Aliments de proximitat per a tothom
Pel dret a una alimentació sostenible i culturalment adequada

PRESENTACIÓ
Aliments de proximitat per a tothom és un recull d’aliments,
vincles identitaris i informació pràctica per a donar visibilitat i
valor a la diversitat de maneres de menjar i d’entendre
l’alimentació al nostre territori. Una collita de vivències,
coneixements i preferències alimentàries de persones migrades i
d’orígens diversos: veïnes, pageses, botigueres i cuineres que
habiten Barcelona i la seva rodalia. Mirades essencials per
imaginar un sistema alimentari alternatiu, que reconegui el dret
a experimentar, recrear i compartir la pròpia cultura alimentària
amb criteris d’equitat i sostenibilitat.
Hi trobareu aliments que van i vénen, que han recorregut el
món de la mà de les persones, confluint i arrelant avui a
Catalunya. Alguns es cultiven en horts de proximitat per a
l’autoconsum o ja es mouen en circuits d’economia local; d’altres,
són enyorats perquè ja no es troben o no es produeixen amb les
pròpies mans.

Aliments propers que són arrel i vincle, familiaritat i
identitat, reconeixement i benestar emocional:
aliments d'arreu que són d'aquí.

A cada fitxa descobrireu les diferents procedències i
denominacions que reben, quina és la temporada de consum,
consells per a cuinar-los i menjar-los, propietats nutricionals,
organolèptiques i simbòliques i, en alguns casos, on trobar les
llavors a prop per si voleu cultivar-los! Us animem a buscar-los de
proximitat i durant la seva temporada al vostre comerç de
confiança, a preguntar per la pagesia que els produeix i a
compartir la informació.
Aquest material ha estat elaborat en el marc del projecte
Alimentació de Proximitat Per A Tothom (APPAT), amb suport de
l’Ajuntament de Barcelona. Està dirigit a totes aquelles persones,
entitats i col·lectius que vulguin contribuir a que la diversitat de
cultures alimentàries i persones del nostre territori es posi en
valor i estigui representada en el paisatge agrari i comercial de
proximitat, des dels horts fins als fogons.
Agraïm a totes aquelles persones que han participat i
col·laborat en fer possible aquest recull tan valuós, viu i necessari
per a reconèixer-nos diverses i amb poder per transformar
col·lectivament el nostre entorn i relacions a través de
l'alimentació.

Albergínia
Ping Tung i Pickling
Albergínia de Taiwan i albergínia
japonesa.
Solanum melongena.

Originàries de l'llla de Taiwan i
del Japó, respectivament, han
estat cultivades històricament
a l'Àsia meridional,
adaptant-se molt bé al
localment
clima mediterrani

*Es cultiva
i en ecològic!
Pregunta amb temps
a la teva botiga de
confiança si és possible
tenir aquesta varietat
a l’estiu!

On trobar llavor: Banc
de llavors de Les
Refardes.
Temporada: Estiu i
principi de tardor.

Propietats i usos culinaris:
Rica en antioxidants, minerals
i vitamines. Acostuma a mesurar
més de 30 cm de llarg i té menys
llavors que les altres varietats. El
seu gust dolç i la seva textura
suau i cremosa la fa molt gustosa
i versàtil: són adequades per
a coccions ràpides, per exemple
a la planxa, saltada o a la brasa.
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Bissap
Dableni, hibiscus, flor de jamaica.
Hibiscus sabdariffa.

Té origen a la regió tropical
d’Àfrica i ha estat protagonista
d’intercanvis comercials i
moviments de població que l’han
portat a ser essencial i identitària
a cultures alimentàries d’Àsia
i Amèrica des de fa segles.
Temporada: Estiu.
Propietats i usos culinaris:
S’acostuma a consumir la
beguda que resulta d’infusionar
en aigua i sucre la flor
deshidratada -sobretot a l’Àfrica,
a Mèxic (aigua de jamaica)
i l’Índia-, però també es pot
aprofitar per preparar postres,
guisats, amanides o melmelades.
La resta de la planta també
s’utilitza a la cuina: les fulles
tendres, un punt amargues, com
a base d’una salsa; les llavors es
fermenten, s’assequen al sol
i són moltes per fer una farina
que s’hidrata i s’utilitza per
assaonar plats tradicionals en
algunes regions de l’Àfrica
occidental i per curar refredats.

