
   

Cinefòrum: “La Via Campesina en movimiento... ¡Por la 
soberanía alimentaria!” 

 

Fitxa tècnica  

Producció: Antonio Pacor, Bettina Gozano, Focuspuller  

Duració: 20 minuts 

País: Internacional 

Any de producció: 2011 

Sinopsi: El documental recull testimonis del moviment internacional camperol Via 
Campesina de l’Estat espanyol, els Estats Units, el Canadà, Colòmbia, Burkina Faso, 
l’Argentina, el Brasil, Moçambic, l’Equador,el Paraguai, l’Índia, França, Suïssa, Bolívia, 
el Congo, Mèxic, Mali, Xile, Hondures, Indonèsia, Corea del Sud i Bèlgica. Partint 
d’aquesta base, mostra diferents visions de persones implicades en el moviment, que 
engloba uns quants sectors camperols com ara petits i mitjans productors, pobles 
sense terra, comunitats indígenes, migrants i treballadors agrícoles de tot el món. Els 
seus preceptes bàsics són la solidaritat entre el Nord i el Sud mitjançant una 
agricultura sostenible i una alimentació sana, en tant que impulsa un model que 
advoca per la dignitat i la justícia social com a alternativa al neoliberalisme 
caracteritzat per la voracitat de les multinacionals que deterioren la biosfera. Promou el 
concepte de sobirania alimentària que constitueix una de les respostes més potents a 
les actuals crisis alimentària, de pobresa i climàtica. 

 

Indicacions pedagògiques:  

Edat recomanada: a partir de 12 anys. 

Indicat per treballar després del taller: Només es passa gana a l’Àfrica? 

Objectius pedagògics:  

- Reflexionar sobre la convergència de factors comuns en tots els països on se 
centra el documental (fam, pobresa, degradació ambiental...).  

- Avaluar les contribucions del moviment Via Campesina. 

Claus de treball per al professorat: 

- “Hi ha elements comuns a tots els països: els interessos transnacionals en el 
camp, l'especulació financera amb els aliments i la terra, el fracàs de 
l'agricultura dirigida per les empreses, la fam i la pobresa, la lluita camperola  
 



   

 
per la terra, l'alternativa de la sobirania alimentària i la producció orgànica i 
agroecològica, per esmentar-ne uns pocs aspectes comuns”. 

- La Via Campesina és un moviment que va fundar-se el 1993 i actualment 
compta amb 150 organitzacions locals de 70 països a l’Àfrica, l’Àsia, Europa i 
Amèrica: són prop de 200 milions de camperoles i camperols sense cap tipus 
d’afiliació. 

- Multinacionals com Monsanto han impedit mitjançant la seva capacitat de 
pressió que els productes transgènics estiguin indicats amb un etiquetatge 
específic. Val a dir que controla el 90% del mercat mundial de llavors 
transgèniques. 

- Nombrosos estudis han demostrat que els productes transgènics són nocius 
per a la salut. Per aquest motiu, estats com Veneçuela han posat sobre la taula 
la idea de prohibir els productes transgènics  

- 50.000 milions de dòlars que només representen l’1’08% del que els estats han 
invertit en el rescat bancari des de 2007: 4,6 bilions de dòlars. 92 vegades més 
del que cal per eradicar la fam al món. (Font: Setmanari La Directa, agost 
2013). 

- Hi ha alternatives com l’economia del bé comú que promouen un canvi del 
funcionament de la societat mercantilista per la consecució del màxim grau de 
satisfacció de les persones vers l’economia i la societat com a fita. En 
conseqüència, es dota d’avantatges legals les empreses que respectin 
determinats valors humans. 
 

Preguntes per al debat i la reflexió: 

- El món està superpoblat? Hi ha prou aliments per a la població mundial? És 
possible eradicar la fam al món? 

- L’augment de la fam al món les darreres dècades està relacionat amb la 
conversió d’un model productiu on els beneficis de les empreses transnacionals 
prevalen per sobre de la subsistència dels individus? 

- Quins efectes té en els territoris indígenes i en la seva població la implantació 
de monocultius dels agronegocis? 

- Què passa amb l’ús i la comercialització de les llavors actualment? 
- Quina és la diferència entre seguretat alimentària i sobirania alimentària? 
- La sobirania alimentària que defensa els interessos de les poblacions locals 

constitueix una opció antagònica enfront el lliure mercat i les multinacionals? 
- És viable construir un altre model de consum fonamentat en la sobirania 

alimentària i el comerç just? 
 

 


