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LLavors feministes per sembrar cures comunitàries 1. introducció

1 
Introducció
Necessitem alimentar-nos per viure. És una qüestió que ens travessa a tots els 
éssers vius. Els aliments són la nostra font d’energia: a través dels seus nutrients, els 
nostres cossos són capaços de funcionar i fan possible que desenvolupem les nostres 
vides. Aquesta idea tan senzilla ens fa present que ens trobem arrelades, que vivim dins 
d’ecosistemes diversos i ens relacionem amb els seus cicles naturals de forma constant. 
L’alimentació ens fa visible la nostra ecodependència.  

Les nostres vides habiten i es desenvolupen inscrites dins de la naturalesa que té lí-
mits, s’autoorganitza en cicles naturals i cadenes tròfiques permanents per mante-
nir-se i perdurar en el temps (Herrero, Pascual i González, 2018).  Què significa això? 
Les persones necessitem d’aigua, sol i vent, de sòls fèrtils, plantes, fruit i llavors; som 
cossos que se sostenen sobre els cicles regeneratius i reproductius de la naturalesa 
de forma constant, com també ho fem gràcies al treball de cures d’altres cossos. Som 
ecodependents i interdependents. 

L’alimentació, però, és un carro de combat. Actualment, tot i produir-se més aliments 
dels que ens podem menjar, no tothom en té garantit l’accés. Una de cada nou perso-
nes es troba en situació de subalimentació, és a dir, que el seu consum alimentari és me-
nor al necessari per a poder desenvolupar una vida en condicions dignes. L’existència de 
fam al món posa en evidència les desconnexions del sistema alimentari vigent i del model 
d’explotació que regeix la seva producció, distribució i consum.

El sistema agroalimentari no és únic, etern i immutable: s’ha anat transformant al llarg 
dels anys, de la mà d’innovacions i de revolucions tecnològiques, fins al punt que qui el 
governa no es qui posa les mans a la terra, cuida els camps i qui recull els seus fruits sinó 
grans empreses transnacionals. Aquestes macro-empreses ens diuen com i què menjar, 
buscant allò que genera més beneficis, i han fet de la nostra alimentació un negoci i dels 
aliments, una mercaderia més amb la qual especular. 

Hem anat perdent coneixement, recursos i autosuficiència pel camí, mentre se’ns diu 
que el mercat i les seves grans corporacions són un sistema eficient per a produir ali-
ments. Les incoherències d’això les patim totes, amb els costos socials, ambientals i de 
cures que suposen:

 · Des del 1900, hem perdut un 75% de la diversitat genètica de plantes en l’agricultura 
i, anualment, es perden fins a 50.000km2 de sòls fèrtils a escala global.

 · Tot i produir menjar suficient per quasi el doble de persones que habiten el planeta, 
segons dades de la FAO i la ONU: un 30% de la població mundial té problemes per 
poder-se alimentar i un 40% de la producció d’aliments es desaprofiten. 

 · El model productiu de l’agronegoci s’apropia cada cop més de la terra i recursos hí-
drics, destrueix llavors i promou l’ús de transgènics, augmenta l’ús de fertilitzants i 
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pesticides químics, tenint greus impactes sobre la salut. Ens fan emmalaltir i fan em-
malaltir la terra.

 · Actualment, el 82% de les llavors que són comercialitzades en el món es troben pa-
tentades i només deu d’elles controlen el 77% del mercat. Només les tres més grans 
controlen més del 50%, extraient grans beneficis econòmics sobre la biodiversitat 
internacional. 

Per cada llavor que es queda a les mans de Montsanto, Dupont o Syngenta1, per cada cul-
tiu que es perd per manca d’accés a la terra o d’ingressos per sustentar viure de l’agricul-
tura, per cada recepta que oblidem per comprar menjar preparat a una cadena de super-
mercat, per cada àpat que no cuinem a les nostres llars per falta de temps, anem perdent 
poc a poc la nostra sobirania alimentària. 

Davant d’aquest escenari podem observar com, al nostre entorn i territori, broten pro-
jectes que volen transformar el sistema alimentar industrial de cap a peus. Volen posar 
fi a un sistema que acapara recursos, que explota cossos humans i no humans, que con-
tamina terres i aliments; i ho fan recuperant pràctiques alimentàries populars, creant 

1 Montsanto, Dupont i Syngenta són tres de les principals companyies que tenen control sobre les llavors de tot el món, primer 
esglaó de la cadena alimentària. Aquesta concentració de patents i drets de propietat intel·lectual en mans de grans conglomerats 
genera un control monopolístic sobre aquestes, i una especulació de productes de primera necessitat per a la producció d’aliments, 
reduint-ne el seu accés i accelerant processos de pèrdua de biodiversitat. 

bancs de llavors solidaris, transmetent coneixements heretats, comunalitzant recursos, 
i cuidant la terra i a totes les que vivim en ella.

Cada una d’aquestes accions té una lectura feminista. Si pensem en qui ens preparava 
el menjar quan érem petites, qui guarda les receptes familiars, qui gestiona el rebost de 
la casa, qui s’encarrega de regar les plantes que ens donaran aliments i qui les transfor-
ma, qui s’encarrega de l’horta de subsistència... Estem posant la mirada en persones que 
exerceixen treballs de cures i de sostenibilitat de la vida, treballs reproductius que són 
imprescindibles per a la vida i que no reben el reconeixement que els hi correspon, i són 
invisibles, a les llars, als carrers, als camps, a les institucions i a les estadístiques.

És des d’aquí que teixim les reflexions que donen forma aquest text entorn al sistema 
alimentari, al paper de l’alimentació en la reproducció social i a fer més visibles alguns 
dels projectes de cura del territori que transformen la vida amb la seva acció al Camp de 
Tarragona. 



(7)

2 
Mirades feministes  
des d’on llaurar

El com i des d'on investiguem i compartim experiències és una part molt important del 
procés. Des de les autores que llegim, passant per les vivències de la investigadora, fins a 
quines experiències hem tingut accés per compartir reflexions marquen la ruta de totes 
les paraules que hem abocat al paper.

A vegades, quan fem estudis sobre el sistema alimentari ens fixem només en projec-
tes productius i de distribució o transformació, des de les eines d’anàlisi de l’economia 
feminista hem volgut investigar totes aquelles tasques que es troben vinculades amb 
l’alimentació. Així, ens hem allunyat dels projectes productius per a incloure altres eco-
nomies, més comunitàries i situades en altres fases de la cadena alimentària, posant de 
relleu la importància d’allò que fem dins de casa, en l’esfera privada, per a la transforma-
ció social. 

Recol·lectar coneixements

Vam començar la recerca fent un repàs bibliogràfic sobre la sobirania alimentària 
feminista, l’agroecologia amb perspectiva de gènere i diversos informes sobre l’ali-
mentació al Camp de Tarragona. Hem revisat definicions sobre conceptes clau, refle-
xions sobre el valor i la importància de reforçar la perspectiva feminista quan parlem de 
sobirania alimentària, i anàlisis crítiques al sistema agroalimentari actual. 

D’aquest recorregut entre llibres, articles i papers, volem destacar algunes de les autores 
i les seves aportacions que ens han servit per a configurar un mapa conceptual: 
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 · Les aportacions de Vandana Shiva, activista ecofeminista i en defensa de la biodiver-
sitat del Sud Global. Les seves reflexions sobre el mal-anomenat desenvolupament 
i els seus impactes han abordat el paper de l’alimentació en els circuits de produc-
ció del capital, destacant el llibre “¿Quién alimenta realmente alimenta el mundo?” 
(2018) on exposa moltes de les incoherències del sistema alimentari global actual. 

 · La biblioteca d’articles, opinions i reflexions de l’apartat d’agroecologia i feminis-
mes de la revista “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”, resultat de l’es-
forç de potenciar una mirada feminista als continguts. Diferents autores presents 
reflexionen al voltant de com es prenen les decisions o com es produeix el reparti-
ment de les tasques domèstiques a les llars on les dones participen de la producció 
agroecològica.

 · L’article publicat a Pikara Magazine “Consumo a fuego lento: una receta de la eco-
nomia feminista” (2018), on Leticia Toledo i Victoria Coronado fan servir el terme 
reaprendre per a referir-se a totes les pràctiques vinculades amb l’alimentació que 
hem d’anar recuperant. A  la vegada, posen en relleu els reptes que els biaixos de gè-
nere en la participació de pràctiques transformadores de producció i consum ali-
mentari vers la possibilitat de repetir patrons de desigualtat i violència. 

 · Les reflexions de l’Estefania García Flores a “Ecofeminismos rurales. Mujeres por la 
Soberanía Alimentaria” (2012), que proposa definicions sobre els treballs de cu-
res, la divisió sexual del treball i la relació entre recursos naturals i força de treball de 
les dones per a sostenir l’actual sistema alimentari.

 · Les aportacions a l’economia feminista de ruptura de l’Amaia Pérez Orozco, amb el 
seu llibre “Subversión feminista de la economía” (2014) i, en concret, les seves re-
flexions al voltant del concepte sostenibilitat de la vida entesa com el conjunt de 
processos i circuits de cures, productius i reproductius, de treballs remunerats i no 
remunerats, humans i no humans, que generen les condicions per a la reproducció 
quotidiana i cíclica de la vida en condicions dignes. 

 · Les lectures sobre la sobirania alimentària i l’agroecologia que fan des de la Colec-
tiva XXK a “Derivas feministas hacía el bienvivir” (2020), comprenent la sobirania 
alimentària feminista com una intersecció de sobiranies sobre els béns naturals, 
l’energia, els sistemes alimentaris locals, l’autonomia de les dones i del coneixement 
lliure, des d’on organitzar col·lectivament la vida apostant per la reterritorialització, 
camperolització i despatriarcalització de la cadena alimentària.  

 · Les apostes de les dones baserritarras en/de/amb la terra a través dels agroeko-
feminismes del col·lectiu Etxaldeko Emakumeak. Dels seus aprenentatges es des-
til·la la necessitat de comprendre que hem de viure en i amb la terra respectant 
els seus ritmes, que cultivar-la sense espoliar-la és una acció política, i que és fona-
mental qüestionar-nos les cadenes que hi ha darrera els nostres aliments. Una tasca 
que comença revaloritzant sabers, valorant els treballs de cures des del camp fins a 
la cuina, redistribuint-ne les seves càrregues i generant altres models de consum de 
proximitat. 

Per últim, per a comprendre la relació entre les polítiques públiques i els projectes de 
transformació sobre el sistema alimentari actual ens han estat fonamentals:

 · Les aportacions de l’Alba Herrero Garcés i la Natàlia Castellanos Ayala, i les seves 
reflexions sobre el vincle entre l’alimentació i els treballs de cures, publicades a l’es-
tudi “Una aproximación a las políticas agroalimentarias locales desde la economía 
feminista” (2020), on revisen l’estratègia agroalimentària municipal de la ciutat de 
València.

 · L’informe “Sembrem transformació. Un apropament des de l’economia solidària a 
l’actualitat del moviment agroecològic de Catalunya” (2019). En concret, l’apartat 
sobre perspectiva feminista, on hi destaca la infrarepresentació generalitzada de les 
dones en els òrgans de govern de la majoria d’iniciatives analitzades, trobant compo-
sicions paritàries només en els grups de consum.

 · Els estudis “Arran de Terra: Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya” (2010) 
confeccionats per les companyes de l’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Polí-
tica (IEEEP), Arran de Terra i Entrepobles. En especial, en el seu primer informe, en 
el capítol que parla de les dones en el món rural i la seva relació amb la Sobirania Ali-
mentària, els indicadors segregats per gènere sobre l’accés a la terra i de participa-
ció en projectes agroecològics.

Crear espais de reflexió col·lectiva

Després de les lectures, vam realitzar un mapatge de projectes i pràctiques de cura al te-
rritori que es relacionen i comparteixen els valors d’una sobirania alimentària feminista. 
De totes les iniciatives localitzades, vam fer-ne una tria responent als factors de disponi-
bilitat de temps, diversitat en la representació de totes les fases de la cadena alimentària, 
lligam territorial del projecte amb el Camp de Tarragona, i la combinació de projectes 

https://capitanswing.com/libros/quien-alimenta-realmente-al-mundo/
https://soberaniaalimentaria.info/
https://www.pikaramagazine.com/2018/09/consumo-a-fuego-lento-una-receta-de-la-economia-feminista/
https://www.pikaramagazine.com/2018/09/consumo-a-fuego-lento-una-receta-de-la-economia-feminista/
https://redecofeminista.files.wordpress.com/2012/11/ecofem_rurales_web.pdf
https://redecofeminista.files.wordpress.com/2012/11/ecofem_rurales_web.pdf
https://traficantes.net/libros/subversi%C3%B3n-feminista-de-la-econom%C3%ADa
https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2019/09/informe_definitivo_cast.pdf
https://etxaldeko-emakumeak.elikaherria.eus/es/
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/10/2020_ASSUT_aproximacio_politiques_agroalimentaries_economia_feminista_sintesi.pdf
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/10/2020_ASSUT_aproximacio_politiques_agroalimentaries_economia_feminista_sintesi.pdf
https://einatecagroecologica.pamapam.org/wp-content/uploads/2021/06/Sembrem-transformacio.pdf
https://einatecagroecologica.pamapam.org/wp-content/uploads/2021/06/Sembrem-transformacio.pdf
https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/1970/01/informeindicadorssba1-catalunya.pdf
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productius-reproductius per a la transformació. Aquesta tria ens ha dut a compartir es-
pais de reflexió amb dones diverses que formen part d’horts socials i escolars, grups 
de consum, projectes de cuina compromesa, d’ agroecològica, d’investigació 
sobre dones i alimentació, i de recuperació de sabers.

Un segon espai de reflexió col·lectiva es va generar en el marc de la quarta Escola Po-
pular d’Economia Feminista de Tarragona. En el transcurs de la sessió sobre eco-
feminismes, es van plantejar diferents interrogants sobre com ens relacionem amb 
l’alimentació i com es vincula a l’economia. La conversa va donar lloca a l’elaboració de 
l’itinerari i propostes de preguntes a fer-nos en la realització d’una deriva sobre sobirania 
alimentària feminista a la ciutat.

Finalment, per acabar la fase de construcció de coneixements compartits: el tercer espai 
de reflexió ha estat la realització d’una deriva feminista en el marc de la Fira d’Econo-
mia Social i Solidària del Camp de Tarragona de 2022. L’ús de la deriva com a tèc-
nica d’investigació-acció-participació ens va permetre observar, cartografiar i imaginar 
l’espai des de les diverses maneres de consumir aliments i les repercussions que tenen 
en nosaltres i allò que ens envolta2. 

Cada un d’aquests espais d’intercanvi de coneixements, dubtes i idees ha estat possible 
gràcies a la sororitat de totes les participants, el temps que ens han compartit i la volun-
tat de teixir complicitats amb nosaltres. 

2 Per tal d’organitzar una deriva sobre sobirania alimentària feminista, ens hem guiat per els coneixements i aprenentatges 
sistematitzats de la Colectiva XXK sobre les derives com a eina d’investigació col·lectiva. Aquest es troben recollits a: “Derivas. 
Apuntes metodológicos para organizar una deriva” (Colectiva XXK, 2020). 

https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2020/01/Apuntes-metodolo%CC%81gicos-para-organizar-una-deriva.pdf
https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2020/01/Apuntes-metodolo%CC%81gicos-para-organizar-una-deriva.pdf
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3 
Parlem de sobirania 
alimentària i agroecologia 
feminista
Centrar la mirada sobre les bases materials que ens permeten construir alternatives al 
sistema alimentari actual, com l’agroecologia feminista i la sobirania alimentària, és ne-
cessari fer un pas enrere i parlar de l’accés a la terra. La lluita per l’accés a la terra ha tra-
vessat a la majoria de cultures des de que es va passar de recol·lectar a produir aliments. 
La separació de la terra i l’apropiació dels temps, treballs, recursos i cossos dedicats a la 
producció és un eix central de l’organització de les nostres societats que, des de la mo-
dernitat, esdevé una de les claus de volta per la configuració del sistema capitalista, pa-
triarcal i colonial.

Terra, treball i aliments a mans del capital

La privatització o acaparament de terres va significar la separació radical de la po-
blació dels seus mitjans de subsistència. El procés de concentració de terres i de la seva 
propietat en mans d’uns pocs va suposar una limitació de les formes de vida, suposant 
la pèrdua de terres comunals i posant fi al dret consuetudinari. Aquelles qui depenien 
de les terres per garantir la seva supervivència van ser expulsades o obligades a vendre 
la seva força de treball per a mantenir-se, així: els treballs col·lectius van desaparèixer, es 
va intensificar el rol de la família nuclear vers la comunitat, i les dones3 van ser enviades 
a les llars.