*És un dels fruits més
enyorats i de consum
quotidià per a famílies
arribades d’Àfrica, per això
les veureu en moltes hortes
familiars.

ALIMENTS DE PROXIMITAT PER A TOTHOM

Blat de moro
Maíz, mijo, milho, centli, elote, choclo,
panís, sara, borona.
Zea mays.

Originària de l’Amèrica central,
es va estendre per tot el món al
segle XVI arrel de la colonització,
incorporant-se ràpidament a les
cuines populars.
On trobar llavor: Banc de llavors
de les Refardes; Esporus - Banc
de llavors de l’Era, Banc de
llavors Cultures Trobades.
Temporada: Final d’estiu.
Propietats i usos culinaris:
Ric en magnesi i carbohidrats.
És essencial i sagrat en moltes
cultures del món, és un símbol
de biodiversitat i de sobirania
alimentària, d’escassetat en
algunes societats i contextos
històrics, i també de salut i
comunitat pel seu valor
nutricional i cultural. De gust
dolç, és molt versàtil. Es pot
menjar el gra sencer o bé
moldre’l fresc o sec, per ser la
base de tortillas, tamales, pa,
rebosteria, sopes, farinetes,
guisats i begudes, també
fermentades. La tècnica
mil·lenària de la nixtamalització
el fa més digestiu i nutritiu.

*A Catalunya, el seu
consum és històric, però els
coneixements sobre com
cuinar-lo i menjar-lo quasi
han desaparegut perquè el
trobem ja preparat al
supermercat. També es ven
fresc, busca’l!
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Cacauet
Maní, cacahuate, cacau, manduví, tigo.
Arachis hypogaea.

Originària de l’Amèrica del sud,
el seu consum es va estendre
a tots els continents arrel de la
colonització, també a Catalunya.
Antigament es cultivava en les
hortes de famílies pageses,
sobretot a València i, avui, es pot
tornar a trobar en les hortes de
famílies arribades d’Àfrica.
On trobar llavor: Esporus - Banc
de llavors de l’Era.
Temporada: Final d’estiu i principi
de tardor.
Propietats i usos culinaris:
Ric en olis, proteïnes i minerals.
Es mengen torrats, com a fruits
secs, tot i que és una lleguminosa
i, per tant, un bon cultiu per la
millora del sòl a l’hort.
A Catalunya, forma part
d’aperitius i tentempiés, en canvi,
a Amèrica, Àfrica i Àsia, és la
base de moltes salses, guisats,
sopes, cremes i dolços, com els
que es preparen durant el
Ramadà, i combina molt bé amb
l’okra i el diakhatou. També se
n’extreu oli i mantega que
s’utlitza com a greix per a cuinar.

*Us heu preguntat
alguna vegada on i com
es cultiva la quantitat
de cacauets que
mengem? Pot ser un
producte d'horta i està
adaptat al clima de
Catalunya!
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Caigua
Achojcha, caiba, jaiba, pepino
de rellenar, archucha.
Momordica pedata.

Originària de la zona andina,
a Sudamèrica, el seu consum
s'estén per tot el centre i sud
del continent, i per Àsia.
Temporada: Primaver i estiu.
Propietats i usos culinaris: Rica
en vitamines, minerals i fibra, se
li atribueixen beneficis
antioxidants i circulatoris.
És dolça i té un gust semblant
al cogombre i al pebrot. Es pot
menjar crua, en amanides i cuita,
incorporant-la a sopes calentes
i fredes, i és una verdura ideal
per farcir-la.

*És una planta adaptada
a climes com el
mediterrani. Encara que
és molt apreciada per les
persones arribades de
Llatinoamèrica, no es
cultiva localment, i té
moltes oportunitats!
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Chayote
Chayota, xuxú, chuchu, papa del aire,
pataste, huisquil, cidra, guatila,
sayote, patata voladora, abóbora.
Sechium edule.

Originària de l’Amèrica central,
el seu consum es va estendre
per tot el continent i, més tard,
fins altres regions del món, com
el sud-est d’Àsia.
Temporada: Hivern i primavera.

*Moltes persones el busquen
però no és fàcil trobar-lo de
producció local, encara que
s’adapta molt bé al clima
mediterrani. El seu
creixement és molt ràpid i
abundant. Una opció
saludable per als mesos
d’hivern!

Propietats i usos culinaris: Ric
en minerals i antioxidants, conté
un baix índex glucèmic
-beneficiós per a persones amb
diabetes-, allarga la sensació de
sacietat i conté propietats
depuratives. És molt saborós i
versàtil: es pot menjar guisat, en
sopa o crema, en amanida,
saltat, arrebossat i fregit, en
truita, i com a base de dolços,
salses i sucs. Bon substitut de
la patata i el carbassó.
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Col de Napa
Repollo o col xinesa.
Brassica rapa subsp. Pekinensis

Originària d’Àsia, s’ha
popularitzat amb la globalització
de les cuines xineses, cantonesa i
coreana i ja se’n cultiva a Europa.
Temporada: Estiu i tardor.
Propietats i usos culinaris: Ric en
vitamines i antioxidants, s’ha fet
molt popular per ser l’ingredient
principal del kimchi coreà, però té
moltes altres aplicacions: crua, en
amanides, al vapor o guisada i en
sopes. També es pot fer servir
com embolcall per elaborar
rotllets farcits.

*És cada vegada
més popular als mercats i
botigues però sabem d’on ve?
Com altres cols, s’adapta bé
al clima mediterrani. Quan
en compris, pregunta si és
local i de temporada!
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Diakhatou
Abergínia escarlata o africana,
nakati etíop, tomàquet amarg, giló.
Solanum aethiopicum.

Originària de la regió tropical
d’Àfrica, es va estendre al sud
d’Amèrica arrel de l’esclavitud
africana, i a l’Àsia.
Temporada: Estiu.
Propietats i usos culinaris:
Ric en carotens, minerals i
carbohidrats. És una de les
hortalisses més consumides a
l’Àfrica tropical. S’aprofiten les
fulles, més nutritives, en sopes;
i el fruit, que es pot collir verd o
madur. Alguns són dolços i altres
amargs, depenent del nivell de
saponines que continguin. Es pot
menjar en escabetx, en amanida,
bullit, al vapor o al forn, i en
sopes i guisats, sovint combinat
amb okra, cacauets i arròs.

*És molt difícil trobar-ne
a les botigues, per això és
una de les hortalisses més
cultivades en horts
d’autoconsum de famílies
arribades d’Àfrica.
Coneixes alguna veïna que
en cultivi?
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Gingebre
Ginger, gingembre, jahe, kion, jengibre.
Zingiber officinale.
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Originària de l’Àsia meridional,
el seu cultiu es va estendre fa
segles a totes les regions
tropicals i temperades del món,
arribant a la Mediterrània a
l’Antiguitat.

*Està tan buscat que molts
productors ja han començat
a experimentar amb el
cultiu local i ecològic.

Temporada: Estiu.
Propietats i usos culinaris: Rica
en aminoàcids, minerals i olis
essencials. Es menja el rizoma,
que és ingredient essencial en
moltes cuines del món pel seu
gust, aroma i propietats
medicinals. Base de begudes a
Àfrica i condiment de molts plats
asiàtics, ja sigui fresc o en pols,
aromatitza i aporta un punt
picant a tot tipus d’elaboracions.
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Korola
Karela, melón amargo o bitter melon,
caigua amarga, balsamina, ukua,
ampalaya.
Momordica charantia.

Cultivada i àmpliament
consumida a les regions tropicals
i subtropicals d’Àsia i Àfrica i al
Carib.
Temporada: Primavera i estiu.
Propietats i usos culinaris: Rica
en fibra, vitamines i minerals. És
considerada beneficiosa per a la
regulació dels nivells de sucre en
sang i per a la salut de la pell. De
gust intens i amarg -que es pot
reduir traient la part blanca
interna i posant en aigua i sal
prèviament-, es pot consumir en
suc, crua, en sopes, saltada, en
guisats, fregida, farcida i en
curris. A la cuina filipina la
combinen amb okra i
altres hortalisses. El
*El cultiu local va en augment
fruit es cull verd i es
deixa madurar.
degut a l’alta demanda entre

persones arribades de
diferents regions d’Àsia, i per
les seves propietats
medicinals. Pregunta a la teva
botiga de confiança si es pot
aconseguir de proximitat!
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Methi
Fenogreco, alholva, fenigrec, trigonela,
heno griego.
Trigonella foenum-graecum.

Originària del sud d’Àsia, avui
es pot trobar cultivada a la
regió mediterrània, entre els
camps de cereals i a les
hortes.
On trobar llavor: Can
Mestre - Agricultura
ecològica.
Temporada: Estiu i tardor.
Propietats i usos culinaris:
Ric en vitamines i minerals,
es considera beneficiosa per
al sistema digestiu i respiratori.
De gust amarg i molt aromàtica,
es menja la llavor germinada,
torrada o molta, i la fulla tendra,
tant seca com crua. Ambdues es
poden incorporar a amanides i
guisats, i la fulla també a la
massa del pa chapati, com es fa
a la cultura india. És una de les
espècies que porta el curri.

*Ja es cultiva en
ecològic a Catalunya.
Pregunta a la botiga
si és de proximitat i,
si busques la fulla
tendra, que sigui de
temporada!
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Mongeta de metre
Mongeta llarga, mongeta vigna, judía de metro, bajoqueta
de careta, chang du, frijol espárrago.
Vigna unguiculata.

*No és habitual trobar
aquesta mongeta tendra
al mercat, només en botigues
d’alimentació asiàtica ja que
és un ingredient molt comú
en la cuina xinesa. Està
adaptada al clima
mediterrani i hi ha molts
avantatges per al seu
cultiu local!

Originària d’Àfrica i àmpliament
cultivada a Àsia i Amèrica, va
ser una hortalissa molt comuna
a les hortes de València i
Catalunya.
On trobar llavor: Esporus - Banc
de llavors de l’Era, Banc de
Llavors de Les Refardes, Banc de
llavors Cultures Trobades.
Temporada: Estiu.
Propietats i usos culinaris: Rica
en proteïnes, fibra i minerals. És
apreciada tant pel fesol com per
la llarga i tendra tavella, que
acostuma a fer entre 50 i 70 cm
de llarg però que pot arribar a un
metre. Cal collir-la a diari perquè
la tavella no sigui filosa i perquè
té una producció molt ràpida i
abundant, que es pot fer
durar si es conserva
escaldada. Es pot tallar i
incorporar a arrossos o
saltejar senceres
amb all.
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Mostassa
Moutarde, sarason, khardal.
Sinapis alba (var. blanca); S. juncea
(var. bruna); S. nigra (var. negra).

Originària de la conca
mediterrània, és un cultiu estès
al nord d’Àfrica i Àsia des de fa
segles. S’ha fet tan popular que
avui es cultiva a regions de
diferents latituds.
On trobar llavor: Banc de llavors
de Les Refardes, Can Mestre Agricultura ecològica.
Temporada: Estiu.
Propietats i usos culinaris: Rica
en proteïnes i minerals. Ha estat
considerada símbol d’abundància
i un remei natural per afeccions
respiratòries i digestives. De gust
intens i picant, la forma de
consum més popular és la salsa
elaborada a partir de les llavors,
mentre a la cultura india la fulla
es considera un dels aliments
més saludables i s’afegeix tendra
i picada a diferents plats. En
canvi, les llavors són moltes per
elaborar oli. Amb aquestes
també es poden fer germinats,
que aporten un punt picant a les
amanides.

*Busca el gra de
mostassa local i fes la
teva salsa, o pregunta
a la botiga com
aconseguir-la fresca!
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Okra
Quiabo, okro, quimgombó,
chimbombó, candia, bamia, ñajú.
Abelmoschus esculentus.

Originària de l’Àfrica central,
el seu consum es va estendre
al Mediterrani oriental i
l’Àsia meridional. A
partir del segle XVI i
arrel de l’esclavitud
africana, arriba a
Amèrica.
On trobar llavor: Banc de
Llavors de Les Refardes.
Temporada: Final d’estiu.
Propietats i usos culinaris: Rica
en fibra, vitamina C, betacarotens
i potassi, se li atribueixen
beneficis per reduir els nivells de
sucre en sang. Conté un mucílag
molt apreciat a l'Àfrica per
espessir guisats, mentre que en
algunes zones del Brasil s’extreu,
posant l’okra en vinagre o
cuinant-la a la planxa prèviament.
Es pot ratllar, tallar a daus o
menjar sencera; en sopa, saltada,
bullida o al vapor amb oli i sal,
guisada i acompanyada de
cereals.

*És una de les hortalisses
més apreciades, i el seu cultiu
està creixent a Catalunya.
Pregunta a la botiga si és de
proximitat, i compra de
temporada! Per allargar el
seu consum es pot congelar o
guardar en conserva.
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Pak choi
Bok choy, bleda o col asiàtica.
Brassica rapa subsp. chinensis.

Originària d’Àsia i consumida
sobretot a Xina, Corea i el Japó,
s’ha estés a Europa amb la
globalització de les
gastronomies asiàtiques.
Temporada: Tardor i hivern.
Propietats i usos culinaris: Rica
en fibra, minerals i vitamines. Es
cuina tan sols uns minuts -al
wok, a la paella o al vaporper conservar el seu gust,
textura i propietats
nutricionals. Es pot
incorporar a guisats,
sopes i servir com a
envoltori de rotllets
farcits. De gust
amarg, si està més
aviat crua, agafa dolçor
amb la cocció.

*El seu cultiu local és un
èxit! Pregunta a la teva
botiga de confiança si és de
proximitat i compra de
temporada.
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Pebrot picant
Chile, chili, ají, pimenta, cane, uchu, trapi,
wayk’a, guindilla, bitxo.
Capsicum sp.

Originari de les regions
(sub)tropicals d’Amèrica,
es va popularitzar a tot el món
a partir del segle XV arrel de la
colonització, donant lloc a moltes
varietats i esdevenint un tret
essencial de diferents cultures
alimentàries.
On trobar llavor: Banc de llavors de
Les Refardes, Esporus - Banc de
llavors de l’Era.
Temporada: Estiu i tardor.
Propietats i usos culinaris: Ric en
sodi i potassi, se li atribueixen
beneficis per al sistema immunològic,
cardiovascular i digestiu. Les
varietats de picants que hi ha al món
actuen com a diferenciadors de les
preparacions culinàries i de cultures
alimentàries. Es pot menjar fresc
o sec, ja que és fàcil de conservar,
afegir a guisats o fer-lo servir com
a base de salses. En moltes cultures
és un substitut de la sal: si falta, el
menjar és considerat dolç.

*És un dels productes
d’horta més cultivats
localment. Pregunta per
les varietats disponibles i
la intensitat de picant.
Pots assecar-los o fer
salses perquè durin tot
l’hivern!

ALIMENTS DE PROXIMITAT PER A TOTHOM

Rave daikon
Nap daikon, o rave japonès, luobo.
Raphanus sativus var. longipinnatus.

Amb origen a l’Àsia continental,
la seva producció i consum
s’estenen per diferents cultures
alimentàries asiàtiques, però
també a Amèrica i, recentment,
a Europa. La varietat més
popular és la blanca però també
n’hi ha de verda.
On trobar llavor: Banc de llavors
de Les Refardes.
Temporada: Hivern.
Propietats i usos culinaris: Ric
en potassi, fòsfor i vitamina C,
ajuda en les digestions. De
textura cruixent i gust picant,
es pot menjar cru o cuit,
fer encurtits -per afegir en
amanides o entrepansi preparar guisats i sopes.
També se n’aprofiten
les fulles.

*Una bona opció per
alegrar les amanides
d’hivern! Ja es pot
trobar de cultiu local
i ecològic.
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Upo i carbassa de serp
Opo, kaddu, lauki.
Lagenaria siceraria i Lagenaria longuissima.

Varietats d’origen africà i asiàtic,
la longuissima pot arribar a
mesurar més d’un metre. El seu
consum s'estén per cultures
alimentàries d’Àsia, Àfrica i la
regió mediterrània.
On trobar llavor: Banc de llavors
de Les Refardes.
Temporada: Final d’estiu i tardor.
Propietats i usos culinaris: La
longuissima és molt popular a la
cuina siciliana i india.
Es menja sobretot quan encara
és tendre i també se n’aprofiten
les fulles tendres, conegudes
com tenerumi, que es poden
cuinar en sopa o en substitució
dels espinacs. De textura similar
al carbassó, les dues varietats
són més gustoses i molt
versàtils per a tot tipus
de cremes, estofats,
arrebossades, a la
planxa, saltades
i farcides.
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Tori
Luffa, see kwa, sikwa, muap, patola.
Luffa acutangula.

Originària de l’Àsia meridional,
és un dels cultius més extesos
arrel de la globalització recent.
Temporada: Estiu i tardor.
Propietats i usos culinaris:
El fruit es menja quan encara
no és madur, ja que sinó seria
amarg i dur. Té un gust semblant
al carbassó i al cogombre, és
suau i de textura esponjosa.
Després de treure-li la pell, es
pot saltar, guisar o cuinar al
vapor, i acompanyar d’altres
verdures, o elaborar una dolça
confitura.

