
 

 

 

 

 

Propostes de cinema documental 

Jornades “Sobirania Alimentària. Sembrant alternatives a la universitat” 

Del 15 a l’17 d’abril de 2015. Facultat de Biblioteconomia UB 

 

Campesinas, semillas de Cambio 

 

Joaquín Zuñiga. Perú. 23 minuts 

 

Aquest documental mostra el treball de varies organitzacions de 
dones camperoles a Amèrica Llatina que estan tractant de generar 
canvis en les relacions de desigualtat de gènere que viuen les 
seves comunitats i famílies. Al mateix temps, tracten d'enfortir 
l'economia familiar camperola amb la producció orgànica d'aliments 
pels mercats locals i nacionals. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WPA2-OGRg6Y  

 

 

 

  El malson de Darwin 

 

Hubert Sauper. França. 107 minuts 

 

Aquest documental parla sobre els efectes ambientals i socials de 
la introducció de la indústria pesquera del Llac Victòria, a 
Tanzània, i com ha afectat a l’ecosistema i a l’economia del país. 
També tracta sobre la dicotomia entre l’ajuda europea i el tràfic 
d’armes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_6ZNbYdWzQ  
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  El mundo según Monsanto 
 
Marie-Monique Robin. França, 2008. 108 minuts 

 

Documental que presenta els perills resultants del creixement 
exponencial dels cultius de transgènics. L’any 2007 cobrien 100 
milions d’hectàrees, amb propietats genètiques patentades en un 
90% per Monsanto. 

 

   http://vimeo.com/42961797 

 

 

 

 

Food, Inc. 

 

Robert Kenner. Estats Units, 2008. 94 minuts 

 

Documental que analitza la insostenibilitat de la indústria  
alimentària, tant econòmica com mediambientalment. A més, 
tracta sobre el poder econòmic i legal de les grans companyies 
de producció d'aliments (que segons els autors es basa en oferir 
menjar barat però contaminat i en l'ús de químics basats en el 
petroli, sobretot pesticides i fertilitzants) i la promoció d'hàbits de 
consum de menjar insalubres cap al públic americà. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sx6K3E6nTr0  

 

 

King corn 

 

Aaron Wolf. Estats Units. 88 minuts  

 

Documental sobre dos amics que quan acaben la universitat i 
decideixen establir-se al centre dels Estats Units per plantar blat tal i 
com probablement ho fa la majoria: amb llavors modificades 
genèticament, fertilitzants de nitrogen i herbicides químics.  

https://vimeo.com/58736941  

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/42961797
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  La guerra de la soja 

 

Ana Pastor. Estat espanyol. 45 minuts 

Documental que tracta sobre els efectes del negoci de soja 
transgènica, molt discutit per molts sectors ja que provoca molts 
danys i aporta pocs beneficis als països on es produeix.  

https://www.youtube.com/watch?v=QFLAORGhWQ4  

 

 

 

 

 

  La voz del Viento. Semillas de transición 
 

 
 
Carlos Pons. Estat espanyol, 2011. 92 minuts 

 

Utilitzant com a fil conductor les llavors que van intercanviant durant 
el viatge i les trobades amb 35 dels projectes que germinen al 
Mediterrani occidental, aquest documental fa reflexionar sobre 
aquell altre viatge col·lectiu cap a un nou món, en torn a 
l’agroecologia, el decreixement, la cooperació, la permacultura, 
l’apoderament personal i popular i el canvi de paradigma (d’allò 
material/econòmic a allò humà).   

 

   http://la-voz-del-viento.blogspot.com.es/  

 

 

Mengem SA 

 

Enric Capoll. Estat espanyol. 43 minuts 

 

Documental que visibilitza la tasca de diversos col·lectius i 
personalitats que treballen des de diferents sectors per l'agricultura 
ecològica i la sobirania alimentària del País Valencià. Es parla de 
l’actual sistema agroalimentari i les alternatives al mateix sistema.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnl3i6zlGxc  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QFLAORGhWQ4
http://la-voz-del-viento.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Tnl3i6zlGxc
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Nosotros alimentamos el mundo  

 

Erwin Wagenhofer. Àustria. 96 minuts 

 

“Nosotros alimentamos el mundo” ofereix una visió del procés de 
producció del nostre menjar i a la vegada respon a la pregunta de 
fins a quin punt influïm amb la fam al món.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=hYxVZ0xlSUI  

 

 

 

 

Nuestros hijos nos acusarán 

 

Jean-Paul Jaud. França. 112 minuts 

 

Documental que tracta de la iniciativa d’un petit poble del sud de 
França que pretén introduir l’alimentació biològica als menjadors 
escolars. A la vegada analitza i critica els problemes 
mediambientals, produïts per els fertilitzants químics, que 
amenacen a les noves generacions i que també afecten a la 
nostra salut.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=loEBePBfwVA  

 

 

 

 

Oro negro  

 

 

Nick Francis y Marc Francis. Regne Unit i els Estats Units. 82 minuts 

 

“Oro Negro” parla sobre els esforços de vàries cooperatives a 
Etiòpia per aconseguir un preu just pel cafè, que és reconegut com 
un dels millors del món. Com el petroli, el cafè és un dels productes 
més rentables del món, pel que la indústria del cafè és summament 
lucrativa.  

https://www.youtube.com/watch?v=icuf04O3E7k  

 

 

http://www.imdb.com/name/nm2025932/
https://www.youtube.com/watch?v=hYxVZ0xlSUI
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jean-Paul+Jaud
https://www.youtube.com/watch?v=loEBePBfwVA
https://www.youtube.com/watch?v=icuf04O3E7k
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 Planeta en venta 
 
Alexis Marant. França, 2010. 54 minuts 

 

Aquest documental és el resultat d’un any i mig d’investigació 
sobre la carrera pel control de les terres a tot el món. Va ser gravat 
entre Aràbia Saudita, Argentina, Uruguai, Nova York i Roma. Parla 
sobre l’establiment d’un model únic de desenvolupament agrícola 
basat en la concentració de les terres en poques mans, amb una 
lògica industrial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gMKq2tMwEM  

 

 

Qué comemos hoy  

 

 

 

Canal +. Estat espanyol. 50 minuts 

Sabem el que mengem i com es produeix el que mengem? Centrat a l’Estat espanyol, 
s’analitza la producció d’aliments transgènics i la seva manipulació genètica, ecològica i tot el 
perill que això genera. Els grups econòmics dominants tot i que venen la idea que els 
transgènics son la solució als problemes de la fam al món, no hi ha dubtes que són productes 
altament nocius per la salut i el medi ambient. 

http://vimeo.com/32645060  

 

TranXgenia. La historia del cuc i del panís 

 

Col·lectiu Serindípia. Estat espanyol. 36 minuts 

Documental que tracta sobre el paper dels transgènics, que cada 
vegada són més presents en les nostres vides. Centrat en els 
casos de Catalunya i Aragó, s’exposa el conflicte que es produeix 
quan aquest tipus de producció impedeix el desenvolupament d’un 
model ecològic alternatiu de producció i consum.  

https://vimeo.com/5017506 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gMKq2tMwEM
http://vimeo.com/32645060
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Tres historias y un vaso de leche 

 

Pablo Fraguas i Álvaro Porro. Estat espanyol. 26 minuts 

El documental se centra en una causa quotidiana dels problemes 
ambientals: els models agrícoles i ramaders i el tipus de consum 
alimentari que generen. Els autors viatgen per conèixer les 
històries que hi poden haver darrere d'un got de llet. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=77RgFxTprmw 
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