3 Considerem important comentar que, en el transcurs del document, quan fem referència a dones parlem d’un col·lectiu més 
ampli que les dones cis. Utilitzem el terme dones per a referir-nos al conjunt de cossos feminitzats que no pertanyen a la 
categoria home cisgènere, i es constitueixen com a subjecte en base a compartir un seguit de violències/opressions concretes 
que travessen la seva experiència dins del sistema capitalista, cis-hetero-patriarcal i colonial. 
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La privatització de la terra i de l’accés de béns comuns va suposar una re-configuració 
sensible i logística de la vida, on es va cimentar la divisió sexual, racial i transnacional 
del treball. En primera instància, el treball va dividir-se físicament en dues esferes: la 
productiva i la reproductiva. La primera, vinculada al treball remunerat, va ser atri-
buïda als homes i la segona, vinculada al treball de cures, invisible i gratuït, va recaure 
sobre les dones dins de les llars. A posterior, aquesta divisió del treball va comprendre 
l’eix de racialització com una forma d’apropiació i esclavatge del treball, i les trans-
formacions de la globali tzació van dur a l’especialització territorial generant cossos 
i zones de sacrifici globals en pro de l’economia de mercat. Des de les economies fe-
ministes es posa de relleu aquesta estratificació del treball per evidenciar que sense 
aquests treballs de reproducció social i de cures, que sostenen la vida de forma cons-
tant i quotidiana, no es podria realitzar el treball productiu.

A la vegada, els tancaments de terres van significar la fi de la producció col·lectiva d’ali-
ments, de l’autoorganització de les comunitats i la vida camperola, i es van anar relegant 
aquells coneixements casolans en l’àmbit privat. La privatització dels mitjans de sub-
sistència comunitària va suposar un saqueig de recursos, un buidatge de l’autonomia de 
les persones i una colonització dels sabers, pràctiques i vides pels circuits d’extracció de 
beneficis del capital. 

Aquest procés d’acumulació primitiva s’ha anat desenvolupant al llarg de la història, 
intensificant-se i accelerant-se en el darrer segle a través de polítiques depredadores im-
pulsades per organismes internacionals, com el Fons Monetari Internacional o el Banc 
Mundial. A mans d’aquests organismes, s’ha generat una arquitectura internacional so-
bre les formes de producció necessàries per a garantir “el bon desenvolupament eco-
nòmic”. El resultat d’aquestes ens ha dut a la consolidació d’un model d’aprofitament in-
tensiu de recursos locals per al benefici de l’agro-negoci deixant els territoris empobrits 
i desproveïts de la seva capacitat d’autosuficiència alimentària.

Un exemple de l’impacte d’aquest actors de l’economia global en la transformació 
de modes de vida i del territori el trobem recollit en el projecte gràfic “Mesoamérica 
Resiste” del col·lectiu Beehive Design. A través d’un mapa il·lustrat, mostren la invasió 
moderna dels megaprojectes a Centreamèrica, venuts com avenços per al desenvo-
lupament de la regió, i les respostes comunitàries que s’han organitzat per a defensar 
el territori i construir economies alternatives.

En el conjunt de processos de canvi del sistema agroalimentari, destaca la mal-anome-
nada Revolució Verda al segle XX per a la transformació tecnològica de la producció 
agrícola. A través seu, les grans corporacions del sector alimentari van fomentar l’ús de 

l’agroquímica i els combustibles fòssils en els mètodes de cultiu. Des de la modificació de 
llavors a la normalització de l’ús de fertilitzants i plaguicides, juntament amb una meca-
nització de l’agricultura a gran escala. Aquests elements van dur a una intensificació de 
la producció i van anar esborrant aquelles pràctiques més tradicionals, junt amb el teixit 
social de zones rurals i pageses que els sostenien. Així, es va produir un nou èxode rural 
cap a l’espai urbà possibilitant un nou acaparament de terres en mans del capital. 

Des d’on construir una alternativa feminista?

Vers aquests canvis de la producció agroalimentària, al llarg dels anys, han nascut dife-
rents projectes que busquen descentrar la lògica de l’acumulació en la producció i situ-
ar de nou en els seus circuits els valors de comunitat, benestar, cura i bon viure. Entre 
aquests trobem Vía Campesina, moviment mundial de referència que, fundat el 1993, 
aposta des de l’inici per a un canvi cap a una producció local i sostenible, sense relacions 
de poder i adaptada als ecosistemes naturals, així com pel foment de polítiques públi-
ques que garanteixin l’autonomia dels pobles en matèria alimentària. 

És des d’aquesta mirada que neix el concepte de Sobirania Alimentària, una proposta 
política alternativa a la globalització agroalimentària arrelada al dret dels pobles a decidir 
i controlar la seva alimentació de forma autònoma a través de l’agroecologia campero-
la4. Per tant, es presenta com una alternativa a les dinàmiques imposades de la revolució 
verda: l’agroecologia recupera sabers i pràctiques tradicionals, les actualitza, i busca la 
sostenibilitat ecològica i social en la producció. És una proposta popular que s’articula 
mitjançant el reconeixement dels sabers de qui cultiven, cuiden i elaboren aliments, situ-
ant-ne la vida, les relacions, el benestar i l’equilibri al centre del sistema alimentari. 

Tal com recullen diferents autores, però, l’aposta per una sobirania alimentària i agro-
ecologia tot i tenir implícits uns principis comuns amb les mirades feministes no són de 
per se feministes. Són propostes que es desenvolupen en un context de desigualtats 
sistèmiques, que també són presents en el món agroalimentari, en els camps, les co-
munitats agrícoles, les famílies i les cuines de tot el món. Per tant, construir una mirada 
feminista que desterri la mirada androcèntrica, que desromantitzi la família camperola 
i el món rural, i que desdibuixi les precarietats i violències econòmiques del sistema agro-
alimentari és fonamental. 

4 García Roces, I., Rivera, M., i Soler, M. (2018). Agroecología feminista para la soberanía alimentaria: ¿de qué estamos hablando? 
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, 33. 

https://beehivecollective.org/posterViewer/?poster=mr&lang=es
https://beehivecollective.org/posterViewer/?poster=mr&lang=es
https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/64-numero-33/590-agroecologia-feminista
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Des d’aquesta intuïció compartida, s’estan teixint propostes de sobirania alimentaria 
feminista i d’agroekofeminismes que sumen a les iniciatives anteriors la importància 
de despatriarcalitzar la cadena alimentaria de cap a peus. Aquesta tasca no s’emmarca 
en una qüestió de drets d’explotació o de números paritaris en els projectes. Despatriar-
calitzar el model agroalimentari actual implica desenvolupar propostes de reforma 
agrària per a reterritorialitzar la producció, per a garantir l’accés a la terra i als recursos 
bàsics per a totes, per a col·lectivitzar totes les feines que fan possible que tinguem un 
plat a taula, i per poder conèixer i decidir sobre què, com i on es produeix els aliments 
que consumim. En definitiva, les col·lectives, grups i moviments que se situen en aques-
tes coordenades plantegen la subversió feminista del sistema agroalimentari, re-
teixint noves relacions i transformant-ne la seva lògica de funcionament.

Els aprenentatges dels feminismes camperols, els feminismes comunitaris, les mira-
des decolonials i els ecofeminismes són eines fonamental per a la politització al vol-
tant de l’alimentació, i aliances necessàries per a fer camí cap a la sobirania alimentà-
ria feminista.
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4 
Investigació col·lectiva
Reflexionem sobre alimentació i economia feminista

En la quarta edició de l’Escola Popular d’Economia Feminista de Tarragona, durant la 
sessió “Territori, ecofeminismes i alternatives per una vida digna”, es va generar un 
espai de pensament col·lectiu al voltant del dret a l’alimentació i l’economia feminista 
amb Stephanie, Clàudia, Eugenia, Tati, Clara i Anna. De la conversa, van emergir 
aquestes idees clau per a la investigació:

1. Alimentació són cures

Alimentar-nos és una funció i necessitat bàsica per a la sostenibilitat de la 
vida. És una activitat quotidiana que, sigui com a moment social, com a funció mecànica 
o com a generador de plaers, respon a una necessitat biològica de nodrir-nos, tenir un 
cos sa i energia disponible. El fet de cuinar, preparar el menjar, preparar-se mentalment 
per asseure's a dinar, més enllà de ser un procés vinculat a la pròpia supervivència també 
pot ser viscut com un ritual, com un símbol de benestar, de cura i de compartir juntes.

Menjar és de les accions de la vida on destinem més temps, diners i cures. És una inversió 
conscient, que s’imbrica amb la consciència de ser un cos vulnerable, interdependent i 
ecodependent que necessita de l’energia-nutrients que se li dona per a poder funcionar. 
Però, de quina manera ens alimentem? Quin consum en fem? 

Si l'alimentació és una qüestió bàsica per la reproducció diària de la vida, cal posar l'ac-
cent en les formes com ens alimentem i les cadenes que se li associen. Volem alimen-
tar-nos posant les cures i la sostenibilitat de la vida en el centre del procés. Així, tenir a 
l'abast els coneixement sobre aliments de temporada, saber els quilòmetres que hi ha 
darrera d'una peça de fruita, de quina manera s'ha produït, com s'han transportat, si la 

https://www.cooperaccio.org/ca/tornem-a-tarragona-amb-lescola-popular-deconomia-ecofeminista/
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feina que ha fet possible que jo avui mengi certa verdura ha estat ben retribuïda, com 
afectaran aquests aliments a la meva salut... Són informacions necessàries per poder 
recuperar part del nostre dret a decidir de què, com i de quina manera volem alimen-
tar-nos, i ens permeten conèixer les petjades socials, ambientals i de cures5 que hi 
ha darrera de la indústria alimentària per donar-hi una volta.

Per altra banda, és fonamental posar en valor i visibilitzat tota la feina que travessa l'ac-
ció d'alimentar-nos. Planificar els àpats, desplaçar-se a comprar, ordenar, netejar, prepa-
rar el menjar i posar el plat a taula. Totes aquestes accions si les situem a les llars sovint 
són realitzades per dones i impliquen temps i càrregues mentals, impliquen altres torns 
fora del circuit productiu de l'economia. Aquesta realitat invisibilitzada s’imbrica amb la 
divisió sexual del treball i els rols de gènere que s'articulen en el sí de la família nuclear 
heterosexual6.

Un concepte útil des de les economies feministes per a identificar les càrregues que 
suposa la planificació de la vida quotidiana i de la provisió de benestar és el terme càr-
rega mental. Susan Walzer el defineix com el pes que tenen majoritàriament les do-
nes derivat de la suma de responsabilitats per a organitzar la vida quotidiana. L’artista 
Emma Clit l’ha sabut plasmar de forma molt exemplificadora en unes vinyetes amb el 
nom de “No m’ho has demanat” (2017).

L’alimentació és un dret que necessita temps, que es troba íntimament vinculat 
amb el dret col·lectiu a les cures i als cicles naturals que fan possible la producció alimen-
tària. Tal com recull la Colectiva XXK (2020), no és una qüestió de viure de la terra, sinó 
de viure en i amb la terra. Respectant els seus ritmes, cultivant sense espoliar-la i alimen-
tant-nos sense explotar-nos. Aquesta posició implica canvis sobre la cadena alimentaria, 
entre d’altres:  reconstruint els vincles entre el camp-ciutat, recuperar genealogies de 
sabers feministes, agroecològics i comunitaris de, simplificar el sistema alimentari, re-
distribuir les tasques associades a l’alimentació i generar una altra manera de viure amb 
la terra des de la cura i el benestar.

5 Aquesta reflexió sobre les petjades socials, ambientals i de cures es vincula directament amb la lectura del deute que proposa Ariel 
Salleh des dels ecofeminismes. El sistema agroalimentari industrial, globalitzat i dominat per l’especulació genera un deute social 
amb el treball explotat, un deute encarnat amb el treball reproductiu i un deute ecològic pels danys provocats al metabolisme 
natural. La consciència d’aquests deutes, d’aquestes petjades generades, posa sobre la taula la necessitat de pensar l’alimentació 
des d’unes altres coordenades. 

6 És el model familiar hegemònic i preferencial dins del capitalisme cis-hetero-patriarcal, on la família esdevé la unitat base de la 
reproducció social, del treball de cures i de provisió de benestar. Així, l’alimentació i totes les tasques vinculades a ella es troben 
estructurades d’acord amb les tasques sexuades que es produeixen a la llar.

Impulsar aquests canvis pot fer possible una alimentació més saludable, conscient i eco-
lògicament sostenible, que permeti generar estratègies més col·lectives de producció, 
distribució i consum garantint el dret a l’alimentació de totes les persones. Són passes 
per a minimitzar despeses i fer possible que menjar bé i econòmic no impliqui una reduc-
ció de la qualitat de vida de les productores. Dins de les lògiques del mercat i l’especula-
ció sona contradictori, si posem les cures del territori i la vida no ho és. 

2. No hi ha canvi sense polítiques públiques

Les polítiques alimentàries són polítiques transversals: si agreugem les condi-
cions laborals de qui cultiva i cuida la terra, si utilitzem els agrotòxics, homogeneïtzem 
la producció i en reduïm el nombre de nutrients, si mercantilitzem l’accés a aliments 
i consumim aquells de menor qualitat, els nostres cossos viuen els impactes. En altres 
paraules, emmalaltim. La precarització de les condicions de vida té un impacte sobre la 
nostra alimentació, i les nostres pràctiques alimentàries són determinants socials de la 
salut, afectant a la salut comunitària. 

En aquest sentit, és important el paper que juguen les administracions públiques alhora 
de fomentar una alimentació sostenible. Així, campanyes com la setmana de l'alimen-
tació sostenible, l'impuls de nous programes alimentaris són fonamentals per avançar, 
però la seva acció es veu limitada amb la participació de grans corporacions. Per què es 
limita la seva acció? L'entrada d'actors que fan negoci de la comercialització d'aliments, 
compten amb els circuits globals del capital i la producció fet a quilòmetres de distància, 
sense plantejar altres formes possibles de producció i desplaçant els parcs agraris7 lluny 
dels principals pols de consum.

Tota política pública que busqui transformar el model alimentari, doncs, ha de moure's en 
unes coordenades diferents. Ha de plantejar espais de producció públic-comunitaris, 
dins dels nuclis urbans, donant vida a espais abandonats. Ha de permetre el desenvolu-
pament d'un sistema alimentari relocalitzat, que augmenti nivells d'autonomia sense 
dependre d'allò que ve de lluny i fora, ni de grans empreses, ni del consum constant de 
petroli. Polítiques que capgirin la direcció actual de les institucions i l'apropin al benestar 
del conjunt de la societat. 

Per on podem començar? No hi ha una única ruta però sí elements comuns a desenvo-
lupar cap a pensar l'alimentació i el nostre sistema agroalimentari des de mirades més 

7 Els parcs agraris de les grans àrees metropolitanes es troben en perill d’extinció, quedant-se deserts per manca de relleu generacional 
i esdevenint terres apropiables per altres circuits d’extracció de valor, com la construcció. 

https://www.eldiario.es/micromachismos/deberias-haberlo-pedido-comic-mental_132_3293090.html
https://www.plutobooks.com/9781786802859/eco-sufficiency-and-global-justice/
https://www.plutobooks.com/9781786802859/eco-sufficiency-and-global-justice/
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col·lectives i comunitàries. Per exemple, preguntar-nos: de quina manera accedim als 
aliments? Quines són les diferències que hi ha entre accedir-hi en un mercat municipal, 
un supermercat o de la mà de productores locals? Com aquest canvi afecta a les nostres 
vides? I fer-ho, interrogant-nos sobre les alternatives que s'estan construint per viure vi-
des dignes, que ens cuidin i cuidin el nostre entorn natural. Apropar-nos des d'aquí ens 
pot permetre caminar cap a una sobirania alimentària més social, més ecològica i més 
feminista. 

Derivem: del supermercat a les alternatives socials i solidàries

Què és una deriva? Per què derivem? Ens aproximem aquesta metodologia de la inves-
tigació feminista des dels apunts de la Colectiva XXK, on presenten les derives com un 
procés col·lectiu de fer recerca, indagar i conspirar juntes. És un exercici de cartografiar, 
ocupant i repensant els espais on fem vida, visibilitzant els impactes del sistema capitalis-
ta i les alternatives individuals i col·lectives que construïm enfront seu. 

Des d’aquí, vam proposar-nos fer una ruta posant la nostra mirada sobre la sobirania 
alimentària feminista i agroecològica. El 21 de maig a Tarragona vam trobar-nos per re-
córrer espais relacionats amb el dia a dia de la nostra alimentació, i en el marc de la Fira 
d'Economia Social i Solidària del 2022, conèixer projectes alternatius. Caminant juntes 
pels espais vam reflexionar sobre com l'alimentació s'entrelliga amb  els nostres temps, 
coneixements perduts i vam proposar accions concretes per fer de l’alimentació un acte 
transformador.

Vam començar a caminar a la porta del Mercat Central de Tarragona per observar de 
forma col·lectiva les diverses formes en que es comercialitzen els aliments. Vam investi-
gar les diverses parades del mercat, els passadissos del supermercat Mercadona que se 
situa al pis de sota, i per les diferents iniciatives del sector agroalimentari que eren pre-
sents a la Fira d’Economia Social i Solidària a la Plaça Corsini.

L’objectiu d’aquesta deriva va ser cultivar col·lectivament els ingredients que ens calen 
per a caminar cap a una sobirania alimentaria feminista, pensant en els impactes del 
sistema actual sobre les nostres vides i coneixent les alternatives que s'estan construint 
al Camp de Tarragona. A continuació, recollim algunes de les reflexions que van emergir i 
van donar forma a la nostra recepta feminista per recuperar sobirania:

1. La diferència dels envasats

L'ús del plàstics ha estat un dels temes més abordats en els últims anys des de l'ecolo-
gisme. És perjudicial com a envàs alimentari, tant per a la nostra salut com per la del pla-
neta. La seva utilització constant com a embolcall d'un sol ús, fins i tot per a productes 
que no en necessiten, genera un flux constant de residus fòssils amb un elevat impacte 
ambiental.

Qüestionar-nos l'ús de plàstic sense fi que es genera en la distribució i compra d'aliments 
obre la porta a plantejar altres tipus d'envasos d'ús quotidià i constant. Des de cartró 
compostable a pots de vidre, passant per bosses de tela i farcells de tela, poden ser re-
cursos més sostenibles i saludables. Ens apropen a un tipus de consum diferent com la 
compra a granel, o a establiments que accepten l'ús de carmanyoles pels productes que 
venen a pes. 

Per tant, va més enllà del canvi proposat de posar preu a les bosses de plàstic o canviar-les 
per biodegradables. És recuperar pràctiques i repensar alternatives al model fòssil 
d'envasos. 

2. Venda de proximitat

Quants quilòmetres té la fruita que comprem? Quines condicions laborals hi ha darre-
ra seu? La compra de productes locals i de proximitat ens facilita conèixer la resposta 
aquestes preguntes, i obre la porta a la supervivència de projectes agroalimentaris al te-
rritori amb menor petjada ecològica. 

Sovint, a les parades dels mercats municipals la persona que ven el producte no corres-
pon a qui el produeix, però als mercats de pagès sí. Aquests mercats de caràcter itinerant 
ens permeten conèixer de primera mà la cadena alimentària, les condicions de produc-
ció, mentre que ens ofereixen els productes de temporada i del territori, obrint la porta 
a reteixir nexes camp-ciutat. 

És important mencionar que la categoria de producte de proximitat no està exempta de 
pràctiques d'explotació o de competitivitat de la indústria agroalimentària. En grans ca-
denes de supermercats podem trobar productes de proximitat però sense garanties de 
bon tracte amb petits productors i no lliures de denúncies per explotació laboral i males 
pràctiques.
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3. El poder de les grans empreses

L’any 2017 es va re-inaugurar l’edifici del Mercat Central de Tarragona després de 10 anys 
en remodelació. El mercat, constituït per 40 parades i 7 locals comercials, en la seva re-
obertura, va modificar els seus horaris: van passar de ser només de matí a tot el dia, de 
8.30h a 21.00h. Aquest canvi s’ajusta a l’horari d’obertura del supermercat Mercadona, 
qui té la concessió del pis de sota del mercat. 

Aquest canvi presentat per l’administració com una aposta per adaptar-se als hàbits de 
compra actuals respon a un canvi de les condicions de vida de les paradistes i una preca-
rització de les condicions laborals. Les paradistes que es van negar a obrir en el nou hora-
ri marcat van ser sancionades amb multes, fent evident que l’administració prioritzava la 
consonància amb els ritmes de producció-consum del capital.

Podem situar com una anècdota la qüestió dels horaris d’obertura, però aquest canvi 
acompanyat de les pujades del preu de lloguer de les parades, l’increment de la despesa 
de personal i de les factures energètiques que impliquen més temps d’obertura, ha im-
plicat un canvi de les paradistes. No totes han pogut continuar la seva activitat, sent els 
negocis familiars i amb menors recursos els primers en veure's expulsats del mercat 
municipal.

4. Menjar ràpid

Els ritmes de vida accelerats que travessen el nostre dia a dia fan de l'alimentació una ac-
ció quotidiana a la que, sovint, no tenim el temps ni l'espai adequat a dedicar-li. Això ha 
fet créixer l'oferta de menjars preparats i processats en mercats i supermercats, on cada 
cop hi ha més opcions i que només calen escalfar uns segons per poder menjar-les. 

Lluny de ser un ideal, la centralitat de la feina en l'organització de la vida i la intensificació 
dels seus ritmes ha normalitzat el consum de menjar ràpid.

Dins de les opcions de menjars ràpids i preparats, però, hi ha de millors i pitjors opcions. 
No és el mateix quan ens apropem a la parada de menjar preparat del mercat  —on po-
dem veure qui l'està fent i podem consultar-ne els ingredients— que agafar-ho d'una es-
tanteria del supermercat. A la vegada, si observem les consumidores d'aquest tipus de 
parades, sovint trobem persones grans, que sovint viuen soles, i d'aquesta manera tenen 
accés a menjar variats. 

Replantejar el tipus de consum del menjar preparat en uns altres ritmes ens pot apropar 
a les propostes de cuines comunitàries, menjadors populars i a generar una dimensió 
més social i col·lectiva al voltant de l'alimentació.

5. Pagar per reciclar o la fal·làcia de les aplicacions que t’ofereixen pagar un 
parell d’euros per menjar que acabarà a la brossa

Durant la deriva, es va abordar el malbaratament alimentari al veure els contenidors pro-
pers al mercat. Actualment, tot i existir una major consciència, es llencen tonelades de 
aliments en bon estat que no es venen, que no es cuinen o que se'ns han fet malbé a casa 
nostra. Aquesta realitat xoca en un context de crisi alimentària global, on 924 milions de 
persones es troben en una situació d'inseguretat alimentària greu. 

Lluny de plantejar respostes polítiques que vagin a l'arrel d'aquesta incoherència global, 
l'economia capitalista ha buscat una manera de treure beneficis generant plataformes 
de compra-venda de productes que els comerços són a punt de llançar. Amb eslògans 
com «xefs contra el malbaratament» i molta publicitat, obren la porta a la mercantilitza-
ció del reaprofitament per mantenir el consum per consumir a tota màquina.

El “dumpster diving” o espigolament alimentari és la pràctica de reaprofitar el que 
altres llencen, o el mercat considera que no és apte per a generar beneficis. Una pràc-
tica col·lectiva, que articula grups i genera una dinàmica de solidaritat fent repartiment 
de tot el que es recupera entre totes. Busca generar vincles amb comerços, teixir xarxes 
comunitàries i fomentar un consum des del decreixement, al contrari de les respostes 
del capital.

6. Cultura alimentària

Lligat a les reflexions anteriors, vam reflexionar sobre els sabers perduts sobre l'ali-
mentació. La societat de consum i estètica ens han inculcat pensar que la fruita bona és 
aquella que ens sembla bonica, que brilla, és gran i neta, oblidant de preguntar-nos què 
significa això i els processos que hi ha darrera d'un aliment que sembla tret d'una revista.

El desconeixement sobre com conservar de la millor manera els aliments i optimitzar 
la seva durada, la pèrdua d'espai a les cuines i deixar de comptar amb un petit rebost, la 
globalitat de l'alimentació i la disponibilitat anual d'aliments... Aquest exemples mostren 
una desconnexió entre els cicles de producció agroalimentària i els cicles de consum 
alimentari, oblidant genealogies de sabers i les cures pel camí. Ens cal reconstruir una 
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cultura alimentària més lenta, més planificada, més atenta als cicles de vida dels aliments 
i de les persones.

Receptes per cuinar la Sobirania Alimentària Feminista

La suma d’aquestes reflexions i aprenentatges ens fa situar aquests ingredients com a 
indispensables per avançar cap a un horitzó de sobirania alimentària feminista:

 · Prendre consciència sobre els rols de gènere que travessen la nostra vida quotidiana 
per a fer canvis, dins i fora de les nostres llars.

 · Repartir les tasques reproductives per repensar el sistema d’arrel, donant valor a les 
tasques de cura i sostenibilitat de la vida, i així transformar la forma en què habitem 
el món.

 · Canviar el model de presa de decisions, teixir xarxa i planificar col·lectivament.

 · Fomentar formes de consum col·lectives, des de cooperatives a grups de consum, 
per exercir sobirania sobre què comprem i fer-ho de la mà de petites productores 
del territori.

 · Reconstruir el vincle amb els cicles naturals de producció alimentària, recuperar sa-
bers pagesos i impulsar projectes comunitaris agroalimentaris com horts comunita-
ris, bancs de llavors o intercanvis d’esqueixos.

 · Lluitar contra el malbaratament alimentari, apostar pel reaprofitament en cuines co-
munitàries, menjadors populars i obradors col·lectius. 

 · Polititzar les cuines com a espais amb memòria, recuperar receptes i productes de 
temporada; i com a  espais de compartir i on posar la cura al centre.
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Pràctiques de cura i 
sostenibilitat alimentària  
al Camp de Tarragona

Recuperar sabers
PROJECTE: LA SILVESTRINA / PARLEM AMB LA MARTA 

Proximitat, herència cultural i biodiversitat

El projecte de La Silvestrina es construeix sobre la base de la recuperació de coneixe-
ments i usos de les plantes que tenim a la vora, amb l’objectiu d’incorporar-los al dia a dia. 
Des de plantes aromàtiques a medicinals i comestibles que es troben en el nostre entorn 
proper. Treballa amb plantes espontànies, les mal anomenades males herbes, i les plan-
tes aromàtiques i medicinals: les plantes mediterrànies.

Des de 2019, La Silvestrina promou una línia d’infusions per entendre les propietats de 
les nostres plantes: no només com a tractament quan estiguem malaltes, sinó també 
com a plantes degustatives. Fomenta un consum de proximitat vers un consum de tisa-
nes d’importació, per reduir la petjada ecològica del viatge que haurà de recórrer fins a 
arribar a la botiga, així com la pèrdua de propietats i qualitat pel moment de la collita i la 
manca d’associació de cultius8.

8 L'associació de cultius és una tècnica típica de l'agricultura tradicional i ecològica que consisteix en el cultiu simultani de plantes 
compatibles al mateix lloc. Les necessitats de cada tipus de cultiu són diferents, per això, aprofitar aquestes diferències mitjançant 
l'associació de cultius que es complementen pots servir per a minimitzar la relació de competència entre plantes que creixen juntes 
i la propagació de plagues i malalties.
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El consum d'infusions d’importació, sovint produïdes a territoris perifèrics, sumen a les 
dinàmiques de destrucció i apropiació dels coneixement col·lectius a mans de grans em-
preses en el Sud Global. 

És important recuperar l’herència, els sabers de la nostra terra i pensar en com les nos-
tres avantpassades es relacionaven amb les plantes que encara avui creixen en els bos-
cos i camins del nostre territori. La Marta reflexiona sobre aquesta herència i sobre el fet 
que, tot i tenir accés a qualsevol planta del món i qualsevol tractament del lloc més llunyà 
del món, els nostres cossos no ho rebran de la mateixa manera que ho farien amb una 
planta que creix al nostre territori amb propietats molts semblants.

Organitzar els temps pel projecte i per la vida

El projecte es troba a la mateixa casa on viu la Marta. Expressa que, sovint, se li fa difícil 
compaginar aquest projecte familiar amb altres esferes de la vida al portar-ne el pes prin-
cipal. Per això, va decidir deixar les feines externes que li donaven més volum de feina i 
enfocar-se en el projecte. Comenta que, a vegades, la gestió dins de casa es veu afectada 
davant la dificultat de separar el projecte laboral del projecte de vida i se li fa complicat 
trobar les hores. Amb els anys, ha anat aplicant estratègies d’organització, tot i que quan 
el volum de feina és més alt no arriba a tot, deixant la llar en segon pla.

Un projecte relacionat amb el camp implica moltes hores de feina, de cuidar les plantes, 
mantenir l’horta... A més a més, de la feina d’elaboració, de gestió i de divulgació. Això té 
efectes en la tasques de cures i no sempre hi ha temps, prioritzant el projecte al temps 
d’oci personal i de descans. És complicat separar perquè és un projecte que forma part 
de la nostra vida i del dia a dia, està integrat dins de la vida familiar, i participar-hi quan hi 
ha estones lliures és enriquidor i dona felicitat. 

Construir vincles amb les persones i la terra

El projecte de La Silvestrina intenta construir un món diferent. Des de la consciència 
d’estar arrelades, vinculades a la terra, més sostenible cap a ella mateixa, en harmonia 
amb la vida i transformant des d’allò individual al col·lectiu, teixint xarxes transformado-
res amb l’entorn.

És entendre, respectar la natura com a espai d’intercanvi. De cuidar la terra, viure amb i 
des d’ella, coneixent-la, estimant-la, cultivant-la i gaudint dels recursos que genera des 
de l’autosuficiència. Generant espais d’economia circular, solidaritat, altruisme, inter-

canvi, compartint aprenentatges, generant petites comunitats d’ajuda, créixer sumant 
experiències i transformant el món global des de l’escala local.

Dins de l’àmbit de recuperació de sabers, plantes i llavors al Camp de Tarragona trobem 
els següents projectes:

Projecte Localitat Què treballen?

La Silvestrina Valls Herbolària artesana i apropament a la natura

Corremarges
La Sala de Comalats 
(Conca de Barberà)

Recuperació i divulgació dels usos populars  
de la vegetació

El Jardí de  
les bruixes

Poboleda
Herbes del Priorat, tallers, remeis  
i cosmètica eco

Almàixera Valls
Associació per la conservació de llavors del 
Camp de Tarragona (banc de llavors)

Mancomunar recursos
PROJECTE: FRUITS DEL GAIà / PARLEM AMB LA MERCè

Canvi de mentalitat

Fruits del Gaià és un projecte d'arboricultura mediterrània ecològica. Entre les planes de 
l’Alt Camp i la riba del Gaià, seguint la tradició d’explotació familiar, conreen ametllers i 
oliveres tot buscant noves formes de cultiu que millorin la relació amb l’entorn natural.

La Mercè ens explica que, sovint, quan es parla d’alimentació s'entén com un tema aliè a 
les persones, com si no tingués res a veure, quan hauria de ser un eix central a les nostres 
vides. Considera que al ser un àmbit que se situa a la llar i ha recaigut en les dones, se li ha 
tret valor i s’ha naturalitzat. Qui fa la compra, qui pensa el dinar, qui educa els infants a la 
cuina... Són tasques que es reprodueixen de forma constant i que fan les dones perquè, 
sinó, cauen al buit i no es realitzen. 
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Un exemple que ens explica la Mercè sobre la relació amb l’alimentació a casa seva ens 
mostra com el vincle amb el menjar és diferent d’una llar a una altra: “quan els meus fills 
passen un parell de dies fora, al arribar a casa demanen verdures. Això em mostra que no 
en totes les llars hi ha un contacte amb una alimentació variada i que, a vegades, ens man-
ca una educació en alimentació sostenible”. És aquí on les cuines, el temps per cuinar, 
prenen un rol central a les cases; un rol que cada cop va perdent més força i que cal un 
canvi de mentalitat per a corresponsabilitzar-nos.

És clau comprendre la idea de corresponsabilitzar-nos per evitar retorns a la cuina 
i que aquestes tornin a ser un espai no mixte imposat per l’atribució d'allò privat, de 
cures i reproductiu sobre les dones. Així, fem èmfasi en la corresponsabilitat perquè, 
tot canvi de mentalitat, ha d’anar associat a una redistribució dels treballs de repro-
ducció social i cures a les llars, a les comunitats i al conjunt de la societat. Acompanyat 
d’unes polítiques del temps que facin possible viure, no només sobreviure la vida 
quotidiana. 

En aquest sentit, la Mercè apunta que el canvi de mentalitat també ha d’anar a l’arrel dels 
rols de gènere en la construcció del projecte. Comenta que Fruits de Gaià és una em-
presa familiar, però on la seva parella és l’autònom, el propietari de la terra, encara que 
totes hi treballen. Aquesta formula es repeteix en diferents projectes i, encara ara, no es 
qüestiona gaire. 

Esforç compartit

Fruits del Gaià, juntament amb Menjamiques i Socarel, formen part del projecte 
cooperatiu La Brostada. L’objectiu del projecte és facilitar el desenvolupament de 
petites productores de caire agroecològic al territori. En paraules de la Mercè, “la 
Brostada és un aprenentatge continu en la cooperació i del treball en equip, compartint 
esforços per tirar endavant petits projectes agroecològics i locals, difícils d'assolir de 
forma individual.”

La Brostada emergeix d’una necessitat compartida: internalitzar tasques compartint re-
cursos, amb un objectiu i unes ganes compartides. Respon a la necessitat de disposar 
d’infraestructures per tirar endavant petits projectes agroecològics de Bràfim, que sols 
els hi seria complicat sostenir. Així, a través de teixir xarxa i co-finançar plegades estruc-
tures, serà possible disposar d’un obrador cooperatiu on transformar els diferents pro-
ductes i obrir-ho a la participació d’altres projectes existents al territori.

Decidim plegades
PROJECTE: GRUP DE CONSUM LA BAJOCA / PARLEM AMB L’OLGA

Conèixer el que mengem

L’Olga forma part del nucli de Tarragona, del Grup de Consum La Bajoca. Amb ella vam 
parlar sobre quines transformacions genera formar part de grups de consum col·lectiu 
i de proximitat.

D’acord amb la seva experiència, l’Olga compren el grup de consum com un espai de 
politització, on les consumidores esdevenen part activa del circuit alimentari i transfor-
min un fet quotidià com és anar a comprar en acte polític. El potencial, doncs, se situa en 
que comprar esdevé una acció col·lectiva i que s’organitza des de coordenades comuni-
tàries. Es generen vincles i es teixeix xarxa, on recolzar-se i ajudar-se entre consumido-
res, i construir enllaços amb altres nuclis i estenent-se territorialment de la mà d’altres 
col·lectius. 

Els grups de consum són una forma de retallar les distàncies entre productores i les qui 
consumeixen els seus productes, de conèixer qui i on es produeixen els aliments que 
prenem. La Bajoca, al ser un grup de consum radicalment centrat en la proximitat, es vi-
sibilitza en si mateix com un acte en favor de la sobirania alimentària i de suport a unes 
condicions de treball dignes per al sector primari del Camp de Tarragona. A la vegada, 
genera un retorn ambiental positiu escurçant les distàncies de transport i donant priori-
tat a una agricultura i ramaderia ecològica i extensiva. També en els productes elaborats, 
es compta amb petites empreses o cooperatives que segueixen els valors de l’economia 
social i solidària. El grup de consum, doncs, esdevé també una forma de donar ajuda a 
aquestes iniciatives per a fixar la població al territori i diversificar l’economia amb feines 
de qualitat.  

Col·lectivitzar el consum

Tot i que ja ho feia anteriorment, l’Olga ens explica que el seu consum d’aliments en un 
grup de consum es veu travessat exclusivament per la disponibilitat de productes de 
temporada, entenent els cicles naturals i també les dinàmiques de la producció poc in-
dustrialitzada. No sempre hi són disponibles tots els productes i hi ha que només aparei-
xen cada un o dos mesos. Això obliga a fer-ne una planificació i desenvolupar més habili-
tats culinàries, recuperar receptes.
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Una dada curiosa és que, en els grups de consum, hi ha productes concrets que no són 
fàcils de trobar en els circuits habituals de compra d’aliments. Aquesta particularitat fa 
que, quan poden encarregar-se des dels grups de consum com La Bajoca, persones de 
l’entorn no sòcies s’apropen i demanen poder-ne accedir, aproximant formes de col·lec-
tivitzar el consum més enllà de qui sosté el projecte.

Cuina a foc lent

Els grups de consum són un dels ingredients a posar a la cassola per imaginar altres mons 
possibles. Mons on les persones que volen dedicar-se al sector primari puguin fer-ho, 
lliures de les dificultats que comporten avui dia la propietat de la terra, l’assoliment d’ha-
bitatges en condicions dignes, o les traves administratives. 

Obren la porta a somiar el desmantellament del sistema de producció intensiu i de grans 
empreses alimentàries que, tant a nivell agrícola com ramader, tenen un impacte ecolò-
gic, econòmic i social nefast; per avançar cap a explotacions de petita escala, territoria-
litzades i més col·laboratives. Un procés que aniria de la mà de la restricció de cadenes 
globals d’importació d’aliments insostenibles, que sovint amaguen agreujaments de les 
condicions de vida de qui els fa possible. 

A la vegada, aquesta capacitat transformadora dels grups és directe cap a les consumi-
dores. Permet un vincle diferent amb el treball reproductiu i l’alimentació, una redistri-
bució de tasques en col·lectiu, i un apoderament sobre què mengem, en quins ritmes i 
en la qualitat que ho fem. Obra la porta a un temps més lents que l’actual, a que tothom 
pugui permetre’s menjar qualitat.  

Junt amb La Bajoca, al Camp de Tarragona trobem aquests altres grups de consum: 

Nom del projecte Localitat

La Bio-leta Montblanc

La Pera Alt Camp

La Fava Priorat

El Brot Reus

Les Garrofes El Vendrell

El Poniol L’Arboç

Eco-ferro Reus

Arrels d’aigua Aiguamúrcia

Fer comunitat a través dels aliments
PROJECTE: HORT QUATRE CANTONS / PARLEM AMB LA YOLANDA I L’ANTòNIA

Espai compartit

Formar part d’un hort comunitari és saber com s’han produït els aliments que consu-
meixes, saber qui l’ha plantat, com l’ha plantat, què s’ha posat a terra —que en aquest cas 
és tot natural, l’Hort Quatre Cantons només utilitza compost—. Allò que surt de l’horta 
és el que troben al plat a taula, i tot allò que es posi a la terra que no sigui natural, acabarà 
també formant part de la teva cuina. 

En els horts, s’observa tot el procés de producció alimentaria: des de que es planta la lla-
vor i creix fins que d’ella surten noves llavors i es replanten, de la sembra a l’auto-sembra. 
Imperen uns ritmes i uns cicles que escapen a les lògiques de mercat, que reconnecten 
amb la terra. 

La Yolanda i l’Antònia van més enllà de la funció productiva dels horts d’alimentar, els 
presenten com un espai de socialització entre veïnes, on compartir coneixements, de-
sestressar-se i relaxar-se.

La sobirania del saber

Saber d’on ve o per quin procés ha passat un aliment et dona la tranquil·litat de conèixer 
que hi ha darrera de cada aliment, i de compartir els fruits que hi ha darrera de les hores 
cuidant la terra, regant les plantes... Facilita veure el valor de cada aliment i de cada tasca 
que el fa possible a l’hora de cuinar-ho i menjar-s’ho.

Des de l’Hort Quatre Cantons, la Yolanda i l’Antònia ens expliquen que, davant la desco-
neixença de moltes persones sobre la producció agroalimentària i sobre com cuinar ali-
ments propis del territori, busquen donar-li la volta mostrant tota la roda. Així no és un 
projecte que versi només en la producció, sinó que entra a les nostres llars amb tallers de 
cuina rebel, posant del terra al plat els aliments que produeixen i compartint receptes, 
trucs i idees de plats a fer amb ells. Aquesta volta se li ha afegit també la proposta d'esde-
venir artesanes alimentàries, visibilitzant tot el que produeixen, tot el que es produeix al 
seu voltant de forma ecològica i promoure visites a productores de la zona. 

A través d’aquestes propostes recuperen sabers i pràctiques que mostren que cuinar bé 
amb productes de qualitat no és una proposta fora de l’abast de totes, ni un disbarat en 
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qüestió de temps. És posar atenció a les cures i comprendre l’alimentació com una peça 
més pel nostre benestar.

