
INTRODUCCIÓ a l'AGROECOLOGIA 
i la SOBIRANIA ALIMENTÀRIA  

20 i 27 de febrer 2019 
de 15 a 17:30 h 

Inscriu-te 

Preus 
Membres del COAMB en atur i 
estudiants de Ciències 
Ambientals                                40 € 
Membres del COAMB               60 € 
Altres                                         80 €  

CURS DIRIGIT A 
Professionals del medi ambient, 
estudiants, investigadors, tècnics 
administració pública, i persones 
interessades en l'agroecologia i la 

sobirania alimentària.

Amb aquesta nova formació de l'Escola 
de Formació del COAMB, volem introduir 
els conceptes d'agroecologia i sobirania 
alimentària com a eines en la generació 
d'alternatives al sistema agroalimentari 
convencional. 
 
Entre altres aspectes, durant el curs 
s'abordaran: 
 
· Els impactes del sistema agroalimentari 
convencional. 
· Les propostes des de l'agroecologia i 
la sobirania alimentària   
· La cultura agrària local i el 
coneixement agroecològic tradicional. 
· Les xarxes alimentàries alternatives. 
· Els processos de dinamització local 
agroecològica. 

CURS 

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Seu del COAMB (C/ Muntaner, 81, 6è 
1a, Barcelona.)

Com arribar: Metro L1 (Universitat), L5 
(Hospital Clínic).

Els alumnes que assisteixin al 80 % de les 
hores lectives del curs obtindran un certificat 
d'assistència emès pel COAMB.

CERTIFICAT

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=18791


Enfocament i programa 

Inscriu-te

L'agroecologia ha sorgit en les últimes dècades com un enfocament alternatiu als sistemes 
globalitzats de producció i distribució agroalimentària, amb l'objectiu d'augmentar la sostenibilitat dels 
sistemes agroalimentaris des d'una perspectiva ecològica, social i econòmica. L'agroecologia, a més 
d'integrar els principis ecològics en el disseny de sistemes agrícoles sostenibles, inclou les 
característiques culturals, econòmiques, socials, espirituals i polítiques que condicionen els 
agroecosistemes. En conseqüència, l'agroecologia considera el sistema agroalimentari en tot el seu 
conjunt, incloent tant les ciències naturals com les socials, i fa èmfasi en el pensament sistèmic i en 
els principis ecològics. Des d'aquesta visió global, l'agroecologia té una triple dimensió: productiva, 
socio-cultural i política. 
Com a enfocament orientat a l'acció, l'agroecologia pretén ampliar la sostenibilitat dels sistemes 
agroalimentaris mitjançant processos de transició agroecològica des d'una perspectiva d'equitat social 
i justícia ambiental, sota el paradigma polític de la sobirania alimentària. Per fer-ho, la dinamització 
local agroecológica (DLAe) procura reforçar la capacitat que tenen les comunitats locals per decidir 
com i amb quina finalitat s’han de gestionar béns comuns tan bàsics com l’alimentació, la terra, l’aigua 
o les llavors. 
 
Amb aquest curs de 5 hores lectives adquirirem coneixements bàsics sobre agroecologia i sobirania 
alimentària, tant a nivell teòric com pràctic, en particular el seu paper en la conservació de 
l'agrobiodiversitat i la cultura agrària local i les xarxes alimentàries alternatives. Coneixerem també 
casos reals de processos de dinamització local agroecològica. Es combinaran explicacions més 
teòriques amb dinàmiques participatives per tal de crear un espai actiu de participació de l'alumnat 
que promogui el pensament crític i reflexiu. 
 
Sessió 1    /    20 de febrer 
· Antecedents teòrics i evolució del concepte d’agroecologia. 
· Agroecologia política i sobirania alimentària. 
· Agroecologia i xarxes alimentàries alternatives. 
· Agroecologia i manteniment de la cultura agrària local. 
 
Sessió 2     /    27 de febrer 
· Casos pràctics en processos de dinamització local agroecològica: temàtiques generals i exemples 
concrets: 
1) dinamització territorial (cas Collserola) 
2) conservació de varietats locals (cas d'un banc de llavors) 
3) promoció de circuits curts de comercialització (cas d'un escorxador mòbil o un mercat de pagès). 
 
DOCENTS i COORDINADORES DE CONTINGUTS 
Laura Calvet Mir. Doctora en ciències ambientals especialitzada en coneixement agroecològic 
tradicional i conservació de l'agrobiodiversitat. 
Marina Di Masso. Doctora en sociologia, investigadora en sobirania alimentària i perspectives 
d'economia crítica. 
Ambdues són membres de l'equip coordinador del postgrau en Dinamització Local Agroecològica de la 
UAB. 

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=18791

