V Setmana de Lluita
per la Sobirania Alimentària
Sant Sadurní d’Anoia
17/4 * Projecció de la pel·lícula También la lluvia
i presentació de l’exposició “...I també la
terra, també la vida”, a La Llar a les 19h 30

Castellar del Vallès
13/4 * Calçotada i xerrada Introducció a
l’agroecologia, a Cal Gorina a les 12h

Olesa de Montserrat
Mura
14/4 * Jornada de portes obertes
a Les Refaredes, de 10 a 13h

12/4 * Reunió informativa sobre els
horts comunitaris

Barcelona
Rubí
12/4 * Xerrada Llavors i aliments: varietats
locals vs transgènics, al CRAC a les 19h
19/4 * Docufòrum amb Food Inc, al CRAC a
les 19h

Tarragona
10/4 * Presentació La sobirania alimentària,
un dret dels pobles, a l’espai jove
Kesse les 19h
11/4 * Xerrada Sobirania alimentària a
Cuba, una alternativa al model agroindustrial, a l’espai jove Kesse a les 19h
17/4 * Xerrada iniciatives d’agricultura
familiar a Bolívia i Perú, a l’espai jove
Kesse a les 19h
18/4 * Presentació del llibre Sin lavarse las
manos amb l’autor G. Duch, a l’espai
jove Keese a les 19h
26/4 * Xerrada Menjadors escolars i horts
urbans: la sobirania alimentària a taula, a l’espai jove Kesse a les 19h

Baix Llobregat
21/4 * Bicicletades contra l’Eurovegas
i per la sobirania alimentària,
arribada a Can Dimoni del Parc
Agrari a les 12h
* Dinar popular a Cal Dimoni

Univ. Autònoma de Barcelona
13/4 * Taller a l’hort
17/4 * Xerrada-trobada d’horts urbans
* Dinar popular, a les 13h
* Docufòrum amb Sóc jove i vull ser
pagesa, a les 16h
19/4 * Xerrada Dona i món rural, a les 11h
20/4 * Taller a l’hort

12/4 * Exposició “Parin, aquí viu gent”, a la plaça
Bonet i Muixí fins el 18/4
13/4 * Jornades Territori i Sobirania Alimentària,
al Palau Alòs, de 17h 30 a 20h 30
14/9 * Jornades Territori i Sobirania Alimentària,
al Palau Alòs, de 10h a 20h
* Concert amb N’Gomez Nokass (Senegal) i
performance sobre l’acaparament de terres,
a la plaça Bonet i Muixí
15/4 * Vermut enredat amb xarxes d’horts de
Madrid i Barcelona, a l’Hort del Xino a les
13h
16/4 * Docufòrum amb Campesinas, semillas del
cambio i Mujeres campesinas andaluzas, al
Pou de la Figuera a les 19h 30
* Teatre-fòrum “Parin, aquí viu gent”, al
CIDOB a les 18h 30
* Presentació de l’informe Responsabilitat
dels estats en l’expoli a l’Àfrica, de la campanya Parin, aquí viu gent, i taula rodona, ,
al CIDOB a les 19h
21/4 * Sortida bicicletada contra l’Eurovegas i
per la sobirania alimentària, a Comte Borrell amb Consell de Cent a les 10h
29/4 4a Fira Agrícola de Collserola, a Vallvidrera

Més informació a alianzasoberanialimentaria.org i noquierotransgenicos.wordpress.com

Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya

