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JORNADES sobre la formació universitària davant el paradigma de la Sobirania Alimentària 

15 i 16 de novembre de 2013 - Universitat Autònoma de Barcelona  

Sala de cinema (Edifici d’estudiants) - Plaça Cívica 
 

--------------- universitatdelaterra.wordpress.com --------------- 
 
El mon avança, les societats avancen. Ja no s’hi val tot a l’hora de produir aliments. No s’hi val oblidar-se de les 
persones, dels pobles, dels territoris, de la cultura, de la biodiversitat. Però… això s’explica a la Universitat? 
S’expliquen altres maneres de fer les coses?  
 
Aquestes jornades seran un punt de trobada entre el Camp i la Universitat per parlar-ne. Per que la Universitat 
pugui explicar què fa (i què podria fer) per incorporar la Sobirania Alimentària. I per a que el Camp pugui explicar 
què n’espera de la Universitat. Tindrem ponències de persones que ho estan treballant cada dia des de cada 
costat. I moments de diàleg i treball conjunt per construir propostes. A més, col·lectius d’estudiants, 
cooperatives de consum, organitzacions socials, ONGs, tindran espai al Mercat d’Idees per explicar-nos què fan. 
Si formes part d'algun grup sensibilitzat amb aquest temes, només cal que ens ho diguis, i et guardarem un lloc 
per donar-te a conèixer i compartir les teves propostes 
 

 

PROGRAMA DE LES JORNADES 
 

Divendres 15 de novembre  (matí i tarda)  

 

9:30 h   Inauguració i Presentació de les Jornades 
a càrrec dels col·lectius organitzadors i Sílvia Carrasco, Vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la 
UAB i presidenta de la Fundació Autònoma Solidària 

 
10:00 h  La veu pròpia de la pagesia.  

Reflexions sobre el model agropecuari  convencional i globalitzat i el seu paper en la universitat 
 Paul Nicholson (EHNE Euskadi - La Via Campesina) 

 
11:00 h Evolució històrica del paper de la universitat en relació a l’agricultura 

 Pep Espluga (Sociòleg rural, Dept. Sociologia,  Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

La universitat com a agent de transformació 
 Mamen Cuéllar (Ins. de Sociología y Estudios Campesinos, Univ. de Córdoba) 

 
12:30 h  Educació i investigació per a la Sobirania Alimentària a Europa: experiències, avenços, problemes i 

reptes 
 Eva Torremocha (Junta Directiva - International Federation of Organic Agriculture Movements)  & 

Luca Colombo (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agric. Biologica e Biodinamica, Itàlia) 
 

 
12:00 a 16:00 h  -  MERCAT D'IDEES  

parades i estands de col·lectius diversos,  a la Plaça Cívica de la UAB 
 

13:30 a 15:30 h  -  DINAR POPULAR  
 
 
 



 

16:00 h  Diàlegs d'experiències: La formació agroecològica a l'Estat espanyol (1/2) 
 introducció i moderació a càrrec de Daniel López (Ecologistas en Acción) 
 
Experiències des del professorat amb participació de:  

• Grup de Recerca d’agricultura, ramaderia i alimentació en la globalització (ARAG - UAB) 
• Isabel Vara. Observatorio de Soberanía alimentaria y Agroecología, Inst. de Sociología y 

Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (OSALA) 
• Mariona Espinet. Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat 

(GRESCA -UAB)  
• Marta G. Rivera. Universitat de Vic (ARAG-UAB i UVIC) 
• Sergi Escribano. Càtedra Tierra Ciudadana, Universitat Politècnica de València (UPV) 

 
Experiències des de l'alumnat amb participació de:   

• Ferran Berenguer. Cal Rosset 
• L'Hortet (UAB),  
• ASSACO (UPC),  
• Ambient Crític (UAB)  

 
19:00 h  Projecció Video: Educar es la mejor manera de luchar 

Documental sobre l'educació dins el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de Brasil, 
amb la presència del seu guionista i realitzador Agustí Corominas 

 

 

Dissabte 16 de novembre  (matí) 
 
9:30 h  Sinèrgies entre pagesia i universitat: experiències pràctiques i nous desafiaments 

Maria Giner Gómez (La Kosturica i la Xarxeta de Pagesos Agroecològics) 
 
10:30 h  Diàlegs d'experiències: La formació agroecològica a l'Estat espanyol (2/2) 

introducció i moderació a càrrec de Patricia Dopazo (Perifèries i Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas) 

 
Experiències des de la pagesia amb participació de: 

• Jeromo Aguado. Universidad Rural Paulo Freire (Estat Espanyol) 
• Vanesa Freixa. Escola de Pastors de Catalunya (Pallars Sobirà) 
• Josep Maria Coll. Unió de Pagesos (Catalunya) 
• Isa Álvarez. Nekasarea (EHNE-Bizkaia)  
• Charles-André Descombes (L’Era i Escola Agrària de Manresa) 

  
12:00 h   I ara què? - Taller de debat i conclusions 

en grups reduïts amb el públic assistent 
 

13:30 h  Tancament de les Jornades 
a càrrec dels col·lectius organitzadors 

 

14:00 h  -  DINAR POPULAR AMB JAZZ EN DIRECTE 
 
 

ORGANITZEN: 
Grup de Recerca d’agricultura, ramaderia i 

alimentació en la globalització (ARAG-UAB) 
L’Hortet  
Ambient Crític 

COL·LABOREN: 
Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 

Culturas 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Espai Social i de Formació d’Arquitectura  
 

universitatdelaterra.wordpress.com 


