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Qui alimenta el món?Qui alimenta el món?

Campesinos

Horticultores urbanos

Caza/recolecta

Agricultura industrial



  

Qui passa gana?Qui passa gana?

Campesinos

Sin tierra

Pastores&pescadores

En ciudades

1000 milliones de personas

El 70% en el campo



  

El nombre de persones amb gana s'ha El nombre de persones amb gana s'ha 
incrementat en 200 milions des de 1996incrementat en 200 milions des de 1996
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Mentrestant ...Mentrestant ...



  

Contradicció?Contradicció?

Els agricultors alimenten el mónEls agricultors alimenten el món

&&

Els agricultors passen ganaEls agricultors passen gana



  

Manca de producció?Manca de producció?

Quan va explotar la crisi alimentària el Quan va explotar la crisi alimentària el 
2008, la producció mundial de cereals 2008, la producció mundial de cereals 

tenia un rècord històric.tenia un rècord històric.

Des d'aleshoreses, la producció de Des d'aleshoreses, la producció de 
cereals no ha parat de créixer.cereals no ha parat de créixer.



1.600 milions de vaques al món

671 milions de tones de llet a l'any

1.838.356.164 de llitres al 
dia

6.709.132.764 persones al món



Es produeixen 285 
milions de tones de 
carn per any

100gr de 
carn, per 
persona i 
dia

Es produeixen 68 milions 
de tones d'ous per any

Un ou, 
cada dos 
dies, per 
persona



  

Dos sistemes alimentarisDos sistemes alimentaris

1. El sistema industrial, produint components 1. El sistema industrial, produint components 
per a la indústria i per al mercat per a la indústria i per al mercat 

internacional, alimentant el ramat i internacional, alimentant el ramat i 
accionistes. accionistes. 

2. Agricultura pagerola , produint menjar i 2. Agricultura pagerola , produint menjar i 
alimentant la gent. alimentant la gent. 

El primer rep suport massiu de subvencions i El primer rep suport massiu de subvencions i 
privilegis. El segon minat i oblidat. Alguns privilegis. El segon minat i oblidat. Alguns 

l'anomenen l''apartheid agrícola'l'anomenen l''apartheid agrícola'



  

Dos lógicas opuestas: 
modelo dominante & modelo soberanía alimentaría

tema modelo dominante soberanía alimentaría
Filosofia
general

Lógica industrial: 
1. producción máxima 
2. añadir valor: 
3. minimizar costos

lógica campesina: 
1. seguridad, diversidad, 
2. enfoque local, 
3. cooperación & integración 

Uso de la
tierra

Grandes extensiones,
monocultivos.
Producción para alimentación
animal & exportación

Producción integrada, la mejor
tierra para el huerto & futales,
después los cultivos, y
finalmente los animales.

Uso de las
personas

Cada vez menos agricultores
USA = 1%. 

Pequeños agricultores &
empleo rural relacionado: India
60% 

Mercados Internacional, controlado por las
empresas

Primero local, después nacional
& posiblemente internacional. 

Seguridad
Alimentaría

Importando alimentos baratos de
fuera

Producción de alimentos en
manos de los que lo necesitan

Control sobre
recursos

privatizado Local, bajo control de la
comunidad. 

Technologia De laboratorio, monocultivo,
toxicos, OMGs

Conocimiento local



  

L'exemple de la sojaL'exemple de la soja



1975 Producció de soja. 

Destinació: Alimentació 

animal, alta demanda

 d'Europa

2003

€



  

Soja: el “miracle” d'Argentina 

• -- Àrea: 1980: 2 m. ha.; 2000: 10 m ha. 2008: 17 m. ha. Soja 
ara cobreix 50% de tot l'àrea agrícola

• -- Boscos: En l'última dècada, Argentina va perdre 2.3 milions 
d'ha.  de boscos, la majoria per l'expansió de soja. 

-- Herbicides: el 1996 13 m. llitres glyfosate. El 2003 130 m. El 
2006: 160 m, 2008: 200 m

• -- Terra: Erosió, pérdua de matèria orgànica i depleció de 
nutrients. 

• -- Persones: Agricultors fets fora de les seves terres. Només fa 
falta 1 persona per 500 ha. de soja. 

