
sabem el
què mengem?
22 oct
Trobada a les 8.30h a  
les piscines de Can Zam

Visita a Pàmies Hortícoles (Balaguer)
Ens rebrà en Josep Pàmies, membre de l'explotació, activista anti 
transgènics i defensor de la legalització de l'Stevia Rebaudiana i en 
Jordi Pedrós, soci i voluntari de Dolça Revolució

Pàmies Hortícoles és una explotació familiar respetuosa amb el medi ambient i la 
salud de les persones. Entre la diversitat de productes que produeixen es troba 
l'Stevia Rebaudiana. Aquesta planta, d’extraordinàries propietats medicinals, està 
prohibida per evitar perjudicar els interessos farmacèutics.

La Dolça Revolució és una associació sense ànim de lucre que agrupa totes les 
persones que vulguin compartir les seves experiències positives fruit de l'ús de les 
plantes medicinals i les teràpies naturals no agressives.

28 oct
A les 20.30h al  
Lokal Social Krida

Hi haurà creps per sopar

Passi documental
"El mundo según Monsanto"
Dirigit per Marie-Monique Robin

Explica el negoci que suposen els transgènics per a Monsanto. Des de 1901, data 
en què es va fundar l'empresa nord-americana, ha anat acumulant infinitat de 
processos penals a causa de la toxicitat dels seus productes, encara que avui es 
presenta com una empresa de "ciències de la vida" reconvertida a les virtuts del 
desenvolupament sostenible. Gràcies a la comercialització de les llavors 
transgèniques (més del 90% del mercat mundial), Monsanto no només controla 
una part important de l'alimentació mundial i la forma en què es produeix, sinó 
que pretén estendre el seu poder sobre les formes de vida tradicionals d'una part 
important del planeta. Basant-se en documents inèdits, testimonis d'afectats i 
víctimes, camperols, reconeguts científics i destacats polítics, "El mundo según 
Monsanto" reconstrueix la gènesi i desenvolupament d'aquest gegant industrial, la 
primera productora mundial de llavors, una empresa que segons declaren els 
seus responsables "només vol el nostre benestar ".

6 nov
A les 14h al  
Lokal Social Krida

Dinar ecològic i vegà
Elaborat amb productes d'en Martí Rosell i Delaterra, proveïdors de 
la cooperativa de consum El Cabàs 

Menú (10 euros)
Crema de carbassó
Mandonguilles de soja i verdures amb salsa de tomàquet
Fruita del temps
Beguda i cafè

Envia'ns un correu electrònic (krida@ara-santacoloma.com) o vine al Lokal Social Krida (dimecres de 
19.30 a 21h) per fer la teva reserva i facilitar-nos l'organització de la sortida i el dinar.

Organitza El Cabàs


