
LES DONES 
ALIMENTEN 
AL MÓN

Drets i recursos: 

sobirania alimentària

No més invisibilitat

II JORNADES 
INTERNACIONALS

17 Març de 2009
Alacant

18 Març de 2009
Elx

Des dels seus orígens 
l’agricultura va ser protegida 
per les cultures ancestrals 
especialment per les dones, que, 
moltes vegades, han estat les 
principals responsables de la 
guarda i millora de les llavors. 
Elles han recollit les llavors, 
les han guardat, conservat, 
intercanviat lliurement i també 
les han preservat com a llegat per 
les futures generacions.

El model de desenvolupament 
capitalista és incapaç 
d’organitzar una cosa tan 
complexa, necessària i bella com 
la diversitat agrícola. Per això 

industrialitzar el sòl,
tractar la terra com a matèria 
inerta, trenca les lleis 
de la naturalesa enverinant 
plantes, animals i persones. 
Explota i aniquila la pagesia 
privatitzant l’aigua, usurpant 
la biodiversitat, afavorint 
la concentració de la terra 
en mans de les transnacionals. 
Militaritza territoris, destrueix 
diversitat i vida mitjançant 
tractats comercials. Transgredeix 
tots els principis i lleis de 
la naturalesa, modificant 
genèticament les llavors.

(Campanya “Llavors” 
Vía Campesina)
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Organitza: Col·labora:

Les dones en el món lluiten per millorar el benestar quotidià, pel “bon viure”. Motivades per una supervivència 
individual, però també per reptes col·lectius impulsats des de xarxes i organitzacions socials.

Les organitzacions de dones des de diferents perspectives lluiten en defensa dels drets: alimentació, accés a la terra, 
als territoris, a l’aigua i les llavors, l’habitatge, medi ambient, salut, educació, sexualitat, autonomia, autoestima, 

bones condicions de  feina, participació en la vida de la pròpia comunitat. 
Un enorme treball i saviesa que s’ha de visibilitzar.
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DIMARTS 17
ALACANT

20 h Presentació de l’acte.
20.10 h Projecció del DVD

“Campesinas, semillas de cambio”
20.30 h Taula rodona: “Les Dones 

alimenten el Món. No més 
invisibilitat. Drets i Recursos: 
Sobirania Alimentària”

Intervenen:
Rosana Tenroller (MMC-Brasil)
Elisabeth López (ANAMURI-Xile)
Samuel Ortiz (Entrepobles)
Marisa Sogorb (Plataforma de Sobirania 
Alimentària d’Alacant)

Co-organitza:
ENTREPOBLES i
Plataforma de Sobirania Alimentària 
d’Alacant

Lloc:
IES Cavanilles
Saló d’Actes
Alacant

DIMECRES 18
ELX

11 h Presentació de l’acte
11.10 h Projecció del DVD

“Campesinas, semillas de cambio”
11.30 h Taula rodona: “Les Dones 

alimenten el Món. No més 
invisibilitat. Drets i Recursos: 
Sobirania Alimentària”

Intervenen:
Rosana Tenroller (MMC-Brasil)
Elisabeth López (ANAMURI-Xile)
Carmen Sala (Entrepobles)

Co-organitza:
ENTREPOBLES, 
Oficina Ambiental i Centre 
de Cooperació al Desenvolupament 
i Voluntariat de l’Universitat Miguel 
Hernández

Lloc: 
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Edifici Altabix, Aula 0.6.
Elx

Intervenen:

Elizabeth López: 
Vicepresidenta ANAMURI-Xile
(Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas). 

Rosana Tenroller: 
en representació de MMC-Brasil 
(Movimento das Mulheres Camponesas). 

Informació:
www.pangea.org/epueblos

Amb el suport de:


