


Agraïm la disposició, energia i alegria que ha permès fer d’aquest projecte un espai 
cooperatiu i reflexiu per a la garantia d’una alimentació disponible, accessible 
i de qualitat per a totes les persones. Hem recorregut espais de col•laboració i 
aprenentatge en els quals hem avançat en la resolució d’algun dels reptes que 
planteja l’actual sistema agroalimentari: el malbaratament alimentari. A través de 

repensar el que mengem hem plantat la nostra llavor cap a un desenvolupament econòmic, social 
i ambiental just i sostenible a nivell glocal. 

P 
assejant virtualment pel Parc Agrari del Baix Llobregat, hem conegut un exemple 
de pagesia que hi treballa, Central Parc. La seva tasca de producció agroecològica 
i la participació d’altres agents socioeconòmics de Molins de Rei que promouen un 
model de consum i producció responsables ens ha evidenciat que hi ha col·lectius 
que estan treballant per canviar el sistema agroalimentari actual, caduc i perpetuador 

d’injustícies. Hem posat a l’abast eines, recursos i coneixements per (re)pensar el què mengem; 
des d’exemples concrets com el recorregut del camp al plat que fan els aliments ecològics i els 
recursos emprats, fins a la introducció de la mirada Nord-Sud en perspectiva de gènere què ens 
permet tenir un punt de partida cap a la justícia global.

S 
abem que el procés no ha estat senzill i que vivim temps d’incertesa. Ser partícips 
de la vostra evolució i entusiasme ens ha impulsat a entregar-vos aquesta revista 
dels aprenentatges i les vivències viscudes al llarg d’aquest projecte d’Aprenentatge 
Servei, si no que també serveixi com a testimoni de la fortalesa i la importància de 
conèixer i ser part d’un nou teixit comunitari.
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REPTE 1:
Joc de Rol

Al llarg del confinament per la COVID-19, ens hem adonat que la tasca 
de la pagesia i els recursos naturals que ens alimenten són essencials 
i de vital importància per a la nostra supervivència.

“Pot influir-hi, ja que podria estar podrida 
la fruita o la verdura, però no per tenir mal 
aspecte ha de ser dolenta ni tenir mal gust. 
De fet, pot arribar a estar més bona que 

una amb bon aspecte.”

“No influència la qualitat però si en la 
facilitat en la qual es venen.”

Creus que l’estètica influeix 
en la qualitat dels aliments?

Ens hem sumat a la demanada de la cooperativa 
agroecològica sense ànim de lucre Central Parc 
d’introduir les minves alimentàries al seu circuit 
econòmic del nostre  territori. 

Així, hem jugat a posar-nos en la pell 
de la pagesia que emprèn un projecte 
agroecològic al Parc Agrari del Baix 
Llobregat. Hem hagut de calcular quants 
diners invertir en cada recurs necessari 
tot vivenciant els malabars que ha de 
fer per assegurar una inversió justa, 
sostenible i que garanteixi un treball 
digne.

A l’hora de vendre els productes 
cultivats, ens hem trobat amb un 
entrebanc que experimenta la pagesia i 
que dificulta recuperar part dels diners 
invertits: En la producció agroecològica 
com a mínim un 30% dels productes 
són minves alimentàries i són rebutjats 
i malbaratats pels criteris estètics 
establerts en el circuit alimentari (forma, 
color o dimensions).

!



REPTE 2:
La tasca de Central Parc
Una passejada des de la planificació fins a la comercialització del projecte 
agroecològic, endinsat-nos en el dia a dia a camp de les persones pageses 
que es dediquen a l’agricultura ecològica.

Hem aprés com es pot imitar i aprofitar 
els mecanismes que té la naturalesa 
per a mantenir-se viva i per a cultivar 
aliments saludables per a nosaltres i 
el medi ambient. També hem seguit 
d’aprop el recorregut que segueixen 
les hortalisses, fruites i verdures, des 
de la planificació agrícola fins a la seva 
comercialització, del camp al plat.

Hem descobert nous conceptes 
relacionats amb la planificació agrícola 
(practicant sobre el  marc de plantació,  
l’associació de cultius, rotació de cultius), 
plantada de productes (familiaritzant-
nos amb la temporalitat dels productes) 
i la  fase de comercialització  (adonant-
nos dels criteris estètics i de calibre que 
s’apliquen).

Ens hem tornat a plantejar si els criteris estètics influeixen en la qualitat dels aliments 
a través d’un vídeo sobre el cicle de vida que segueix un enciam que és una minva i 
acaba sent malbaratat. Ens ha impactat que al llençar un aliment estem malbaratant 
molts recursos naturals i esforços humans.

“

”

Doncs m'ha donat una sensació molt 
dolenta i molt irresponsable per part 
dels humans. En el moment que es llença 
qualsevol aliment o directament no es 
comercialitza, estàs llençant molt més. Un 
enciam, no es transporta sol, no es conrea 
sol i no es porta als supermercats sol.  És 
a dir que te molt més enredera i que això 
també causa una gran despesa d'aigua, 
combustible i altres, que son perjudicials 
per el planeta i no ens adonem.

M’ha donat a pensar que realment quan 
fem una simple cosa com es per exemple 
tirar un enciam sense pensar-nos-ho, no 
pensem en el procés que hi hagut darrera 
per arribar a comercialitzar aquell enciam 
i totes les persones i accions que s’hi han 
vist implicades, i totes les conseqüències 
que hi han hagut, perquè tu pugessin anar 
al supermercat còmodament i comprar 
aquell enciam. (Poso d’exemple un enciam, 
però pot ser qualsevol altre producte).



REPTE 3:
El dret a l’alimentació
Unes noves lents per visualitzar el món des d’una mirada crítica Nord-Sud 
ens ha permès (re)pensar sobre els impactes del sistema agroalimentari 
actual. Altres perspectives han enriquit la reflexió sobre l’opinió de la 
situació del dret a l’alimentació a nivell glocal

Som molt afortunats de poder tenir cada dia 
menjar a taula ja que hi ha moltes persones 
que no poden alimentar-se per elles mateixes. 
Sobre la mirada Nord-Sud, a vegades, no som 
conscients de tot al que hi ha darrere d’una 
peça de fruita, però no només en l’esforç si no 
en tot al que suposa culturalment, èticament i 
totes les costums i les maneres de pensar que hi 
ha dins de la societat

Abans pensava que els del Nord, som més 
intel·ligents que els del Sud, però sincerament 
penso que ho són més els del Sud. Nosaltres estem 
matant al planeta i aprofitant-nos de les terres que 
en tenen ells. Mentre que ells es guanyen la vida i 
viuen gràcies a ells mateixos. Els del Sud no en tenen 
dependència del Nord i els del Nord si en tenim 

dependència del Sud.

Amb el curtmetratge “L’abuella Grillo”, 
hem reflexionat sobre com l’explotació 
i privatització dels recursos naturals 
afecta a tota la població. Ens ha 
sigut fàcil identificar quines persones 
podrien fer aquest rol en la nostra 
societat actual: caps de les grans 
empreses, representants polítics, 
persones riques...

Tot i que ja m’ho esperava, em sembla molt impactant que només 
un 20% de les dones siguin propietàries de les terres agrícoles. 
Vivim en una societat plena de micromasclismes com aquest i 
és molt injust. Les dones podem realitzar el mateix treball que 
hi dediquen els homes a les terres i la visió de molta gent que 
pensa el contrari hauria d’anar canviant. Ni que sigui que s’ho 
plantegessin. Que les dones i els homes han de tenir els mateixos 
drets.

Ens ha impactat molt el paper de les persones del Sud 
en l’agricultura i el paper essencial que tenen. També 
el fet que a Catalunya només un 20% de les dones 
siguin propietàries de les terres agrícoles.!

“

”

A través d’un baròmetre de valors, 
hem expressat les nostres creences 
amb relació a les actuals vulneracions 
del dret a l’alimentació. La situació 
de pandèmia viscuda i l’augment 
significatiu de demandes al Banc 
d’Aliments ens ha fet qüestionar la 
disponibilitat, accessibilitat i qualitat 
del nostre dret humà a l’alimentació.



REPTE 4:
Agents socioeconòmics

Les alternatives sostenibles i de 
proximitat per un consum més 
saludable de Molins de Rei han volgut 
ser partícips del projecte. S’ha generat 
una oportunitat per descobrir dues 
iniciatives i conèixer la missió que 
tenen i la tasca que desenvolupen. 
Malgrat no haver-les pogut visitar i 
l’elevada demanda que han viscut 
durant el confinament, s’han apropat a 
través d’uns vídeos podent així iniciar 
la fase del servei.

Moltes i molts de nosaltres ens hem 
plantejat consumir i/o col·laborar 
amb aquests agents locals perquè 
les nostres actuacions ajudin a 
transformar els reptes globals del 
sistema agroalimentari actual. A 
través de la nostra participació en el 
projecte, ja hem plantat una llavor 
cap a un model de consum i producció 
més just i sostenible, la qual haurem 
d’anar regant amb petites accions en 
el nostre dia a dia.

Com creus que aquestes alternatives del 
model de consum i producció contribueixen 
a garantir la vida digna i saludable de les 
persones?

S’asseguren que els pagesos tinguin una 
vida digna i alhora venen productes de 
proximitat, ecològics i saludables, sense 
produir costos extra o contaminació amb la 
importació. A més a més tenen la certesa del 
fet que són productes de qualitat i conreats 
correctament, garantint una vida saludable 
per als consumidors.

Què pots seguir fent tu per avançar cap a 
un sistema agroalimentari més sostenible i 
que garanteixi el dret a l’alimentació de les 

persones?

Penso que cadascú pot aportar un granet de 
sorra, i el que podria fer per exemple és comprar 
sempre aquells productes de temporada als 
pagesos de proximitat, i sabent també que el 

seu gust no dependrà del seu aspecte.

”
“

“
”



CAMPANYA FINAL
#RepensaElQueMenges

El servei ha esdevingut una campanya de sensibilització a 
les xarxes socials sobre la importància de fer un consum de 
proximitat i responsable. S’ha apostat per reduir el malbaratament 
alimentari fixant-nos en donar el valor perdut a les minves 
alimentàries que s’escapen del circuit econòmic del nostre territori.

Totes les persones participants del projecte hem repensat 
la manera que mengem i hem teixit unes aliances i espais 
de col·laboració que serviran per fer regar aquesta llavor 
d’un model de consum i producció més just i sostenible, on 
es garanteixi el dret a l’alimentació per a totes les persones. 
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