febrer - maig 2022

PLAN
temnos

programa
formatiu
per a joves
de barcelona
QUÈ
OFERIM?

Formació teòrica en sobirania
alimentària, pèrdues i
malbaratament alimentari i justícia
global (16,5 h.)
Formació pràctica per la intervenció
comunitària (20 h.)
Finançament de 1.000 € i 5 hores
d’assessorament per desenvolupar
una intervenció comunitària a la
ciutat de Barcelona per a cada grup
de líders comunitàries (3 grups en
total)

ASSISTEIX
A LA SESSIÓ
INFORMATIVA
ONLINE!

QUAN? 23 de desembre de 17 a 18 h.
ON? A l’enllaç següent:
https://us06web.zoom.us/j/87171086964

organitzen:

AMB EL SUPORT DE:

formació teòrica
Formació teòrica de 6 sessions presencials on s’analitzaran els principals impactes
del sistema agroalimentari industrial tant a nivell local como des de la perspectiva
global, amb especial ènfasi en la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament
alimentari i l’afectació en el sud global del model de consum dels països del nord.
Com a alternativa al model agroalimentari imperant es posicionarà la lluita per la
sobirania alimentària que incorpora la reivindicació de la justícia social global.
SESSIÓ 1
Una mirada crítica al sistema
agroalimentari industrial

SESSIÓ 2
Els impactes ambientals i
social de les pèrdues i el
malbaratament alimentari

Efectes de la industrialització
i mecanització del sistema
agroalimentari en el Nord i SudGlobal. Impactes del model de
consum del Nord-Global.

Xifres, causes i impactes de
les pèrdues i el malbaratament
alimentari. El seu impacte en el
dret a una alimentació saludable i
culturalment adequada.

SESSIÓ 4
Intercanvi d’experiències amb
agricultors/es ghaneses

SESSIÓ 5
Experiències de lluita per la
sobirania alimentària a Barcelona

Agricultors/es ghaneses de
Sawla compartiran la seva
experiència en la protecció
de llavors i recuperació de
pràctiques agràries tradicionals.

Taula rodona amb experiències
locals agroecològiques i que
treballen per la sobirania
alimentària a l’àmbit local.
Oberta a la ciutadania

SESSIÓ 3
Els impactes del sistema
agroalimentari industrial als
territoris del Sud-Global
Anàlisi de la implantació de
la globalització alimentària
i descripció dels impactes i
vulneracions de drets humans
que provoca al Sud-Global.
Oberta a la ciutadania
SESSIÓ 6
La transformació social
a través dels moviments
comunitaris
Aspectes a tenir en compte en
l’activisme comunitari des de les
entitats locals i com incorporar
la perspectiva de sobirania
alimentària i justícia global.

calendari: Divendres 11, 18 i 25 de febrer i 4 i 11 de març, de 17 a 20 h. i 2 de març (horari a determinar).
Lloc: Instal·lacions de Lafede (Carrer de les Tàpies, 1, Barcelona. Metro L2/L3 Paral·lel)

formació pràctica per a
la intervenció comunitària
Un cop finalitzades les sessions de formació teòrica, es realitzaran dues trobades en
format hackathon on, a través de l’acompanyament i la dinamització de les entitats
organitzadores, es formaran tres grups amb les persones participants i es fomentarà
el disseny i la cocreació d’una acció/intervenció comunitària per part de cadascun
dels grups per promoure la sobirania alimentària, l’aprofitament alimentari i la
justícia global a la ciutat de Barcelona.
Exemples d’accions: creacions artístiques de foment de la sobirania alimentària i de l’aprofitament alimentari;
sensibilització de la ciutadania a través de xerrades, jornades i tallers o amb la generació de recursos i materials
audiovisuals fent-ne difusió a través de les xarxes socials, etc.

calendari: Dissabte 12 de març (9-14 h.; 15-18 h.); divendres 1 d’abril (17-21 h.) i dissabte 2 d’abril
(9-14 h.; 15-18 h.).
Lloc: A determinar a la ciutat de Barcelona.