Responsabilitat individual, consciència col·lectiva

L’hort és un espai obert a tothom qui té interès, Quatre Cantons se situa a Reus en un 
lloc per on hi passa molta gent però s’hi genera com una barrera psicològica que fa que a 
moltes els hi costi entrar pel què pot suposar. En aquest sentit, el projecte es construeix 
en base als compromisos que les persones que el composen poden assolir, obert a allò 
que una pot, en les seves paraules: “les coses s’han de fer perquè t’agraden o et motiven, 
i estem obertes a que et motivin durant una temporada i després et deixin de motivar”. 

Per a elles, anar a l’hort significa posar pausa a la rutina. No és ni un pes ni una obligació, 
és una manera de relacionar-se i de compartir, on tothom aporta el seu granet de sorra. 
L’hort és un mosaic de les iniciatives que tenen cada una de les qui hi participa: “si de sob-
te arriba algú que li agraden les flors i en planta, aquestes ofereixen diversitat, atrauen 
mirades i insectes, i canvia la visió sobre els horts com quelcom brut”. L’hort Quatre Can-
tons cultiven entre verdor, de forma silvestre, mirant més enllà i donant valor a tot allò 
que s’hi amaga enmig de tanta herba. 

La Yolanda i l’Antònia ens van expressar la sensació de que molta gent no acaba de com-
prendre la filosofia que impregna el projecte de l’hort: “moltes persones entren i els hi 
expliques com funcionem i ens diuen que això que una planti i una altra ho reculli no 
quadra”. El dia que planten, planten totes les persones que hi són als bancals; i cada dia, 
s’intenta recollir tot allò que hagi de ser recollit, es recullen fruits de llavors que pot ser 
la persona que les va plantar no hi és i no passa res. És un hort comunitari, on totes les 
parcel·les són per a totes i la individualitat es queda a la porta abans d’entrar: és un com-
promís de transformació del poble, en tots el sentits. 

L’hort Quatre Cantons és un projecte situat a Valls, que des de l’inici actua com a acte cons-
cient de reconèixer què i quins aliments estem donant al nostre cos. És una tasca autoges-
tionada, que arriba allà on hi arriben les que hi participen, i influeix, nodreix en la mesura 
que creix el projecte. Altres horts comunitaris que es troben al Camp de Tarragona són: 

Nom del projecte Localitat
L’hort de la Sínia Altafulla
Horts Socials Universitat Rovira i Virgili Reus
Hort social Montblanc
Horts Socials de la Gent Gran Mont-roig del Camp

Recuperar el contacte amb els aliments des de petites
PROJECTE: DINAMITzACIó HORTS ESCOLARS / PARLEM AMB L’ALBA

Educació transformadora

La proposta dels horts escolars sorgeix a la dècada dels anys setanta vers la preocupació 
creixent sobre la pèrdua de contacte de l’alumnat amb la producció d’aliments, el món 
rural i els cicles naturals. Els horts a les escoles, doncs, eren i són un espai per a recuperar 
el contacte amb la terra, d’aprendre sobre els processos ecològics i els cicles de la vida, i 
de vincular-nos de forma respectuosa amb la natura. 

Des d’aquestes coordenades, els horts escolars esdevenen eines transformadores amb 
potencialitat de canviar el sistema agroalimentari. Per una banda, aquelles qui participen 
de l’horta estableixen una relació diferent amb els cicles de vida i l’entorn natural que les 
envolta: prenen consciència del procés, el temps i la feina que hi ha darrera d’un grapat o 
d’un plat de verdures. Mostren com rere cada acció a l’hort hi ha quelcom que canvia i té 
efectes sobre els aliments que s’hi cultiven, una forma diferent per a reconèixer el seu valor. 

Per altra banda, l’Alba també considera els horts escolars com una eina per a fer visibles 
les diferències entre els aliments que trobem a grans plataformes, amb quilòmetres i 
quilòmetres a l’esquena, produïts de forma intensiva, i aquells que es cultiven en el ban-
cal de l’escola, de forma respectuosa i amable amb l’entorn. L’hort permet veure que hi 
ha diferències de qualitat entre aquestes dues formes de producció, des del gust al color, 
mostrant que hi ha processos més sans i que en la natura cada aliment és diferent.

Fer camí cap a l’autonomia alimentària

Un altre element que destaca l’Alba dels horts escolars és la reivindicació sobre l’auto-
nomia dels aliments que consumim i de generar vies alternatives al consum de grans 
superfícies. S’apropa a l’alumnat formes d’autoproducció, coneixements vinculats amb 
productes de temporada i a un altre modus de relacionar-se amb l’alimentació allunyat 
de les lògiques destructives del mercat global. 

“Són projectes que ajuden a valorar allò que mengem i a la cadena alimentària com un 
procés que ens manté amb vida i té importància, que no és igual menjar qualsevol cosa 
o no menjar-ne”. En definitiva, els horts escolars poden ser una de les potes des de les 
que articular un canvi de mentalitat vers l’alimentació i canvis en el conjunt del sistema 
agroalimentari actual.
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6 
A mode de conclusió
Unes reflexions per seguir estirant del fil

Els aliments són font de vida, per a nosaltres i per a tots els éssers vius que ens envolten. 
La seva producció, cura i consum es troben travessades pels processos que experimen-
ta la terra, que experimenten els metabolismes naturals dels quals formen part i que ex-
perimenten els cossos que els cuiden, i el sistema agroalimentari actual viu a les esque-
nes de tots ells. Hi ha més aliments i més fam, quin sentit té això? 

En el transcurs de les pàgines d’aquest document, hem assenyalat les dinàmiques des-
tructores, especulatives i d’explotació que travessen el mode de producció alimentària 
actual. El domini del capital sobre l’alimentació porta a comprendre aquest com una 
mercaderia, com un negoci, des d’on extreure beneficis sempre a costa de privatitzar la 
terra i els comuns naturals, d’apropiar-se de la biodiversitat, de les llavors, i de naturalit-
zar les biotecnologies, l’ús de químics i combustibles fòssils. Cada un d’aquests elements 
incideix en les desigualtats en l’accés a l’alimentació i en deriva en greus impactes sobre 
la salut planetària, sobre la reproducció social i sobre les condicions materials bàsiques 
per a garantir la supervivència diària. És una precarització constant de la vida. 

Davant d’aquest escenari fatalista, hem volgut posar el nostre granet de sorra plantejant 
alternatives amb la ferma convicció que existeixen pràctiques, col·lectives i propostes 
que, a diferents escales, fan possible aquesta altra manera de viure que sabem que és 
possible. Són propostes amb diferents punts de partida que s’imaginen altres formes 
de relacionar-nos amb l’alimentació, teixint aliances entre la sobirania alimentària, 
l’agroecologia i els feminismes. Unes coordenades fonamentals per a tota política 
pública que busqui transformar el model alimentari d’arrel i de la mà de les qui posen el 
cos cada dia per garantir la cobertura al dret a l’alimentació de totes les persones. 
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Comunitat, benestar, cures i bon viure són els quatre valors que hi ha a la base 
d’aquest document. Des de les lectures que hem realitzat i els espais de reflexió generats 
fins a cada una de les entrevistes on hem recollit aprenentatges, intuïcions i experièn-
cies, ens han reafirmat que són valors fonamental per qualsevol canvi que es proposi en 
el sistema agroalimentari. Recuperar sabers, guanyar sobiranies sobre els recursos natu-
rals que ens rodegen, mancomunar serveis, potenciar el consum de proximitat, reapren-
dre sobre el cicle de la vida, sobre aliments de temporada, sobre viure en comunitat... 
Cada un d’aquests elements ens aproxima a tenir pràctiques de cura del territori 
fonamentals per a tenir vides dignes, on l’alimentació no sigui un tràmit buit.

En definitiva, aquest recull és un exercici per a situar el paper de l’alimentació en el centre 
de la sostenibilitat de la vida, valorant el paper social i històric de totes aquelles persones 
—en especial, les dones, les migrants i les comunitats camperoles— que cuiden la terra i 
fan possible alimentar-nos cada dia. Un exercici des d’on emprendre una aposta col·lec-
tiva per a repensar el model alimentari, redistribuint els treballs, recuperant els sabers i la 
riquesa, i fent de cada àpat, de cada cuina i de cada hort un acte polític.



Tarragona, novembre 2022



www.cooperaccio.org