• El resultat: el que els argentins anomenen “el desert verd” 
per alimentar el ramat d'Europa i la Xina. 
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Ocupant terra fertil: l'avanç dels cultius industrials
1990-2007:L'area dels 'top' cultius industrials top 5 incrementen un 38% 

mentre tots els demes cultius baixen



  

Transgènics per alimentar el món?Transgènics per alimentar el món?
 Només 4 cultius industrials Només 4 cultius industrials

Sorce: ISAAA, 2008

Soybean 51%

Maize 31%

Cotton 13%

Canola 5%



  

Transgènics per alimentar el món?Transgènics per alimentar el món?

NomésNomés 4 països conreen el 86% de los transgènics 4 països conreen el 86% de los transgènics

USA 50%

Argentina 17%

Brazil 13%
Canada 6%

Others 14%

Sorce: ISAAA, 2008



  

Transgènics per alimentar el món?Transgènics per alimentar el món?

5 Empreses controlen la totalidad del mercat5 Empreses controlen la totalidad del mercat  
 ..... i el 75% de les patents.  ..... i el 75% de les patents. 

Monsanto, 
DuPont, 

Syngenta, 
Bayer y 
Dow:
75%

Otros
25%



  

Herbicides per alimentar el món? Herbicides per alimentar el món? 
Entre 1996 i 2004, la tolerància als herbicides en els cultius creix Entre 1996 i 2004, la tolerància als herbicides en els cultius creix 

del 23% al 81% de tots els cultius OGMdel 23% al 81% de tots els cultius OGM  
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Font: A partir de ISAAA Preview Global Review of Commercialized Transgenic Crops: 1999 i preview 
2004.

Nota: Les columnes de tolerància a herbicides de 1999 i 2004 inclouen un 7% i 9% de plantes que  
també contenen el gen Bt.



  

Resum

• La 'revolució genètica' és sobre:

• 4 països a Amèrica
• 4 cultius industrials per exportar
• 5 corporacions que controlen el mercat
• 2 traits: herbicide tolerance i toxina Bt.

 ..... promocionant l'agricultura industrial per produir pinso i 
combustible 
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Acaparar Terres?Acaparar Terres?

Ens referim a:Ens referim a:
que les que les corporacions o Estatscorporacions o Estats  adquereixenadquereixen (renten,  (renten, 
concessionen, compren en directe) vconcessionen, compren en directe) vastesastes àrees de terres de  àrees de terres de 
cultiu, més de 10 mil hectàrees, en altrecultiu, més de 10 mil hectàrees, en altre país país i a  i a llarg llarg 
terminitermini (entre 30 i 99 anys de contracte) per produir  (entre 30 i 99 anys de contracte) per produir 
aliments bàsicsaliments bàsics per  per exportar-los.exportar-los.
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Un nou problema? Sí.Un nou problema? Sí.

**Crisi alimentàriaCrisi alimentària→ “conrear fora” es vist pels governs dependents de les → “conrear fora” es vist pels governs dependents de les 
importacions com una nova manera d'abast alimentari.importacions com una nova manera d'abast alimentari.
* * Crisi financeraCrisi financera→ la terra de conreu és vista per les finances com una nova → la terra de conreu és vista per les finances com una nova 
font de ganància.font de ganància.
* El Banc Mundial (BM) diu: 50 milions d'ha —que equivalen a una mica * El Banc Mundial (BM) diu: 50 milions d'ha —que equivalen a una mica 
menys de la meitat de les terres de conreu a la Xina— ja es van adquirir o menys de la meitat de les terres de conreu a la Xina— ja es van adquirir o 
estan en procés en Àfrica, Àsia, Llatinoamérica, des de 2006. FAO diu 20 estan en procés en Àfrica, Àsia, Llatinoamérica, des de 2006. FAO diu 20 
milions en Àfrica només. Pensem que són molts més.milions en Àfrica només. Pensem que són molts més.
* GRAIN calcula que ja es van usar US$100 mil milions per pagar aquests * GRAIN calcula que ja es van usar US$100 mil milions per pagar aquests 
tractes. (El BM diu US$ 50 mil milions).tractes. (El BM diu US$ 50 mil milions).
* * ContextContext: És el major impuls per expandir i reestructurar els agronegocis : És el major impuls per expandir i reestructurar els agronegocis 
globals al Sud, amb gran fluxe de capital del Sud (UNCTAD: 40% de la globals al Sud, amb gran fluxe de capital del Sud (UNCTAD: 40% de la 
inversió transfronterera en producció agrícola el 2008 va ser Sud-Sud).inversió transfronterera en producció agrícola el 2008 va ser Sud-Sud).



