
• Plantejar-nos un canvi progressiu 
d'hàbits pel que fa a les nostres pautes de 
consum i a la nostra dieta i tendir a menjar 
més llegums, fruita i verdura fresca, local i 
de temporada i menys carn, peix, làctics i 
productes elaborats. Alerta en la influència 
de la publicitat i les modes. Es pot ser 
igualment feliç consumint molt menys i 
mantenint el nivell de benestar. 

COM A CIUTADÀ/ANA: 
• Exigeix polítiques que respecten un model 

de producció sostenible amb el medi i 
que assegure els Drets Humans. 

• Exigeix més informació sobre els 
productes: qui els ha fet, en quines 
condicions laborals, si són transgènics, 
quins agroquímics utilitzen... i actua en 
conseqüència amb els teus valors. 

• Recolza associacions, moviments, 
organitzacions, plataformes que advoquen 
per la Sobirania Alimentària. 

• Sumar-nos a un dels horts urbans 
comunitaris que ja existeixen o crear-ne 
un de nou al nos tre barri o poble.  

• Ix al carrer, és necessari denunciar els 
abusos a què està sotmès el camp i els 
agricultors i ramaders que ens donen de 
menjar! 

COM A CONSUMIDOR/A: 
• Compra aliments (i en general qualsevol 

producte) locals o produïts el més prop 
de ta casa, així s'evita la contaminació 
produïda pel transport i es poden consumir 
aliments frescos, de millor qualitat, sense 
necessitat de tants conservants, aditius, 
envasos contaminants, etc.. 

• Tanca les portes de la nevera als 
transgènics. Llegeix sempre les etiquetes 
i exigeix la informació necessària de tots 
aquells productes procedents d'animals 
susceptibles de ser alimentats amb 
transgènics. 

• Compra aliments en mercats o en xicotet 
comerç, d'aquesta forma evites donar més 
poder a les grans cadenes de distribució 
(súpers, hipermercats, etc.), les franquícies 
de restauració, etc. 

• Compra aliments de temporada, estaran 
produïts amb tècniques més respectuoses 
amb el medi i seran de major qualitat. 

• A l'hora de comprar o tirar recorda les tres 
“R”: Redueix (realment el necessites?), 
Reutilitza (es pot arreglar? O té un altre 
ús? ) i Recicla. 

• Plantejar-nos què menjen els nostres fills 
i filles als menjadors escolars... com a 
pares i mares tenim la possibilitat de 
promoure menjadors ecològics a les 
escoles de les nostres filles  

-Prioritzar la producció d'aliments per mercats 
domèstics i locals, basats en explotacions 
camperoles i/o familiars diversificades i amb 
sistemes de producció agroecològics. 

-Assegurar preus justos per als camperols, 
protegint així els mercats interiors. 

-Garantir l'accés a la terra, a l'aigua, als 
boscos, a la pesca i a altres recursos 
productius; mitjançant una redistribució genuïna, i 
no sota les forces del mercat i "reformes del mercat 
de la terra" finançades pel Banc Mundial. 

-Reconèixer i promocionar el paper de la dona en la 
societat, i fomentar la igualtat. 

-Establir el control dels recursos productius a 
qui els treballa, en oposició a les corporacions 
propietàries de terres, aigua i recursos genètics, entre 
altres. 

-Protegir les llavors, base de l'alimentació i de la 
pròpia vida, per al lliure intercanvi i ús dels agricultors. 

-Defensar la cultura i la forma de vida 
tradicional dels camperols, davant les imposicions 
externes. 

  

 

 

 

 

 

 

El 17 d'abril de 1996 a Eldorado dos Carajas, Brasil, 19 treballadors rurals sense terra van ser assassinats a 
mans de la policia militar quan participaven en una marxa demanant el lliurament de terres per poder treballar-
les com a camperols. A partir d'aquests fets, Vía Campesina -organització que agrupa 148 associacions de 69 
països diferents- va proclamar el 17 d'abril com el Dia Internacional de la Lluita Camperola. En aquest dia 
recordem les amenaces a què es veuen sotmesos els camperols al voltant del món: 

• Empreses multinacionals que desallotgen el xicotet productor/a de les seues terres per tal de 
cultivar grans superfícies de cultius intensius i transgènics. 

• Les grans cadenes de supermercats, així com els grans intermediaris, ofeguen els xicotets 
productors d'una banda, imposant baixos preus, i estafen el consumidor, venent els aliments a un preu 
moltes vegades major. 

• La pressió urbanística sobre zones agrícoles de gran valor, i la falta d'una ordenació territorial 
participativa on es contemplen valors mediambientals, paisatgístics, econòmics i culturals que aporten 
espais com l'Horta. 

Quines són les conseqüències? 
 Es perd en el camp un model de vida i de producció d'aliments sostenible que té en compte a 
les persones -tant les que produeixen com les que consumeixen-, que genera aliments de qualitat i que 
contribueix a la conservació del medi ambient, la cultura, les tradicions i la dignitat de les persones. Per 
tant la societat en el seu conjunt s'empobreix perdent Sobirania Alimentària. 

Garantir la Sobirania Alimentària dels pobles, què requereix? 

AACCTTUUAA  EENN  CCOONNSSEEQQÜÜEENNCCIIAA  
 

                                                   
Fora els trasgenics de la nostra agricultura i alimentació!! 

No als acaparaments de terres!! 

Soterrem el sistema alimentari industrial!! 

 L’agricultura camperola pot alimentar el món i refredar el planeta!! 

 

Setmana de la Lluita 
Camperola 

PPllaattaaffoorrmmaa  ppeerr  llaa  SSoobbiirraanniiaa  aalliimmeennttaarriiaa  
ddeell  PPaaiiss  VVaalleenncciiàà   



Què són els transgènics? 
 Un organisme viu, els gens del 
qual han sigut manipulats. Les tècniques 
d'enginyeria genètica consisteixen en aïllar 
segments de l'ADN (el material genètic) 
d'un ésser viu (virus, bacteri, vegetal, 
animal i fins i tot humà) per introduir-los al 
material hereditari d'un altre. 

 Amb aquestes manipulacions 
aconsegueixen plantes de cultiu amb 
determinades característiques, per 
exemple, plantes que produeixen 
substàncies insecticides o que toleren bé 
grans quantitats d'herbicides. Aquests 
herbicides concrets només són venuts per 
les empreses multinacionals fabricants de 
llavors transgèniques. D'aquesta manera 
els OMG són un instrument per mantenir 
i augmentar les vendes de productes 
químics. 

 En l'actualitat, quasi tots els 
cultius d'OMG es comercialitzen a través de 
quatre grans companyies: Monsanto, 
DuPont, Syngenta i Bayer. Monsanto ven 
més del 90% de les llavors transgèniques 
que s'utilitzen a tot el món. 

 En l'estat espanyol es permet el 
cultiu de dacsa transgènica des de 1998. El 
2008, per exemple, s'han cultivat prop de 
80.000 hectàrees. L'estat espanyol 
continua sent així l’estat de la Unió 
Europea que més transgènics cultiva. 

Transgènics u Organismes Modificats Genèticament 
I quin problema hi ha amb els transgènics? 

- Per al medi ambient i la resta de cultius: Els transgènics suposen 
un greu risc per a la biodiversitat i tenen efectes irreversibles i 
imprevisibles sobre els ecosistemes. Alguns dels perills d'aquests 
cultius per al medi ambient i l'agricultura són: increment de l'ús de 
tòxics en l'agricultura, contaminació genètica dels cultius 
veïns, contaminació del terra, pèrdua de biodiversitat, 
desenvolupament de resistències en insectes i "males herbes" 
i efectes no desitjats a altres organismes. 

- S'obri la bretxa entre rics i pobres: Dependència dels agricultors 
cap a unes quantes multinacionals. Molts xicotets i mitjans 
productors queden arruïnats i endeutats perquè es crea una 
gran dependència d'insummes: llavors, herbicides de Monsanto i 
caríssimes maquinàries de sembra directa; o perquè van arrendar o 
van vendre les seues terres passant a integrar les masses de 
desocupats que es veuen obligades a migrar a les ciutats o a altres 
països. La situació que envolta els transgènics genera una 
manca important de Sobirania Alimentària. 

- Riscos per la salut: El risc a llarg termini dels OMG, presents en la 
nostra alimentació o en la dels animals, s’esdevé en uns productes 
els quals consumim sense una correcta avaluació i el seu abast 
continua sent desconegut. A Europa soles es permet utilitzar per a 
consum humà la soja i la dacsa transgènica. Aquests dos 
ingredients són utilitzats en el 60% dels productes alimentaris 
elaborats a nivell industrial.  

 Malgrat el rebuig de la gran majoria dels consumidors 
europeus, els OMG continuen produint-se i són importats, 
majoritàriament, per a l'alimentació animal. 

 Des de 2004, és obligatori que figure a l'etiqueta dels 
productes transgènics "modificado genéticamente" però encara 
no és obligatori etiquetar els productes alimentaris (carn, llet, 
ous, etc.) que procedeixen d'animals alimentats amb OMG.  
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Munta el teu HORT a la teua casa o al teu balcó 
Tria el lloc i el material apropiat  
El primer pas és escollir el lloc. Hi ha dos factors fonamentals que haurem de tenir en compte: la llum del Sol i 
l'accés a l'aigua. Quanta més llum directa tinga la nostra balconada o terrassa, més energia podràn utilitzar les 
plantes per a créixer i més possibilitats tindrà el nostre hort de produir molta collita. Tenir una font d'aigua a 
prop sempre facilita el nostre treball, sobretot a l'estiu.  

 
 

 

 

 

 

Triant el nostre cultiu. Plantes compatibles 

Podem usar recipients construïts amb materials reciclats, taules de 
cultiu o qualsevol tipus de jardineres, però deuríem prioritzar que 
siguen lleugers, amb un bon drenatge i que puguen albergar el major 
volum de terra possible (no tant la profunditat). A més, l'elecció del 
substrat de cultiu és un factor fonamental per a l'èxit de l'hort en el 
balcon. En els centres de jardineria pots trobar de diversos tipus, vos 
aconsellem els orgànics per ser ecològics i rics en nutrients.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Trasplantant el planter. Cures de la tomaca i l'enciam  
  

Especie Especies compatibles 

Enciam Ceba, all, tomaca, carlota.

Tomata All, api, ceba.

Ceba Enciam, tomata, albergina, col. 
 

carabasseta Pèsol, bajoca, enciam.

Quan diverses plantes coincideixen en un mateix espai es 
molesten i competeixen per la llum del sol, l'aigua o els 
nutrients. També existeix la possibilitat que les plantes es 
contagien malalties. Per a tenir èxit en la combinació de 
cultius és important combinar plantes que siguen 
compatibles i, per tant, que convisquen ben i fins i tot que 
s'afavorisquen. Diem que dues plantes són compatibles 
quan s'afavoreixen, conviuen bé i el seu rendiment és 
major que conrear les mateixes plantes per separat. Per 
descomptat que la teua elecció dependrà també de l'espai 
disponible, però sobretot dels teus gustos. 

El trasplantament per a plantar un hort es fa amb molta cura, intentant no danyar les arrels 
i sense separar-les de la terra, procurant mantenir aquesta sempre humida fins que la 
planta comence a arrelar. És important no banyar les fulles quan la planta encara és jove. 

Enciam 

El cultiu és molt ràpid i es pot fer quasi tot l'any 
sempre que no hi haja perill de gelades forts. En 
el moment de collir es pot optar per tallar unes 
poques fulles i deixar la planta en l'hort fins a la 
pròxima amanida.Si collim tot l'enciam i no traiem 
l'arrel, aquesta rebrotarà i ens donarà algunes 
fulles més en pocs dies. Precisa d'un reg quasi 
diàriament. 

Tomaca 

La tomaquera és una planta de clima càlid, per tant s'ha de 
conrear a la primavera i a l'estiu. Als dos mesos del 
trasplantament, si el clima és favorable ja tindrem els primers 
tomaquets i la planta produirà fruits durant tot l'estiu fins que 
arribe el fred. Durant el primer mes de cultiu podem sembrar al 
costat altres hortalisses de cicle més curt com l'enciam. No 
precisa d'un reg freqüent i hem de lligar les branques de la 
planta a una guia o tutor que bé podria ser la barana.  
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