RECURSOS PER DESENVOLUPAR L’ACCIÓ
Cada grup de líders disposarà d’un finançament de 1.000 euros i 5 hores
d’assessorament personalitzat per desenvolupar la intervenció comunitària
(dissenyada als espais de hackathon) per promoure la sobirania alimentària,
l’aprofitament alimentari i la justícia global a la ciutat de Barcelona.
calendari: Les persones participants hauran d’assistir a 5 tutories d’1 h. i hauran de treballar

autònomament en grup durant 15 h. del 14 d’abril al 8 de maig de 2022.
Lloc: Les entitats organitzadores posaran a disposició espais de reunió per als grups d’intervenció.

A qui va dirigit?

en finalitzar el curs s’obtindrà
un certificat signat per les tres
entitats organitzadores.

Joves (de 18 a 35 anys) residents a la ciutat de Barcelona o àrea metropolitana
compromeses amb la justicía ambiental i social global i que tinguin especial interés
en combatre les problemàtiques derivades del sistema agroalimentari industrial. Es
valorarà que les participants estiguin vinculades a moviments socials i/o formin part
d’entitats que treballin per la transformació social.
És imprescindible que
les persones participants
tinguin disponibilitat
completa per assistir
a totes les activitats.

dedicació total:
60 hores (aprox.)
de febrer a maig 2022
15 places disponibles

objectius del projecte
Fer créixer una xarxa de líders comunitàries que introdueixin dins dels
moviments socials dels quals formen part una mirada crítica al sistema
agroalimentari industrial i fomentin alternatives que treballin per la justícia
social i ambiental, com són la sobirania alimentària i l’aprofitament alimentari.
Promoure dins els moviments socials un anàlisi transversal i interseccional de
les problemàtiques derivades del model agroalimentari industrial i l’impacte
derivat del consum del Nord-Global a països del Sud-Global.
Fomentar l’entesa entre pobles i la generació i transmissió de coneixement
del Sur cap al Nord-Global.
Generar accions que treballin per la sobirania alimentària, l’aprofitament
alimentari i la justícia global i que augmentin el treball en xarxa a la ciutat de
Barcelona, impactant de manera directa als seus veïns i veïnes.

entitats organitzadores
Fundació Espigoladors: organització sense ànim de lucre que lluita contra les pèrdues i
el malbaratament alimentari a la vegada que empodera persones en risc d’exclusió
social d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible. Actua sobre
tres necessitats socials a la vegada i les connecta: lluitar per l’aprofitament alimentari, garantir el dret a una alimentació saludable i crear oportunitats laborals per a
col·lectius en situació de risc d’exclusió social.
Associació per al Desenvolupament Cultural Ambiental i Humà - CEHDA: associació formada per
persones ghaneses i catalanes residents a Catalunya que treballa per millorar les
oportunitats de persones migrades i dona oportunitats de resiliència local comunitària a districte de Sawla al Savannah Region a Ghana. També treballa per la creació
de vincles interculturals que ajudin a trencar estereotips sobre la migració i així promoure una societat global més humana.
Tandem Social: cooperativa sense afany de lucre que treballa des del 2011 per a la
transformació ambiental, social, cultural i educativa. Formada per 30 professionals,
presenta una llarga experiència en l’àmbit de treball de la intervenció, gestió de programes de suport a l’economia verda i blava i acompanyament a persones emprenedores.

inscriu-t’hi
Emplena aquest formulari. Tens temps fins al 20 de gener de 2022.
Del 26 al 31 de gener de 2022 es comunicarà a les persones seleccionades
la seva participació al programa.

per a més informació
alimenta@espigoladors.com
Tel. 93 525 62 14

espigoladors.com/plantem-nos

organitzen:

AMB EL SUPORT DE:

