda, és important limitar o prohibir la publicitat que promogui el consum d’ali-
ments insans o generalment anomenats menjar porqueria. Per exemple, l’alcalde de Londres ha prohibit 
anunciar menjar porqueria a la xarxa de transport públic de la ciutat176. 

Les estratègies de màrqueting de productes alimentaris són molt diverses, des dels anuncis fins al posiciona-
ment de productes, ofertes, patrocinadors o enviament de mostres gratuïtes177. També hi ha tècniques cada 
vegada més complexes per seduir i induir a certs comportaments (nudging o arrossegament), tant amb l’ob-
jectiu de fomentar l’alimentació sana com la insana. Hi ha moltes maneres d’utilitzar aquestes pràctiques i, 
per tant, facilitar l’alimentació sostenible178. Per exemple, San Francisco ha prohibit que els restaurants ofereixin 
joguines gratuïtes en menús infantils si aquests no compleixen uns estàndards nutricionals mínims167. 
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9 Transformar  
el sistema alimentari 
amb totes i per a totes
El problema

Tots els dies, més de set mil milions de persones 
ens llevem i, mitjançant les nostres accions diàries, 
reproduïm un sistema alimentari injust i insoste-
nible. El canvi no és només possible, sinó també 
urgent i necessari. Tal com reflecteix aquest docu-
ment, el nostre sistema alimentari actual té profun-
des arrels històriques i és fruit de la interacció entre 
diferents territoris i actors, per la qual cosa la seva 
transformació requereix múltiples esforços indivi-
duals, però especialment col·lectius, amb capa-
citat de tenir un impacte positiu en les persones, 
els territoris i el planeta. En les últimes dècades, les 
decisions sobre el sistema alimentari s’han indi-
vidualitzat i situat principalment al mercat, és a 
dir, la nostra opinió sobre l’alimentació s’ha relegat 
al cistell de consum179. Per exemple, el veïnat té una 
capacitat molt limitada per decidir si vol un altre restaurant de menjar ràpid al costat de l’escola. No obstant 
això, cada vegada hi ha més evidència dels impactes negatius que l’alimentació insostenible i insana té en 
les nostres vides i arques públiques i, en conseqüència, cobra més força la necessitat de democratitzar la 
construcció de sistemes alimentaris sostenibles, incorporar l’alimentació en el centre del debat polític i incre-
mentar la sobirania alimentària de les persones. 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’in-
fluir en els espais de decisió180. En aquest sentit, hi ha estudis que demostren com els conflictes d’interès han 
dificultat la implementació de polítiques públiques i recomanacions per transitar cap a una alimentació més 
sostenible82. 

Els processos de presa de decisions també s’han transformat substancialment. Els models més tradicionals 
d’elaboració de polítiques i presa de decisions, gestionats únicament per governs, han anat evolucionant i 
s’han establert noves formes de governança, en les quals el sector públic treballa amb la societat civil i el 
sector privat a l’hora d’elaborar plans, polítiques i accions concretes. Involucrar diferents actors i sectors del 
sistema alimentari permet mobilitzar coneixements i capacitats que contribueixen a una millor identificació 
de reptes i possibles solucions adaptats al context local, i, alhora, construir legitimitat i suport per a aquestes 
intervencions. Tanmateix, aquests processos i espais de participació sovint obvien l’existència de relacions 
de poder desiguals entre participants181, pateixen d’una falta de diversitat i representativitat de col·lectius en 
els marges del sistema alimentari o no dediquen prou esforços a retre comptes a la resta de la societat182. 
Aquests elements són essencials perquè aquestes formes més col·laboratives de governança contribueixin a 
la democratització del sistema alimentari i la generació d’equitat. 
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Què podem fer?

La formació és un element essencial per transformar el sistema alimentari. És important no només inclou-
re l’alimentació sostenible dins de l’oferta de formació en diferents sectors de la cadena agroalimentària 
amb l’objectiu d’obtenir coneixements especialitzats en una professió concreta (per exemple, formació en 
agroecologia), sinó també incorporar-la de manera transversal en diferents espais educatius, des d’escoles 
que ensenyen nutrició i cuina fins a cursos d’aprofitament de menjar en centres cívics o campanyes infan-
tils sobre alimentació sostenible en les visites de les escoles als mercats municipals o a Mercabarna. Com a 
exemples d’aquesta transversalitat, la xarxa Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona té una mi-
croxarxa d’escoles que treballen la temàtica del malbaratament alimentari i l’edició de la Universitat d’Estiu 
de Mercabarna del 2019 també es va centrar en aquesta problemàtica. 

Els espais d’educació no formal i informal són també oportunitats per compartir informació sobre el sistema 
alimentari i desenvolupar una capacitat crítica que ens permeti entendre les connexions entre l’alimentació 
i la salut de les persones, el planeta i els territoris, per exemple, a través de campanyes concretes sobre els 
efectes de les begudes ensucrades o els diferents tipus de ramaderia183. Totes les persones interactuem amb 
el sistema alimentari de diferents maneres i podem contribuir activament a educar per fer de l’alimentació 
sostenible una realitat. Hi ha multitud de recursos que aporten informació actualitzada periòdicament sobre 
aquests temes per al públic general184. 

En aquest objectiu de transformar les nostres ciutats per possibilitar una alimentació més sostenible, és 
crucial implicar les persones com a agents socials i polítics i no només com a consumidores. Hi ha moltes 
maneres de fomentar aquest tipus de participació. Un bon punt de partida és elaborar anàlisis comunità-
ries d’entorns alimentaris per identificar les demandes locals, evidenciar les fortaleses i debilitats del barri 
i coconstruir espais alimentaris més sostenibles185. Aquests enfocaments comunitaris són essencials per 
frenar processos de gentrificació alimentària186 i, alhora, afavoreixen la creació de vincles entre el veïnat i el 
desenvolupament d’iniciatives col·lectives. Altres formes de participació inclouen espais formals, com ara 
consells alimentaris, processos participatius de creació d’estratègies alimentàries i espais flexibles i oberts 
de participació i reflexió, o la creació de figures concretes, com els assessors veïnals d’equitat alimentària 
a Baltimore, on ciutadans i ciutadanes aconsellen el Govern local sobre temes alimentaris. Aquests esforços 
s’han de dissenyar de manera que siguin inclusius i empoderadors, i es tradueixin en accions que promoguin 
l’equitat. La incorporació d’aquesta sensibilitat també inclou aspectes logístics, com horaris i llocs de parti-
cipació. Hi ha cada vegada més iniciatives que aspiren a implementar el principi de “Res sobre nosaltres 
sense nosaltres no és per a nosaltres” i que aconsegueixen canviar la percepció sobre el sistema alimenta-
ri, per exemple, relatant què se sent quan ets adolescent i pateixes pobresa alimentària en primera persona, 
i quines solucions són vàlides187. Incorporar veus diferents és essencial, ja que, tal com es demostra al llarg 
d’aquest document, totes les persones estem connectades mitjançant el sistema alimentari i, per tant, totes 
som vulnerables de diferents maneres, bé sigui pels efectes directes en la nostra salut, per les conseqüènci-
es en la despesa sanitària a les arques públiques o pels impactes ambientals d’abast global que genera. A 
més, implicar les persones en el desenvolupament de polítiques i accions aporta evidència i coneixements 
que el personal tècnic no posseeix, genera idees per desenvolupar solucions eficaces en contextos reals i 
promou processos empoderadors i d’incidència política liderats per comunitats. La distribució del poder i la 
presa de decisions que regeix el sistema alimentari actualment està generant pobresa, degradació ambien-
tal i malaltia188; canviar la manera de governar-lo incrementant la capacitat de les persones de decidir sobre 
la seva alimentació és un pas essencial cap a un futur més just i sostenible. 

https://www.soberaniaalimentaria.info/images/estudios/consejos-alimentarios-moragues-final-web.pdf
http://www.foodlinkscommunity.net/fileadmin/documents_organicresearch/foodlinks/publications/Urban_food_strategies.pdf
https://planning.baltimorecity.gov/resident-food-equity-advisors
https://planning.baltimorecity.gov/resident-food-equity-advisors
https://www.sustainweb.org/resources/files/reports/FoodPower_EmpoweringPeople_Toolkit2020.pdf
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127 L’evidència científica sobre l’efecte dels microplàstics en la salut va en augment. Les investigacions preliminars apunten respostes 
inflamatòries, una transferència química de contaminants o disrupcions del microbioma intestinal. Vegeu Wright, S. L.; Kelly, F. J. (2017). 
“Plastic and human health: a micro issue?”. Environ. Sci. Technol. 51(12), p. 6634-6647.  
Hi ha també estudis que assenyalen que el consum d’aigua envasada contribueix a l’exposició a disruptors endocrins:  real, M.; molI-
na-molIna, J. M.; JIménez-Díaz, I.; arreBola, J. P.; sáenz, J. M.; FernánDez, M. F.; olea, N. (2015). “Screening of hormone-like activities in bottled waters 
available in Southern Spain using receptor-specific bioassays”. Environment international, 74, p. 125-135. 
Per a més informació, vegeu: Cox, Kieran D.; Covernton, Garth A.; DavIes, Hailey L.; DoWer, John F.; Juanes, Francis; DuDas, Sarah E. (2019). “Hu-
man Consumption of Microplastics”. Environmental Science & Technology, p. 2-19. DOI: 10.1021/acs.est.9b01517; smItH, M.; love, D. C.; roCH-
man, C. M.; neFF, R. A. (2018). “Microplastics in Seafood and the Implications for Human Health”. Curr Environ Health Rep, 5(3), p. 375-386. 
DOI: 10.1007/s40572-018-0206-z. 

128 Aquestes dades s’han obtingut utilitzant el valor més baix d’aigua envasada de 0,14 €/l segons dades de supermercats en línia i 
la mitjana del preu de l’aigua d’ús domèstic a Catalunya (2,402 €/m3), obtingut de l’informe elaborat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. “El preu de l’aigua a Catalunya 2018”. Disponible a: <http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/05-estu-
dis-preus-i-tarifes/11_observatori_preus_2018_ca.pdf>

129 moragues-Faus, Ana (2017). “Emancipatory or Neoliberal Food Politics? Exploring the ‘Politics of Collectivity’ of Buying Groups in the Search 
for Egalitarian Food Democracies”. Antipode, 49, p. 455-476. DOI: 10.1111/anti.12274.

130 Hi ha moltes guies per evitar el malbaratament d’aliments, com, per exemple, la “Guia per evitar el malbaratament alimentari” de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, disponible a: <http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-per-evitar-el-malbaratament-alimenta-
ri_28881.pdf>, o guies específiques per al sector de la restauració i el catering, com l’elaborada per la Fundació Alicia: <http://www.
alicia.cat/uploads/document/Malbaratament%20alimentari_Aprofitem%20el%20menjar%20LOW.pdf>

131 Actualment hi ha un debat sobre si la reducció de l’envasament d’aliments genera més malbaratament d’aliments. Cal analitzar els 
impactes dels envasos de manera integral i considerar estratègies conjuntes que redueixin l’impacte de l’envasament d’aliments i 
minimitzin el malbaratament alimentari. Per a més informació, vegeu: sCHWeItzer, J. P.; gIonFra, S.; Pantzar, M.; mottersHeaD, D.; WatkIns, E.; 
petsInarIs, F.; ten BrInk, P.; ptak, E.; laCey, C.; Janssens, C. (2018). “Unwrapped: How throwaway plastic is failing to solve Europe’s food waste pro-
blem (and what we need to do instead)”. Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussel·les. Un estudi de Zero Waste Europe 
i Friends of the Earth Europe per a l’aliança Rethink Plastic. Disponible a: <http://www.foeeurope.org/sites/default/files/materials_and_
waste/2018/unwrapped_-_throwaway_plastic_failing_to_solve_europes_food_waste_problem.pdf> 

132 olea, N. (2019). Libérate de tóxicos. RBA. Barcelona.

133 Barcelona Activa (2018). “Llibre blanc del futur del(s) treball(s)”. Disponible a: <https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/ima-
ges/cat/Llibre-Blanc-CAT-Web_tcm101-49510.pdf>

134 Martín Cerdeño, V. (2016). “Cincuenta años de alimentación en España”. MERCASA. Disponible a: <http://mercasa50aniversario.es/50/
wp-content/uploads/2016/04/50_annos_de_alimentacion_en_espanna.pdf> 

135 Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el 2018 les llars espanyoles amb menys ingressos (menys de 500 euros al mes) van gastar al 
voltant del 18% dels seus ingressos en alimentació, mentre que més del 45% es va dedicar a l’habitatge i els subministraments. En can-
vi, les llars més benestants van destinar només el 10,4% dels seus ingressos a alimentar-se. Vegeu-ne més a: INE (2018). “Encuesta de 
presupuestos familiares”. Disponible a: <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&-
menu=ultiDatos&idp=1254735976608> 

136 Díaz, C.; garCía, I.; otero, S. (2018). “Discursos sobre la escasez: estrategias de gestión de privación alimentaria en tiempos de crisis”. Em-
piria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Núm. 40, maig-agost de 2018, p. 85-105. Recuperat de: <https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/6411282.pdf>

137 Per a més informació sobre les interseccions entre alimentació sostenible, cures i feminisme, vegeu: xarxa De Consum solIDarI I marxa munDIal 
De les Dones (2013). “Tejiendo alianzas para una vida sostenible. Consumo crítico, feminismo y soberanía alimentaria”. Barcelona, setem-
bre de 2013.

138 Patel, R.; Moore, J. W. (2017). “A history of the world in seven cheap things: A guide to capitalism, nature, and the future of the planet”. Uni-
versity of California Press.

139 MAPA (2020). “Observatorio de la Cadena Alimentaria”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Disponible a: <https://www.
mapa.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/default2.aspx>. Vegeu també l’anàlisi de sánCHez 
(2020). “Cuatro gráficos que explican la crisis del campo”. Disponible a: <https://www.eldiario.es/economia/graficos-explican-cri-
sis-campo_0_995650693.html>; 

140 La desaparició d’explotacions agràries no significa que la superfície agrària disminueixi, sinó que pot ser que aquesta explotació s’in-
tegri en una altra i, per tant, es continuï conreant. De fet, la reducció de la superfície agrària útil entre el 1999 i el 2009 va disminuir un 
9,2%. Per aprofundir en els processos de desagrarització del camp, vegeu: Camarero, L. (2017). “Trabajadores del campo y familias de la 
tierra. Instantáneas de la desagrarización”. Ager: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, (23), p. 163-195. 

141 INE (2011). “Censo Agrario 2009”. Disponible a: <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci-
d=1254736176851&menu=ultiDatos&idp=1254735727106> 

142 INE (2017). “Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2016”. Disponible a: <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope-
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176854&menu=ultiDatos&idp=1254735727106>

143 Vegeu els resultats del projecte europeu SALSA: “Small Farms, Small Food Businesses and Sustainable Food Security”. Disponibles a: 
<http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1269997/>

144 “Declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, sobre la con-
clusión de su visita oficial a España, 27 de enero - 7 de febrero de 2020”. Disponible a: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S> 
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145 Vegeu més exemples i testimonis sobre condicions laborals: Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura (2017). “Condiciones labo-
rales en la agricultura y alimentación”, núm. 30. Disponible a: <https://issuu.com/gustavoduch/docs/sabc_n30_issuu> 

146 SEPE (2019). “Informe del Mercado de Trabajo Estatal. Datos 2018”. Observatorio de las Ocupaciones. Servicio Público de Empleo Estatal. 
Disponible a: <http://www.observatoriodelaconstruccion.com/uploads/media/LksJO0OHa7.pdf>

147 Aquestes condicions han estat denunciades recentment en la premsa amb menció d’exemples de diferents països com els Estats 
Units, Alemanya o l’Estat espanyol; vegeu: <https://www.eldiario.es/economia/coronavirus-miserias-industria-carnica-alema-
na_0_1027497581.html>; <https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/us-coronavirus-meat-packing-plants-food>; <https://
www.publico.es/sociedad/desescalada-entornos-laborales-precarios-principal-foco-rebrotes.html> 

148 El paper del comerç és essencial per a petites productores i productors, i per alimentar la població mundial. La configuració actual de 
la producció i el consum d’aliments requereix aquesta dimensió internacional per garantir l’accés a suficient menjar de qualitat per 
a tota la població. Tanmateix, cal transitar cap a relacions més justes i amb impactes econòmics, ecològics i socials positius. Vegeu: 
Burnett, K.; murpHy, S. (2014). “What place for international trade in food sovereignty?”. The Journal of Peasant Studies, 41(6), p. 1065-1084.

149 Per a més informació, consulteu els informes elaborats pel relator especial per al dret a l’alimentació de les Nacions Unides, Olivier De 
Schutter, sobre comerç a: <http://www.srfood.org/en/trade-sp-1847639719>

150 Clapp, J. (2017). “The trade-ification of the food sustainability agenda”. The Journal of Peasant Studies, 44(2), p. 335-353.

151 sustaIn (2013). “The Sustain Guide to Good Food What you can do – and ask others to do – to help make our food and farming system fit 
for the future”. Disponible a: <https://www.sustainweb.org/secure/Sustain_Guide_To_Good_Food.pdf>

152 alkon, A. H.; agyeman, J. (2011). “Cultivating Food Justice: Race, Class, and Sustainability”. Cambridge, MA, MIT Press.

