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ACTA DE LA JORNADA 

“La sobirania alimentària en els estudis de la Facultat de Veterinària” 

Facultat de Veterinària UAB, 23 d’octubre de 2015 

 

1. Presentació del document 

El passat 23 d’octubre es va celebrar a Bellaterra la jornada de formació de professorat  “La 
sobirania alimentaria en els estudis de la Facultat de Veterinària”, que va comptar amb la 
participació d’un total de 40 persones, entre les quals més 30 docents de la facultat i diferents 
professionals de l’àmbit. L’activitat va estar organitzada pel GEDEF – Veterinària i per la 
Unitat de Formació i Innovació Docent – IDES, amb la col·laboració de la Fundació Autònoma 
Solidària i de VSF – Justícia Alimentària Global, i el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

La jornada convidava a fer un exercici d’aproximació al paradigma de la sobirania alimentària 
(SbA) i, a la vegada, reflexionar sobre com pot ser introduït en els graus de Veterinària i de 
Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UAB. Els objectius de l’activitat es definien així:  

 Situar el concepte i els eixos de la sobirania alimentària i estimular el debat sobre com 
podem promoure’n el coneixement en l’educació superior. 

 Donar a conèixer una experiència europea de docència acadèmica entorn a la SbA 
que aporti noves perspectives per a treballar aquesta línia a la UAB.  

 Dur a terme un exercici pràctic per a discutir i pensar possibilitats d’introducció de la 
SbA en assignatures concretes de la facultat. 

Aquest document vol ser una primera acta de retorn dels resultats de la jornada, pensat 
perquè pugui ser complementat a partir de la revisió i els suggeriments de les persones que 
van participar-hi. També vol ser útil per a mantenir informades aquelles persones que, malgrat 
no van poder assistir-hi, han manifestat el seu interès en els continguts de l’activitat.  

2. Resultats de la jornada 

2.1 Què entenem per sobirania alimentària?  

Marta Soler, professora del Dept. d’Economia Aplicada de la Universidad de Sevilla i membre 
del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, va oferir una 
primera ponència per aproximar el concepte de la sobirania alimentària des de diferents 
perspectives.  

Explica que la sobirania alimentària neix d’una proposta de la Vía Campesina amb el propòsit 
de generar un sistema agroalimentari alternatiu a la globalització. Es planteja un model de 
gestió del camp descentralitzat i gestionat de forma local pels interessos locals i segons les 
necessitats dels diferents territoris. La proposta va començar enfocada al món rural, però a 
partir del 2007 es recolza que no només és un fet relacionat amb el medi rural i que ha 
d’implicar a tots els països.  

Es situen diferents eixos de treball per mantenir una agricultura del camp sostenible: 1) 
Reforma agrària i aigua; 2) Biodiversitat i recursos genètics (la gestió de recursos per una 
producció sostenible com a tema central); 3) Comerç (altres normatives i criteris per 
l’intercanvi comercial); 4) Drets humans; 5) Dones i joves; 6) Migracions i treballadors rurals. 

Per poder realitzar un bon enfocament de l’agroecologia és important aplicar una visió 
multidisciplinar, ja que s’han d’associar diferents dimensions (ecològica-productiva, 
sociocultural i política).    

Finalment, es plantegen perspectives de futur per la construcció i la re-articulació 
sostenible i equitativa dels territoris entorn a l’alimentació.  
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Documentació complementària: 

 Soler, Marta (2015): “¿Cómo entendemos la soberanía alimentaria? Una aproximación 
desde distintas perspectivas” Resum de la ponència  
 

 Rivera, M. i Soler. M. (2010): “El enfoque de la soberanía alimentaria: más allà de la 
seguridad alimentaria”. Ponencia presentada en el X Congreso de la Federación 
Española de Sociología 

Debat amb Fila 0 

A partir de l’exposició de Marta Soler s’obre un debat que s’inicia amb una Fila 0 conformada 
per: Marta G. Rivera (Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris, Universitat de Vic), 
Ester Comas (VSF-Justícia Alimentària Global i Cooperativa Sambucus), Gustavo Duch 
(Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas) i Sara Mingorría (Institut  de  
Ciència  i  Tecnologia Ambientals, ICTA-UAB). 

Una de les idees força que sorgeixen durant el debat és, tal i com ja apuntava Marta Soler, la 
referència a la “recampesinización” del camp. S’apunta el fet que a la facultat s’han de formar 
persones amb capacitat per tenir una mirada crítica sobre la realitat que les envolta; és a dir, 
es posa de manifest la importància que cada vegada hi hagi més gent que es qüestioni les 
problemàtiques entorn a la falta de sobirania alimentària. Es proposa que s’organitzi una línia 
de treball en aquest sentit des de la universitat, presentant una visió àmplia i complerta de la 
SbA en les diferents disciplines que tractin temes relacionats. Finalment també s’assenyala 
que cal diferenciar entre producció ecològica i model de SbA, el qual també s’hauria de fer 
visible en els ensenyaments de la facultat.  

2.2 Experiències i reptes a la Wageningen University 

Leonardo van den Berg, provinent de Universitat de Wageningen (Països Baixos) i 
investigador d’ILEIA (Centre for learning on sustainable agriculture) exposa les experiències i 
els reptes que sorgeixen de la voluntat d’apostar per la inclusió de la sobirania alimentària en 
els estudis d’aquesta universitat.  

Degut a la pressió de diferents organitzacions i del mateix alumnat, es van començar a 
dissenyar propostes formatives relacionades amb la SbA. La interpretació de la SbA en 
relació amb la recerca i l’educació es planteja en tres àmbits diferents:  

 Reconeixement de les necessitats dels grangers i els ciutadans 
 Incorporar el coneixement i l’experiència dels grangers a la recerca  
 Tenir investigadors en els que els ramaders puguin acudir amb els seus problemes 

A continuació presenta les diferents assignatures de lliure elecció que s’han incorporat al 
centre, així com un programa que ofereix participar en accions de recerca conjuntament amb 
ramaders locals.  

Documentació complementària: 

 Van den Berg, Leonardo: “Food sovereignty and agroecology at the Wageningen 
University”. Presentació powerpoint de la ponència  

Torn obert de paraules  

El principal problema que es planteja després de la intervenció és que, en el marc dels graus 
de la facultat, no hi ha suficient temps per realitzar les pràctiques pròpies de les assignatures i 
a més poder oferir formació addicional.  

https://universitatisobiraniaalimentaria.files.wordpress.com/2015/11/msoler_ponencia_resum.pdf
https://universitatisobiraniaalimentaria.files.wordpress.com/2015/11/msoler_ponencia_resum.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lndU9f8mutYJ:www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/892.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lndU9f8mutYJ:www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/892.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lndU9f8mutYJ:www.fes-sociologia.com/files/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/892.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=es
https://universitatisobiraniaalimentaria.files.wordpress.com/2015/11/lvandenberg_ppt_food_sovereignty_wur.pdf
https://universitatisobiraniaalimentaria.files.wordpress.com/2015/11/lvandenberg_ppt_food_sovereignty_wur.pdf
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2.3 Taller pràctic: possibilitats d’introducció curricular en assignatures  

Es realitza un taller pràctic per discutir i pensar possibilitats d’introducció curricular de la SbA 
en 5 assignatures de les titulacions de Veterinària i CiTA. Les assignatures, i el professorat 
responsable que n’assumeix la presentació, són les següents:  

 Agronomia i Economia Agrària. M. José Milán. OB (Vet), 1r curs, 6 crèdits 
 Producció Animal Integrada II. Alfred Ferret. OB (Vet), 3r curs, 5 crèdits 
 Medicina i Cirurgia d’Animals d’Abast. Teresa Rigau. OB (Vet), 3r curs, 6 crèdits 
 Peix i Productes de la Pesca. Reyes Pla. OT (Vet i CiTA), 5è i 4t curs, 6 crèdits 
 Producció de Primeres Matèries. Dolors Izquierdo. OB (CiTA), 1r curs, 6 crèdits 

El taller es divideix en dues parts: un treball en grups per conèixer l’assignatura, identificar les 
possibilitats existents i elaborar una proposta concreta d’introducció curricular; i una posada 
en comú on els grups presenten la seva proposta i es valora l’exercici realitzat.  

Resultats del taller 

Agronomia i Economia Agrària 

En l’àmbit de l’economia agrària, durant aquest curs acadèmic, ja s’ha introduït un seminari 
sobre la temàtica. Es planteja la possibilitat de seguir treballant la introducció de conceptes 
com ara globalització, SbA... en relació amb continguts del programa (clima, sòl, gestió de 
residus, etc). A nivell metodològic, es podria dur a terme mitjançant classes a l’aula i la 
realització de pràctiques (que l’alumnat ho hagi d’abordar a la memòria que s’entrega al final 
de les pràctiques). 

Producció Animal Integrada II 

Actualment, en els temes introductoris de l’assignatura es tracten aspectes sobre producció 
sostenible de carn, propietat de la terra, qualitat d’aigua, etc., procurant aportar un punt de 
vista crític. Es planteja una nova possibilitat en el marc d’un treball de formulació de racions 
d’alimentació, on es podrien realitzar de fer dues formulacions diferents respecte cadascun 
dels dos models (industrial i local). Finalment, dur a terme un seminari en el qual es posin a 
debat els avantatges i inconvenients de cada tipus de sistema i d’alimentació.  

Medicina i Cirurgia d’Animals d’Abast 

Es planteja la formalització del concepte en les classes teòriques, donant-lo a conèixer com 
alternativa a la producció intensiva, i per blocs d’espècies realitzar un resum centrat en la SbA 
específica de cada espècie.   

Peix i productes de la Pesca 

A l’inici de l’assignatura es realitza un treball de camp (“Com trencar el gel?), que consisteix en 
anar al mercat a observar (productes, etiquetatge, preus...). Es planteja afegir una reflexió 
individual sobre la traçabilitat dels productes de la pesca i les implicacions que pot tenir amb la 
SbA, és a dir, pensar en l’origen dels productes, com es cultiven, on es capturen... i, finalment, 
incorporar un seminari per posar en comú les informacions trobades i discutir el tema. 

Producció de Primeres Matèries 

A l’assignatura existeix un seminari on es defineix la SbA i un altre on es tracten agricultures 
alternatives. Encara que no queda ben reflectit en el programa.  Es considera que l’assignatura 
es troba en un curs massa poc avançat per tal d’assegurar que l’alumnat hagi assolit la 
maduresa necessària per opinar sobre el tema i es proposa que s’hauria d’abordar en una 
altra assignatura a 3r o 4rt curs on puguin realitzar un debat sobre la temàtica en format de 
seminari.    
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3.  Avaluació de la jornada 

La jornada es va tancar amb una enquesta d’avaluació que volia recollir les impressions de 
les persones assistents, detectar els punts forts i els aspectes a millorar de cara a 
l’organització de properes trobades, així com les propostes de continuïtat en l’àmbit de la 
integració curricular de la sobirania alimentària. Es van retornar un total d’11 enquestes. 

 

Enquesta de valoració Molt Força Poc 
 

Gens 
 

Crec que, globalment, les sessions de la 
jornada s’han ajustat a les meves 
expectatives 

63,63% 
(7/11) 

36,36% 
(4/11) 

0% 0% 

El contingut i l’enfocament m’han semblat 
interessants 

45,45% 
(5/11) 

54,54% 
(6/11) 

0% 0% 

Penso que haver-hi assistit em serà útil en la 
meva tasca de docent 

18,18% 
(2/11) 

81,81% 
(9/11) 

0% 0% 

Tenint en compte els objectius i la meva 
disponibilitat de temps, la durada de les 
sessions ha estat adequada 

45,45% 
(5/11) 

54,54% 
(6/11) 

0% 0% 

Recomanaria aquesta activitat a un altre 
professor 

70% (7/10) 
30% 

(3/10) 
0% 0% 

 
Globalment, del 0 al 10, quina puntuació li atorgaries a la jornada? 8,82 

 

 

S’apunta la possibilitat d’implementar una estratègia general del grau per a la integració 
d’aquestes temàtiques, ja que és lògica la construcció del coneixement com un procés que es 
desenvolupa de manera seqüencial i, per tant, la SbA s’hauria d’emmarcar dins la visió d’un 
pla d’estudis general.  

Aspectes positius a destacar 

 Cooperació, debat amb argumentació. Dóna per evolucionar. 

 La participació activa de totes les persones, tots els grups i professors de diferents 
assignatures 

 Formació d’exemples metodològics de com aplicar la Sobirania Alimentària 

 Organització fantàstica, ponents molt bons i públic assistent força i molt interessat 

 L’organització, els ponents i els tallers 

Aspectes a millorar 

 Més temps per al debat 

 Fer més jornades d’aquestes 

Propostes de continuïtat 

 Debat ampli sobre què entenem per Sobirania Alimentària 

 Fer una taula rodona amb alumnes per donar idees i poder transmetre-les a l’alumnat 

 Reunions de treball mensual amb professorat i alumnat 

 Fer un seguiment a les propostes que han sorgit en els graus de Veterinària i CTA 

 De totes les propostes que s’han plantejat a les diferents assignatures, poder fer una 
xerrada d’aquí un any per parlar si s’han dut a terme i quin ha estat el resultat.  