El cas Karuturi-EtiòpiaEl cas Karuturi-Etiòpia

• Principis 2009: Karuturi, de l'Índia, la productora més 
gran del món en roses tallades, obté 40 mil ha en Etiòpia 
i sol·licita altres 300 mil ha. ¿El preu? un dòlar l'hectàrea. 

• Comencen a conrear blat en 10 mil ha però intenten 
produir arròs per exportar a Àsia.

• Als jornalers els paguen 70 centaus/dòlar. Els locals 
perden accés a les terres de pastura i del conreu de tef. La 
policia reprimeix les protestes.

• Set 2009: Addis anuncia 3 milions d'ha disponibles a la 
inversió estranjera —1.6 milions en octubre. Hi ha 
registrats més de 1 300 contractes.

• Oct 2009: 13.7 milions de etíopes necessiten ajuda 
alimentària d'emergència, mentres les “inversions” de 
l'Índia sumen US$500 milions.



I molts més ...I molts més ...



  

ResumintResumint

1.1. La invasió de les plantacions roba terra fèrtil, La invasió de les plantacions roba terra fèrtil, 
destrueix el medi ambient i no alimenta ningú.destrueix el medi ambient i no alimenta ningú.

2. 2. Els transgènics no alimenten ningú, donen Els transgènics no alimenten ningú, donen 
control a les transnacionals i encaixen només en control a les transnacionals i encaixen només en 
una agricultura industrial. una agricultura industrial. 

3. 3. El acaparament de la terra imposa El acaparament de la terra imposa 
l'agricultura industrial per al mercat l'agricultura industrial per al mercat 
internacional i fa fora els pagesos de les seves internacional i fa fora els pagesos de les seves 
terres.terres.

...... i tot això alimenta la crisi climàtica...... i tot això alimenta la crisi climàtica



  

• Agricultura i canvi climàtic

Agricultura 14%

Uso de tierra 18%

Desechos 3%

Electricidad 24%

Edificios 8%
Transporte 14%

Industria 14%

Otro 5%



 Segons un estudi de GRAIN, de totes les emissions 
globals:

Les activitats agrícoles són responsables d'un 
11 a 15%

La deforestació causa un 15 a 18% adicional
El procesament, emmagatzematge i transport d'aliments provoca 

un 15 a 20%
La descomposició del rebuig orgànic: 3 a 4%

Emissions totals del sistema alimentari: 
44 a 57% de les emissions globals de gasos hivernacle



  

• Agricultura i canvi climàtic



  

Agricultura i canvi climàtic

• La FAO calcula que, para produir un quilo de cereals, 
els agricultors en països industrializats gasten, de 
promig, 5 vegades més energia comercial que els 
seus col·legues en Àfrica.  

• Considerant casos específics, les diferències són 
encara més espectaculars: per produir un quilo de 
blat, un pagés d'EUA gasta 33 vegades més energia 
que el seu col·lega tradicional a Mèxic. 

• .... i per produir un quilo d'arrós, el pagès en EEUU 
gasta 80 vegades més energia que un pagès 
tradicional a les Filipines! 



  

Agricultura i canvi climàtic

• Però el veritable problema està en el sistema 
alimentari internacional: el procesament, 
l'embalatge, la congelació i el transport dels 
aliments al voltant del món. 

 
• Conreus per alimentar animals, conreats a 

l'Argentina, processats a Rotterdam, alimenten al 
ramat en alguna altra part, per ser consumits per 
humans en algun McDonalds a Kentucky. 



  

Cada dia, 3500 porcs viatgen de diferents 
països europeus a Espanya, mentre que el 
mateix dia altres 3000 porcs viatgen 
d'Espanya a altres països europeus. 

El mateix país importa cada dia 220,000 
quilos de patates d'Anglaterra, mentre el 
mateix dia exporta 72,000 quilos de patates 
a...... Anglaterra!

Agricultura i canvi climàtic



La sobirania alimentària pot reduir 
les emissions globals de la següent manera: 

1. Recuperant la matèria orgànica del sòl: 20 a 35%

2. Acabant amb la concentració de la producció de carn i 
reintegrant la producció animal i vegetal: 5 a 9%

3. Situant els mercats locals i els aliments frescos novament 
al centre del sistema : 10 a 12%

4. Aturant les plantacions i la deforestació: 15 a 18%



  

En total, aquests canvis provocarien una 
reducció de ½ a ¾ de les actuals emissions 

globals de gasos hivernacle

!



  

Malgrat tot això ...

Els governs del món, reunits a la cimera de la crisi 
alimentària a Roma, Juny 2008, decideixen:

 Fer arribar més fertilitzants químics als països pobres.

 Obrir més els mercats per afavorir l'agricultura industrial i 
donar més via lliure a les empreses transnacionals. 

 Traspassar la responsabilitat d'acabar amb la crisi 
alimentària de la FAO al Banc Mundial i el FMI.

 Promocionar que els cultius transgènics solucionaran la 
gana al món.



  

L'agricultura pagerola no és productiva?L'agricultura pagerola no és productiva?

En el major estudi sobre el tema (Jules Pretty- 
Essex Univ.) es va compilar en una base de 
dades 208 casos de 52 països, involucrant a 9 
milions de pagesos i 29 milions d'hectàrees, 
tots implicats en projectes i experiments 
d'agricultura sustentable. La documentació 
va mostrar que, a través de l'agro-ecologia 
poden assolir-se notables èxits en 
productivitat i sostenibilitat. 

La seva conclusió: un increment promig del La seva conclusió: un increment promig del 
79% de la productivitat79% de la productivitat



  

Uns 223,000 agricultors en el sud de Brazil que Uns 223,000 agricultors en el sud de Brazil que 
utilitzen adobs verds i coberta de cultius de utilitzen adobs verds i coberta de cultius de 
llegums i integració de ramat han duplicat els llegums i integració de ramat han duplicat els 
rendiments de blat i blat de moro fins a 4-5 tones rendiments de blat i blat de moro fins a 4-5 tones 
per hectàrea. per hectàrea. 



  

Uns 200,000 agricultors a Kenya, com a part de Uns 200,000 agricultors a Kenya, com a part de 
diversos programes de conservació del sòl i diversos programes de conservació del sòl i 
l'aigua i l'agricultura sustentable, ara tenen el l'aigua i l'agricultura sustentable, ara tenen el 
doble de rendiment del seu blat, al voltant de 2.5-doble de rendiment del seu blat, al voltant de 2.5-
3.3 tones per hectàrea, i una substancial millora 3.3 tones per hectàrea, i una substancial millora 
en la producció vegetal en las estacions seques. en la producció vegetal en las estacions seques. 



  

Més de 300,000 agricultors en el sud i oest de Més de 300,000 agricultors en el sud i oest de 
l'Índia conreant en terres seques estan ara usant l'Índia conreant en terres seques estan ara usant 
una varietat de tecnologies de maneig de sòl i una varietat de tecnologies de maneig de sòl i 
aigua, i han triplicat el rendimient de melca i mill aigua, i han triplicat el rendimient de melca i mill 
a 2-2.5 tones per hectàrea. a 2-2.5 tones per hectàrea. 



    

Per combatre la crisi alimentària Per combatre la crisi alimentària ii el  el 
canvi climàtic necessitem:canvi climàtic necessitem:

• reorientar les polítiques cap a les necessitats dels reorientar les polítiques cap a les necessitats dels 
agricultors i cap a mercats locals.agricultors i cap a mercats locals.

• mantenir la gent al camp en comptes de fer-la fora.mantenir la gent al camp en comptes de fer-la fora.

• allunyar-nos de l'agricultura industrial controlada per allunyar-nos de l'agricultura industrial controlada per 
les corporacions. les corporacions. 

• revaloritzar coneixements locals i empoderar el rol de revaloritzar coneixements locals i empoderar el rol de 
les comunitats locals. les comunitats locals. 

• promoure l'agro-ecologia i crear noves aliances entre promoure l'agro-ecologia i crear noves aliances entre 
agricultors i consumidors.agricultors i consumidors.



    

O dit d'una altra manera:O dit d'una altra manera:

Soberania Alimentària!Soberania Alimentària!
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