153 Vegeu, per exemple, el sistema del Good Food Purchasing Program: <http://foodchainworkers.org/programs/policy/good-food-purc-
hasing-policy/> 

154 Vegeu: Xarxa d’Economia Solidària (XES), disponible a: <https://xes.cat/> 

155 Definició de l’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO), adoptada per la Coordinadora Estatal de Comercio Justo: <http://comer-
ciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/>

156 Per a més informació sobre certificacions de comerç just, visiteu: <https://wfto.com/>

157 Vegeu les dades a: FAO (1999). “Women: users, preservers and managers of agrobiodiversity”. Roma. Disponible a: <http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=2BB791DFD15ED4EF10EAE1AC83D930E3?doi=10.1.1.395.2601&rep=rep1&type=pdf>. Vegeu també el 
paper de les dones i productores locals en la conservació de l’agrobiodiversitat (FAO [2004]. “Building on Gender, Agrobiodiversity and 
Local Knowledge”. Roma), així com els projectes que milloren l’estat nutricional de les persones a través de la producció d’aliments locals 
diversos: <https://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/diet-diversity/improving-nutrition-with-diverse-local-foods/>

158 Segons càlculs de la Comissió EAT-Lancet (vegeu l’apartat 3), la dieta de salut planetària requereix que només el 32,44% de les calo-
ries provinguin de cereals integrals. Vegeu: <https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Re-
port.pdf> 

159  Vegeu les dades d’EUROSTAT (2020). DG Agri. Dashboard: Apples. Disponible a: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-far-
ming-fisheries/farming/documents/apple-dashboard_en.pdf> 

160  FAO (1999). “Background paper 1: agricultural biodiversity Multifunctional Character of Agriculture and Land Conference”. Disponible 
a: http://www.fao.org/mfcal/pdf/bp_1_agb.pdf a zImmerer, K. S.; De Haan, S.; Jones, A. D.; CreeD-kanasHIro, H.; tello, M.; CarrasCo, M... i olIvenCIa, 
Y. J. (2019). “The biodiversity of food and agriculture (Agrobiodiversity) in the Anthropocene: Research advances and conceptual fra-
mework”. Anthropocene, 25(100192), p. 1-16.

161 Linguapax (2019). “Diversitat lingüística i cultural: un patrimoni comú de valor inestimable”. Disponible a: <http://www.linguapax.org/
wp-content/uploads/2019/11/Informe-2019.pdf> 

162 CESB (2016). “Informe. Característiques dels barris de Barcelona”. Disponible a: <http://www.bcn.cat/cesb/pdf/informes/i2016/Infor-
me_Barris.pdf> 

163 En l’actualitat hi ha un debat crucial per al futur del sistema alimentari sobre la importància de les llavors i l’accés a elles, inclosos els 
aspectes de propietat intel·lectual. Per aprofundir en aquest debat, vegeu: tansey, G. (2011). “Whose power to control? Some reflections 
on seed systems and food security in a changing world”. IDS Bulletin, 42(4), p. 111-120.   
FernánDez, J. M. E.; gutIérrez, J. G. (2012). “Estado de los recursos fitogenéticos desde la perspectiva de las redes de semillas”. Agroecología, 
7(2), p. 47-63.

164 Vegeu <https://graffitireceptes.aixeta.cat/ca> 

165 garDen organIC (2011). “Benefits of Gardening”. Disponible a: http://www.gardenorganic.org. uk/about_us/projects.php

166 garCIa, X.; Domene, E.; garCía, M. (2018). Entorns alimentaris locals: Com s’alimenta l’àrea metropolitana de Barcelona? El cas de la ciutat de 
Barcelona. Àrea Metropolitana de Barcelona. IERMB. Disponible a: <https://iermb.uab.cat/estudi/entorns-alimentaris-locals-com-sali-
menta-larea-metropolitana-de-barcelona/> 

167 HallIDay, J.; platenkamp, L.; nIColarea, Y. (2019). “A menu of actions to shape urban food environments for improved nutrition”. GAIN, MUFPP i 
RUAF. Disponible a: <https://www.gainhealth.org/sites/default/files/publications/documents/gain-mufpp-ruaf-a-menu-of-actions-
to-shape-urban-food-environments-for-improved-nutrition-2019.pdf>

168 WansInk, B.; soBal, J. (2007). “Mindless eating: The 200 daily food decisions we overlook”. Environment and Behavior, 39(1), p. 106-123. Dis-
ponible a: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916506295573> 

169 Vegeu aquest article per entendre l’origen i l’evolució del concepte d’entorn alimentari: turner, Christopher, et al. (2018). “Concepts and 
critical perspectives for food environment research: A global framework with implications for action in low-and middle-income countri-
es”. Global Food Security, 18, p. 93-101.
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170 Els entorns obesogènics també estan relacionats amb les oportunitats que té la ciutadania de fer exercici, que a moltes ciutats són 
reduïdes. Vegeu: EAT - UNICEF (2019). “Urban Food Environments Brief”. Disponible a: <https://eatforum.org/content/uploads/2019/11/
EAT-UNICEF-Urban-Food-Environments-Brief.pdf>

171 UNICEF (2019). “The State of the World’s Children 2019. Children, Food and Nutrition: Growing well in a changing world”. UNICEF, Nova York.
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