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Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte es una asociación independiente y 
laica, impulsada en 1988 por los Comités de Solidaridad con América Latina que, a 
través de la Cooperación Internacional Solidaria, la sensibilización social, la Educa-
ción para el Desarrollo, la incidencia política y el apoyo a los movimientos sociales 
emancipatorios, trabaja en la búsqueda de una justicia que permita la satisfacción 
para cualquier persona, tanto mujeres como hombres, y en cualquier lugar del mun-
do, de los Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y culturales. En esta 
labor Entrepueblos considera necesario centrar especialmente su trabajo en aque-
llos sectores y colectivos sociales más excluidos, discriminados y empobrecidos, con 
un enfoque de género y una perspectiva de sostenibilidad medioambiental.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte és una associació independent  
i laica, impulsada al 1988 pels Comitès de Solidaritat amb Amèrica Llatina que, 
a través de la Cooperació Internacional Solidària, la sensibilització social, l’Edu-
cació per al Desenvolupament, la incidència política i el suport als moviments 
socials emancipatoris, treballa en la recerca d’una justícia que permeti la satisfac-
ció/acompliment per a qualsevol persona, tant dones com homes, i en qualsevol 
lloc del món, dels Drets Humans, polítics, econòmics, socials i culturals. En aques-
ta tasca Entrepobles considera necessari centrar especialment el seu treball en 
aquells sectors i col·lectius socials més exclosos, discriminats i empobrits, amb un 
enfocament de gènere i una perspectiva de sostenibilitat mediambiental. 
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Uno de los objetivos de Entrepueblos es el apoyo a la sosteni-

bilidad de comunidades campesinas y la soberanía alimen-

taria. Nuestra experiencia y la de las organizaciones con las 

que trabajamos y nuestra labor de sensibilización, educación 

e incidencia nos ha llevado a la elaboración de una serie de 

materiales sobre el tema que hemos querido recopilar en esta 

maleta pedagógica.

 A lo largo de estos años, nos hemos preocupado por la 

crisis alimentaria, el cambio climático, la defensa del territorio, 

y de visibilizar el importante papel de la mujer en las luchas 

hacia la Soberania Alimentaria.

 En esta maleta encontraréis respuestas a algunas pre-

guntas: ¿Cómo podemos decidir qué alimentación queremos? 

¿Qué pasa con los alimentos que «alimentan» los coches? 

¿Cuál es la realidad de la mujer campesina? ¿Qué hay más allá 

de los supermercados? ¡Te invitamos a que abres la maleta y 

descubras todo un mundo!
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Soberanía alimentaria

Guía didáctica 

«Convivir con la tierra. Globalización, mundo rural, soberanía alimentaria»

 s

 Presentación

 s

 Actividades

 s

 Anexos

Juego

 s

 Gran juego de las diferencias

Exposición

 s

 «Convivir con la tierra. Globalización, mundo rural, soberanía alimentaria»

Documentales (DVD 2)

 s

 Cosechas amargas (Agora Nord-Sud)

 s

 On (Remoure – Campaña «No et Mengis el món»)

 s

 Control  (Campaña «Supermercats, no gràcies») DVD 1 >Link externo
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«Campesinas, semillas del cambio»

 s

 Introducción

 s

 Guía didáctica para educación secundaria

 s

 Guía didáctica para bachillerato, FP y adultos

Libro

 s

 Las mujeres alimentan al mundo

Exposición

«Las mujeres alimentan al mundo»

Documental (DVD 2)
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 Campesinas, semillas del Cambio 
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Materiales comedores escolares 
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 Materiales Didácticos

 s

	 A taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics a les escoles

Documentales (DVD 2)

 s

 Aprender a comer, aprender a vivir
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 Sí pues, el territorio es nuestro

Exposición
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 «...Y también la tierra, también la vida»

Entrepueblos Defensa del territorio

 s

 www.defensaterritorios.org

Documental (DVD 2)
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 Bajo la Palma
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 «Cocinando el Planeta. Hechos, cifras y propuestas sobre cambio climático»
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 Cambio climático
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Un dels objectius d’Entrepobles és el suport a la sostenibilitat 

de comunitats camperoles i la sobirania alimentària. La nos-

tra experiència i la de les organitzacions amb les que treballem 

i la nostra tasca de sensibilització, educació i incidència ens ha 

portat a l’elaboració d’una sèrie de materials sobre aquest tema 

que hem volgut recopilar en aquesta maleta pedagògica.

Al llarg d’aquests anys, ens hem preocupat per la crisi ali-

mentària, el canvi climàtic, la defensa del territori, i de visibilit-

zar l’important paper de la dona en les lluites cap a la Sobirania 

Alimentària.

En aquesta maleta trobareu respostes a algunes preguntes: 

Com podem decidir quina alimentació volem? Què passa amb 

els aliments que «alimenten» els cotxes? Quina és la realitat de 

la dona camperola? Què hi ha més enllà dels supermercats? Et 

convidem a obrir-la i a descobrir tot un món!
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 Bloc 1

Sobirania alimentària

Guia didàctica 

«Conviure amb la terra. Globalització, món rural, sobirania alimentària»

 s

 Presentació

 s

 Activitats

 s

 Annexes

Joc

 s

 Gran joc de les diferències

Exposició

 s

 «Conviure amb la Terra. Globalització, món rural, sobirania alimentària»

Documentals (DVD 2)

 s

 Collites amargues (Agora Nord-Sud)

 s

 On (Remoure – Campanya «No et Mengis el món»)

 s

 Control  (Campanya «Supermercats, no gràcies») DVD 1 >Link extern

s
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Sobirania alimentària i gènere

Guia didàctica  

«Camperoles, llavors del canvi»

 s

 Introducció

 s

 Guia didàctica per a educació secundària

 s

 Guia didàctica per a batxillerat, FP i adults

Llibre

 s

 Las mujeres alimentan al mundo

Exposició

«Las mujeres alimentan al mundo»

Documental (DVD 2)

 s

 Camperoles, llavors del Canvi 
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Sobirania alimentària i menjadors escolars

Materials comedors escolars

 s

 Materials Didàctics 

 s

	 A taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics a les escoles

Documentals (DVD 2)

 s

 Aprendre a menjar, aprendre a viure
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Sobirania alimentària i recursos naturals

Còmic 

 s

 Sí pues, el territorio es nuestro

Exposició

 s

 «... I també la terra, també la vida»

Entrepobles Defensa del territori

 s

 www.defensaterritorios.org  

Documental (DVD 2)

 s

 Bajo la Palma

s

http://www.defensaterritorios.org
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Exposició

 s

	 Canvi climàtic
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