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el seu el seu 
impacteimpacte

per lliurar per lliurar 
Catalunya de les Catalunya de les 

transnacionals transnacionals 
agroalimentàries agroalimentàries 

i protegir la i protegir la 
nostra pagesianostra pagesia

per entendre la per entendre la 
importància de importància de 

mantenir el mantenir el 
nostre camp nostre camp 
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dades relatives

FAO (2008)FAO (2008)

Afegint-nos a les campanyes que denuncien l’ús Afegint-nos a les campanyes que denuncien l’ús 
dels aliments com una mercaderia més per fer dels aliments com una mercaderia més per fer 
negoci als països empobrits.negoci als països empobrits.

http://noetmengiselmon.orghttp://noetmengiselmon.org

Menjant biològic, local i de temporada.Menjant biològic, local i de temporada.

Buscant comerços i productes que no siguin Buscant comerços i productes que no siguin 
d’empreses transnacionals.d’empreses transnacionals.

→

→

→

Hi ha qui s’enriqueix amb la fam dels més pobres. Hi ha Hi ha qui s’enriqueix amb la fam dels més pobres. Hi ha 
multinacionals de l’alimentació i l’agroindústria que, tot multinacionals de l’alimentació i l’agroindústria que, tot 
i la crisi, han vist créixer els seus guanys d’una manera i la crisi, han vist créixer els seus guanys d’una manera 
desorbitada. És el cas de: desorbitada. És el cas de: 
• Productores de llavors i agroquímics –com • Productores de llavors i agroquímics –com 
Monsanto.Monsanto.
• Processadores d’aliments –com Nestlé.• Processadores d’aliments –com Nestlé.
• Fabricants de fertilitzants –com Potato Corp.• Fabricants de fertilitzants –com Potato Corp.
• Grans comerciants de cereals –com Bunge.• Grans comerciants de cereals –com Bunge.

És imprescindible canviar És imprescindible canviar 
el sistema agroalimentari el sistema agroalimentari 

actual i promoure la sobirania actual i promoure la sobirania 
alimentària i augmentar la alimentària i augmentar la 

protecció i promoció de protecció i promoció de 
l’agricultura local, en lloc d’afavorir l’agricultura local, en lloc d’afavorir 

la liberalització tant perjudicial pels la liberalització tant perjudicial pels 
col·lectius més desprotegits. col·lectius més desprotegits. 

L’actual crisi alimentària amenaça ja a 37 països, a 850 milions de persones i al 95% de camperols L’actual crisi alimentària amenaça ja a 37 països, a 850 milions de persones i al 95% de camperols 
del món. En part ha estat causada pel Fons Monetari Internacional (FMI) i l’Organització Mundial del món. En part ha estat causada pel Fons Monetari Internacional (FMI) i l’Organització Mundial 

del Comerç (OMC) que han fonamentat les seves polítiques en la liberalització del comerç i els del Comerç (OMC) que han fonamentat les seves polítiques en la liberalització del comerç i els 
monocultius d’exportació per “contribuir” al “seu” desenvolupament econòmic.monocultius d’exportació per “contribuir” al “seu” desenvolupament econòmic.


