
Mataró per la sobirania alimentària 
 
Ens estem menjant el planeta.  No resoldrem la greu crisi econòmica i social 
sense resoldre la crisi ecològica. Per això, pensem que cal lluitar i crear 
alternatives al capitalisme i al model de societat productivista i del 
creixement il·limitat en què vivim. 
 
Per construir una societat catalana més lliure i justa, cal avançar cap a la 
sostenibilitat i la redistribució de la riquesa, defensant els drets bàsics 
(treball, salut, habitatge, educació, alimentació) enfront de les polítiques 
neoliberals que volen convertir-los en un negoci. 
 
Per capgirar l’ordre establert  cal començar a consumir i produir d’una altra 
manera.  L’alimentació és, doncs,  un factor indissociable del canvi social. 
 
Cal posar fi a l’actual hegemonia de les indústries agroalimentàries, les 
grans superfícies (que imposen un consumisme irresponsable i unes 
pèssimes condicions laborals als seus treballadors),  l’agricultura amb 
transgènics, la ramaderia i la pesca intensives, el consum i el transport 
globalitzat d’aliments; tots aquests factors ens aboquen a situacions de risc 
i desigualtat alimentària: a més a més de la destrucció dels ecosistemes, 
cada dia moren de fam 70.000 persones que es contraposen amb malalties 
com l’obesitat pròpies dels països rics.  
 
La nostra alternativa és senzilla i barata, perquè redueix els costos 
ambientals i socials del model agroalimentari dominant, basat en productes 
de baixa qualitat i en el menjar ràpid. 
 
Per norma cal menjar menys carn i més vegetal. Menjar sa,  implica 
consumir amb responsabilitat aliments ecològics,  locals i de temporada. 
Conseqüentment, cal impulsar una distribució a escala local, mitjançant el 
petit comerç o les cooperatives de consum. Pel que fa a la producció, és 
vital defensar i desenvolupar l’activitat de la pagesia en els espais agraris, 
com ara les Cinc Sènies, que són el nostre veritable rebost. 
 
Volem que Mataró sigui una ciutat que aposti per la sobirania i la seguretat 
alimentària, per això proposem: 
 

- Donar suport a les cooperatives de consum agroecològic. 
 

- Promoure el comerç de proximitats  i els aliments ecològics  als 
menjadors escolars, al petit i mitjà comerç i establiments de 
restauració de la ciutat. 

 
- Impulsar l’agricultura ecològica local. 

 
- Rebutjar els productes transgènics. 
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