*És cada vegada més
popular als mercats
i botigues però, d’on ve?
També la trobareu en
horts per autoconsum de
famílies arribades d’Àsia.
Coneixes alguna veïna que
en cultivi?

ALIMENTS DE PROXIMITAT PER A TOTHOM

ALIMENTACIÓ DE PROXIMITAT PER A TOTHOM (APPAT)
Des d'una perspectiva crítica i interseccional, APPAT ha cercat
evidenciar la forma en què les desigualtats socials es tradueixen
en manca d'oportunitats també en l'alimentació. L'origen social i
cultural de les persones, en particular d'aquelles que han viscut
processos migratoris, són avui factors d'exclusió en l'accés a una
alimentació culturalment adequada i sostenible.
L’aliment és un conjunt indivisible de nutrients, codis culturals
i valors ecosocials canviants, que no només nodreix els cossos
sinó que alimenta l’existència social i la identitat de les persones.
El Dret a l'Alimentació contempla que aquesta ha de ser suficient,
segura, saludable, sostenible i també culturalment adequada, és a
dir, reconeguda i acceptada, així com ajustada a les condicions
socials i necessitats particulars de les persones i comunitats.

APPAT és un projecte desenvolupat per l’Etnogràfica |
Antropologia per a la transformació social amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2020.

El projecte APPAT dona resposta a problemàtiques socials i
ecològiques urgents a les que ens aboca el capitalisme global,
com ara:
desaparició de sabers agroalimentaris
despossessió de recursos i mitjans de producció
desconnexió amb els processos de producció d’aliments
falta d’accés a aliments saludables, de proximitat i de
temporada
pèrdua de biodiversitat
homogeneïtzació de les dietes
Vol contribuir a transformar el model alimentari, posant al
centre la dimensió sociocultural de l’alimentació per revertir
realitats socials i polítiques com:
la ruptura de vincles socials i comunitaris, i la pèrdua
d'identitats
les dificultats per experimentar lliurement el sentiment de
pertinença a partir dels aliments, les maneres i els moments
de menjar
la invisibilització de resistències i estratègies de
supervivència social, cultural i emocional a través de
l’alimentació
la manca de polítiques alimentàries equitatives, que
garanteixin els drets i oportunitats de tothom

Des de l’antropologia i l’agroecologia, APPAT impulsa accions
destinades a que el dret a decidir i accedir a una alimentació
saludable, sostenible, justa i culturalment adequada sigui
equitatiu atenent les diversitats:
fomentar l’apropament de la societat i les administracions
públiques a la diversitat d’identitats alimentàries relegades
als marges del model agroalimentari hegemònic, com
aquelles encarnades per les persones migrades
promoure la seva representació per tal que puguin reproduirse en un model alimentari alternatiu agroecològic
incorporar o reforçar criteris de diversitat i interculturalitat
en l’oferta alimentària de producció i de comerç local i de
temporada
facilitar l'articulació de les iniciatives agroecològiques a tota
la cadena alimentària per fer viable l'oferta d’aliments
identitaris, els seus usos i maneres de consum, sota criteris
de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

En definitiva, busca generar opcions de consum alimentari de
proximitat, rescatant aquest concepte no només des de la seva
dimensió geogràfica i econòmica, sinó també social i identitària
perquè un àpat sigui el més complet possible a partir d’aliments:
PROPIS: fets per la gent que habita el territori i segons les
seves necessitats i preferències
PROPERS: que reconeixem, ens identifiquen, ens arrelen i
ens vinculen
de PROXIMITAT, que cuiden la terra i enforteixen l’economia
local
Treballem plegades per fer accessible una alimentació
agroecològica per a tothom, posant al centre els drets socials i
culturals per construir sobirania alimentària al nostre territori.
Comptant amb els sabers i necessitats de les persones amb
orígens, trajectòries i experiències alimentàries diverses, totes
aquelles que s’ocupen de produir, transportar i cuinar els nostres
aliments.
La cultura alimentària no és estàtica sinó que està subjecta a
influències i intercanvis, és canviant i a la vegada
transformadora. Els aliments poden ajudar a qüestionar-nos com
a persones i com a societat, a reconèixer-nos i a relacionar-nos de
manera més respectuosa i justa.

Amb el suport de:

