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6 pagesia molt poc valorada, en decadència, amb 

molt poc control sobre els seus propis recursos 
productius, una distribució alimentària cada cop 
més assentada sobre el model de la gran distri-
bució i que exerceix una pressió molt gran des 
de la publicitat alimentària, una política agrària 
allunyada de la sostenibilitat social i ambiental, 
etc. És a dir, amb moltes amenaces i pressions.

Realment, pel que dieu en l’informe, sembla que 
la continuïtat del teixit productiu agrari no està 
assegurat. Què està passant?
Hi ha hagut una destrucció sistemàtica de les eco-
nomies pageses locals, augmentant les persones 
famolenques i desnodrides mentre creixen els 
beneficis de les poques empreses que controlen 
el gruix del mercat internacional d’aliments i in-
sums agrícoles. L’augment de rendiments agríco-
les de les darreres èpoques i l’expansió dels mer-
cats internacionals no ha significat una millor 
distribució del menjar al Sud sinó més aviat el 
contrari, mentre que als països desenvolupats ha 
significat el desmantellament del sector primari, 
que passa per una situació extremadament críti-
ca. A més, aquest sistema provoca greus impactes 
ambientals (des de la contaminació per productes 
fitosanitaris a l’alarmant pèrdua de biodiversitat 
conreada o la contribució del sector agroalimen-
tari al canvi climàtic degut al transport d’aliments 
a escala internacional entre d’altres), problemes 
sanitaris i culturals que afecten al conjunt de la 
població. Ens trobem davant d’una crisis multidi-
mensional on el sistema agroalimentari juga un 
paper molt important.

Algun punt de llum per a l’optimisme?
A Catalunya hi ha bones i fortes xarxes en tots 
els àmbits d’aquest moviment de sobirania ali-
mentària i s’han fet intents de coordinació entre 
xarxes de pagesos i consumidors. Però és un op-
timisme que cal matisar perquè, malgrat que és 
un moviment que resisteix i augmenta, és signifi-
cativament menut. 

L’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política, 
sota l’encàrrec i amb el suport d’Entrepobles, va 
elaborar l’informe “Arran de Terra. Indicadors 
Participatius de Sobirania Alimentària”. En ell es 
consensua la definició d’aquest terme adaptat 
a la realitat de Catalunya amb diferents agents 
que han treballat aquest concepte al nostre país. 
Ens en parles una mica?
El terme de sobirania alimentària té una definició 
ja consensuada a nivell internacional tot i que és 
un concepte en constant evolució que es va en-
riquint de diferents experiències. El nostre punt 
de partida va ser: què entenem per sobirania ali-
mentària des de Catalunya i quines aportacions 
podem fer des d’aquesta realitat. Volíem saber 
quines especificitats té el concepte en el nostre 
àmbit local i com es concreta. 

El document final és extens.
Sí, encara que també hem tret un llibret resum. 
En una primera part vam presentar el context a 
grans trets, és a dir: quina és la situació del sis-
tema alimentari a nivell internacional i a casa 
nostra. No pots entendre la situació del sector 
agrari a cap lloc sense entendre la del món, per-
què tot està interconnectat. Després va venir la 
feina de definir uns indicadors per conèixer l’estat 
de la sobirania alimentària a Catalunya, a partir 
d’entrevistes i de tallers participatius amb gent 
que treballa dins el moviment. Vam veure quins 
conceptes eren importants d’avaluar i què calia 
tenir en compte a l’hora de fer un estudi aquí a 
Catalunya: en què estem treballant, què tenim 
més malament... I també vam voler definir els 
indicadors per avaluar el moviment de la sobira-
nia alimentària, és a dir, per respondre a les pre-
guntes: com ho estem fent? com estan les xarxes 
alternatives d’alimentació?... Una reflexió sobre 
nosaltres.

I com ho tenim? 
Catalunya està superinsertada en el mercat glo-
bal, amb tot l’impacte que això comporta: una 
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La Rosa Binimelis té 32 anys, és llicenciada en ciències ambientals i té un doctorat 
d’economia ecològica sobre els impactes socioeconòmics dels transgènics a 
Catalunya i Argentina. El seu nom va córrer per tot el país arran del seu treball 
sobre la incompatible coexistència de cultius convencionals i ecològics amb cultius 
transgènics. Tothom la vincula al moviment antiOGM, però la seva inquietud la 
fan abastar altres temes de fort pes social. Els darrers dos anys ha estat treballant 
per l’Aliança per a la Sobirania Alimentària de Catalunya!1 i actualment treballa 
pel Centre de Recerca i Economia de Desenvolupament Agrari –de la Universitat 
Politècnica de Catalunya– fent recerca sobre sobirania alimentària. Paral·lelament 
està vinculada a la Xarxa Europea de Científics per a la Responsabilitat Social 
i Ambiental2 i també forma part de l’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia 
Política, des d’on ha participat en l’estudi “Indicadors participatius de sobirania 
alimentària a Catalunya”3.

Rosa Binimelis: “S’uniformitzen 
les dietes, es perjudica l’economia 
local i es perd coneixement”

entrevista

   1. www.
alianzasoberanialimentaria.org

  
2.  www.ensser.org

  
3.  www.ieeep.net/sobirania-

alimentaria
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I què hem de fer amb la soja? Ja ens la prenem 
en forma de iogurt, com a beguda, barrejada 
amb els sucs de fruita, però sobretot sembla 
l’ingredient imprescindible dels pinsos.
La soja és el principal producte d’importació a 
Catalunya en volum. Hi ha molts interessos eco-
nòmics en què sigui així perquè és el més fàcil 
i perquè de vegades costa sortir d’aquest siste-
ma tan collat i tan establert. Com a societat hem 
caigut en molts paranys d’aquest tipus: anem a 
un super i creiem que tenim molta llibertat per 
escollir i, de fet, després ens adonem que ens ali-
mentem de molt poques varietats. Ens diuen que 
podem triar, però les nostres dietes s’estan empo-
brint, ens alimentem de pocs productes darrere 
cares comercials i formes diferents; s’uniformit-
zen les dietes, es perjudica l’economia local i es 
perd coneixement.

Parlem una mica de la teva trajectòria profes-
sional. Darrerament has estat treballant amb 
l’ASAC!, l’Aliança per a la Sobirania Alimentària 
de Catalunya. D’on ha sortit aquest moviment?
Sí, hi he estat treballant dos anys. Per entendre 
d’on surt l’ASAC! ens hem de remuntar al 2007, 
quan la Vía Campesina es reuneix amb altres mo-
viments socials a Nyléleni (Mali) per treballar la 
sobirania alimentària. Es va arribar a la conclusió 
que la pagesia no pot treballar sola per aquest 
concepte sinó que ho ha de fer en xarxa amb al-
tres moviments. D’allí surt el compromís de por-
tar aquesta estratègia a nivell local. En l’àmbit 
estatal la Plataforma rural va prendre el compro-
mís i va fer una crida a tot l’Estat per endegar-ho. 
Així és com es va crear l’Alianza por la Soberanía 
Alimentaria de los Pueblos. A cada territori alguns 
sectors decideixen organitzar-se i formar grups. 
A Catalunya vam formar l’ASAC!, que beu de la 
Xarxa Agroecològica però que incorpora moltes 
persones noves. 

Com treballeu?
L’ASAC! intenta ser un punt de trobada i de su-
port mutu entre els grups que treballen en l’àmbit 
local o temàtic. Hem fet diverses assemblees, co-
ordinem diferents accions i campanyes, s’elabora 
un butlletí i es manté una pàgina web on cadascú 
penja les seves accions i també les d’altres. S’han 
preparat diferents edicions de la Setmana per a la 
Sobirania Alimentària i contra els Transgènics du-
rant el mes d’abril i s’han fet comissions que treba-

llen qüestions de gènere, de polítiques públiques i 
d’altres. Un dels temes en què estem treballant ara 
és el d’incorporar les reivindicacions alimentàries i 
agràries en el moviment dels indignats.

El teu nom s’ha associat durant molt de temps 
al treball que vas elaborar sobre la impossible 
coexistència entre els cultius transgènics i els 
convencionals i/o ecològics. Com ho tenim ara a 
nivell legislatiu?
La Comissió Europea finalment ha decidit que 
cada estat pot escollir si prohibeix o no els OGM. 
Aquesta decisió, que és un avanç en l’àmbit so-
cial, per a nosaltres és negativa perquè ens hem 
quedat molts sols. Els transgènics continuen te-
nint una porta d’entrada a Europa, que és el nos-
tre país. Hem de mantenir la lluita i la solidaritat. 
Un altre tema important és que sembla que fi-
nalment s’està acceptant que cal integrar els as-
pectes socioeconòmics en la presa de decisions 
sobre els transgènics, i actualment hi ha fortes 
discussions sobre quins aspectes i com s’ha de fer 
aquesta integració.

El 2010, un encàrrec de L’Era i de l’Escola Agrària 
de Manresa et va portar a estudiar els circuits 
curts de comercialització. Tenim camp per recór-
rer encara en aquest sentit? Quin paper poden 
jugar les cooperatives de consum en l’establi-
ment de la sobirania alimentària? 
Els CCC són molt importants i imprescindibles. 
Però no només hem de consumir de manera res-
ponsable, sinó que també hem de donar una visió 
política al nostre consum. És a dir, hem de crear 
cooperatives de consum, però també hem de de-
nunciar les grans superfícies i denunciar el siste-
ma polític que les permet. Les cooperatives són 
una forma de generar economies alternatives a 
nivell social i són experiències que ens han en-
senyat moltes coses: tota la discussió sobre els 
preus, per exemple...

Et sembla que la Unió Europa ens pot ajudar a 
caminar en aquesta direcció?
A nivell europeu hi ha molts lobbys treballant 
des del nostre punt de vista, però encara més en 
sentit contrari. Sí que hi trobem polítiques d’es-
querres, més ecològiques, però també moltes que 
no ho són... La Comissió Europea bàsicament està 
al servei dels grans capitals. Les solucions passen 
per crear alternatives, d’una banda, i per una altra 
ser presents en aquesta lluita. y

01

01. Rosa Binimelis.

Secció ecològica
Pinsos compostos per a tot tipus d'animals, 
fitosanitaris, adobs i netejadora de cereals 

per a la ramaderia i l'agricultura en 
producció ecològica.

Ctra. Igualada, s/n. Manresa.
Tel. i fax: 93 872 05 72

coopsalelles@coopsalelles.com
www.coopsalelles.com
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