L'HORA D'UNA TRANSICIÓ AGRÍCOLA I ALIMENTÀRIA HA ARRIBAT, ¡DESPERTEM!

9 FEBRER DE 2018
SITUACIÓ ACTUAL
La rica història agrària i la diversitat de sistemes i models alimentaris han permés que múltiples civilitzacions sorgeixen i floreixen al
voltant de tot el Mediterrani. Els oasis, les hortes, el pasturatge, les tècniques d'accés i gestió de l'aigua, la domesticació i
l'explotació de la diversitat biològica original, animal i vegetal, han permés als pobles mediterranis desenvolupar-se en entorns
naturals molt diversos i en ocasions en condicions climàtiques poc propícies per a l'agricultura i l'assentament humà.
Encara avui dia la diversitat gastronòmica i la dieta mediterrània gaudeixen de gran reconeixement entre els nutricionistes, alhora
que els agrònoms retroben entre els seus oasi mil·lenaris, els principis d'una agroecologia postmoderna.

No obstant això, aquest patrimoni, els productes i les pràctiques agrícoles i alimentàries mediterrànies, està lluny de ser prou
reconegut i posat en valor. La força dels productes agrícola-alimentaris globalitzats i estandarditzats recolzats per l'agroindústria i
les grans cadenes de distribució han guanyat terreny i és una evidència que en l'alimentació de les famílies o pobles mediterranis la
part "globalitzada" supera hui dia a la " territorialitzada ". Aquest avanç del que globalitzat és de fet una derrota de les economies
locals i nacionals: el sistema alimentari actual, basat en el model agroindustrial de grans cadenes de distribució ja no està creant, o
almenys no prou, llocs de treball i ingressos locals o nacionals, afebleix el desenvolupament en comptes de promoure-ho,
empobreix i endeuta els països mediterranis en comptes de enriquir-los.

A les regions mediterrànies, el model agroindustrial de producció (monocultius, producció agrícola sobremecanitzada, dependent
del petroli i altament contaminant, aliments que recorren molts quilòmetres fins al seu lloc de venda i consum ...) que s'ha imposat i
que ocupa una gran part del seu espai agrícola i els seus millors terres, no ha tingut la precaució d'adaptar a les condicions
específiques dels entorns naturals ni als hàbits alimentaris dels pobles mediterranis. El domini d'aquest model agroindustrial en
l'espai mediterrani es tradueix en l'asfíxia dels agricultors tradicionals i té també efectes negatius en termes socials (desaparició de
llocs de treball en les economies locals), mediambientals (contaminació, pèrdua de sòl fèrtil, pèrdua de biodiversitat) i culturals
(pèrdua de la diversitat d'aliments i dietes).
L'alimentació, i tot el sistema agrícola i alimentari, ha de tornar a ser un motor central del desenvolupament sostenible, respectuós i
inclusiu dels nostres països. Tenim la necessitat urgent de dur a terme en els nostres països una veritable "transició alimentària". La
posada en valor i la recuperació dels sistemes agrícoles i alimentaris tradicionals basats en l'equilibri, ens poden servir per donar
resposta a les preguntes contemporànies d'ocupabilitat, distribució de la riquesa, medi ambient, canvi climàtic i preservació del
patrimoni cultural. El maneig agroecològic dels sistemes de producció ens permetrà obtenir aliments de qualitat, recuperant sabers
locals tradicionals, posant en valor la diversitat agrícola i cultural de cada regió, protegint i potenciant la fertilitat dels nostres sòls,
la biodiversitat i assegurant un veritable desenvolupament sostenible per les generacions futures.

Per dur-la a terme, creiem que s'han de lliurar dues batalles articulades: la batalla de la "reterritorialització" del consum, sinònim de
reducció de canals de distribució i de l'economia circular, i la batalla contra els efectes negatius tant socials, mediambientals com
culturals de la producció agroindustrial i les grans cadenes de distribució. Aquesta segona batalla és sinònim de canvi de model

agrícola, en aquest cas de "revolució agro-ecològica" i de necessitat d'accés a llavors, terra, recursos naturals, mercats, crèdits,
tecnologies i serveis agrícoles per a l'agricultura familiar i camperola. Aquest escenari no ens trasllada al passat, ens projecta cap al
futur i cap a models agrícoles i sistemes alimentaris territorialitzats, productius i d'alt valor social, mediambiental i cultural.

PROPOSTA
La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM) convida als seus membres a treballar en aquest
sentit i a difondre els seus compromisos en els fòrums nacionals i internacionals. Voleu expressar les seves posicions,
reivindicacions i propostes en matèria de transició alimentària, especialment amb ocasió de la 22a Conferència de les Parts
(COP22) de la Convenció sobre el Canvi Climàtic, que es va celebrar al novembre de 2016 a Marràqueix i, prèviament, a la
MEDCOP de Tànger, on es van reunir al juliol les regions mediterrànies per preparar la COP22. Després de l'acord de París
signat el desembre de 2015 durant la COP21, la COP22 desitja ser i erigir-se com "la Conferència de les solucions".
Desitgem reafirmar-nos en el camp de la recerca de solucions, juntament amb aquells que obren per la transició alimentària en
els països mediterranis. De fet, en tots els nostres països hi ha pioners que han posat en funcionament i s'encarreguen
d'Iniciatives d'Alimentació Responsable i Duradora (IARD), ja en marxa en els camins de la transició.

Proposem:

- Detectar, analitzar i valoritzar iniciatives IARD i, per això, col·laborar amb llauradors, representants de la societat civil i
acadèmics compromesos en el mateix combat per la transició alimentària.
- Presentar una gran mostra mediterrània de diversos centenars d'iniciatives IARD, susceptible al mateix temps de mostrar la
creativitat i la diversitat de "solucions" locals, i d'ajudar a la identificació de "camins de la transició" cap a nous sistemes
agrícoles i alimentaris.
- Construir un al·legat de "Defensa del canvi de model agroalimentari" amb una perspectiva macrorregional que done suport a
aquestes solucions locals.
- Posar en marxa col·laboracions que permetin estendre la base d'iniciatives i solucions per a les pròximes cites de la COP i
d'altres fòrums internacionals.

Per signar aquesta declaració, contactar a secretariat@fundacionacm.org.

SIGNANTS

Agència de Desenvolupament de Karditsa (Grècia)
Agència de Desenvolupament de Trikala (Grècia)
Associació Aumeri (Marroc)
Associació d'Educació en Comunicació i Informació (Marroc) Associació de Regions Franceses (França)
Associació Internacional Amel (Líban)
Associació Joventut de Segangan per a la creació i el desenvolupament sostenible (Marroc)
Associació per contribuir a millorar la Governança de la Terra, l'Aigua i els Recursos Naturals - AGTER (França)
Associació Peripli - Cultura i Societat Euromediterrànies (Itàlia)
Cambra de Comerç i Indústria de Jenin (Palestina)
Cambra de Comerç i Indústria de Salfeet (Palestina) Centre d'Estudis Comparats i Internacionals (Albània)
Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (Espanya)
Cercle ACM de Beirut (Líban)
Cercle ACM de Xipre (Xipre)
Cercle ACM d'Istanbul (Turquia )
Cercle ACM de Nador (Marroc)
Cercle ACM de Nàpols (Itàlia)
Cercle ACM de Niça (França)
Cercle ACM d'O ran (Algèria)
Cercle ACM de Podgorica (Montenegro)
Cercle ACM de Rabat (Marroc)
Cercle ACM de Roma (Itàlia)
Cercle ACM de Tessàlia (Grècia)
Cercle ACM de Tirana (Albània)
Cercle ACM de Tunis (Tunísia)
Cercle ACM de València (Espanya)

Ciutadans Tesalienses del Món (Grècia)
Club Creatiu Cafè Europa (Montenegro)
Club Tots per a la Protecció del Medi Ambient (Marroc)
Companyia de Desenvolupament Pelion (Grècia)
Confederació Internacional d'Agricultura i Alimentació (Turquia)
Departament de Política Agrària i Desenvolupament rural de la Universitat Agrària de Tirana (Albània)
Eating City (Itàlia)
ECOLOGICA (Croatia)
Eco-Comunitat IASO (Grècia)
Federació de Cambres de Comerç, Indústria i Agricultura de Palestina (Palestina)
Fòrum Mediterrani de Recerca - Cercle ACM de Messina i Reggio de Calàbria (Itàlia)
Fundació ACM (Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani) (Espanya)
Fundació CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ) (Espanya)
Fundació de Cultura Islàmica (Espanya)
Fundació per a la Joventut i el Desenvolupament d'Egipte (Egipte)
Horta Viva de Rojals (Espanya)
Iniciativa Ecològica per a la Intervenció Mediambiental i Social (Grècia)
Iniciativa pel Medi Ambient, l'Home i la Qualitat de Vida - ecosfera (Grècia)
Institut de Recerca POST (Xipre)
Institut de Prospectiva Econòmica del Món Mediterrani - IPEMED (França)
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (Universitat de València) (Espanya)
Investigació i Avaluació de Solucions Innovadores i Socials - Resolís (França)
Laboratori de l'Espai Rural de la Universitat de Tesalia (Grècia)
Mediterranean Affairs (Itàlia)
Mensa Cívica (Espanya)
Dones Algerianes per la Reivindicació dels seus Drets (Algèria)
Xarxa Albanesa per al Desenvolupament Rural (Albània) Xarxa d'Associacions de la Prefectura d'Elassona i d'Emigrants "Perrevia"
(Grècia)
Xarxa d'Associacions de la Prefectura d'Elassona i d'Emigrants "Perrevia" (Grècia)
Xarxa d'ONGs de la Regió de Tesalia (Grècia)
Remomero SARL (Líban)
RIFOSAL Research and Training Consortium on Food Safety (Líban)
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