
       
 

 

Nota de premsa  

 
Ambdues institucions promouran conjuntament programes de cooperació i 
iniciatives de conscienciació per millorar les condicions de vida de les 
poblacions més desfavorides  

 

L’Obra Social "la Caixa" segella una aliança 
estratègica amb la FAO per lluitar contra la 

fam al món  

• L’Agència de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 

a l’Estat espanyol i l’Obra Social de l’entitat financera segellen una 

aliança estratègica per augmentar els nivells de nutrició dels 

pobles i millorar les condicions de vida de la població rural. 

• L’aliança sorgeix com a resposta a la crida a favor de la solidaritat 

internacional i la consecució dels Objectius de Desenvolupament 

del Mil·lenni per al desenvolupament i la pau mundial. 

 

• L’acord preveu el desenvolupament conjunt de programes de 

cooperació i campanyes institucionals de sensibilització sobre el 

problema de la inseguretat alimentària i la lluita contra la fam i la 

pobresa. 

 

• Aquestes dues institucions impulsaran conferències i actes socials, 

culturals i esportius en l’àmbit de l’agricultura, l’alimentació, la 

nutrició, el medi ambient, el canvi climàtic i la biotecnologia. 

 

• En el marc d’aquest acord de col·laboració, el centre CaixaForum 

Madrid acollirà la cerimònia de lliurament dels Premis FAO el dia 9 

de maig. 

 

• Les dues entitats també organitzaran una exposició sobre justícia 

alimentària a CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid, per 

mostrar la problemàtica de l’accés als aliments i la seva distribució 

a escala mundial.  

 

Madrid, 28 de febrer de 2011. – El director general de la Fundació “la Caixa”, 

Jaime Lanaspa, i el director de l’Oficina a l’Estat espanyol de l’Organització de 

les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), Enrique Yeves, han 



signat un conveni de col·laboració per impulsar conjuntament iniciatives, 

activitats i programes adreçats a eradicar la fam al món.  

 

L’acord, subscrit aquest matí a CaixaForum Madrid, sorgeix com a resposta a 

la crida a favor de la solidaritat internacional i en reconeixement de la 

importància que té aconseguir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 

per al desenvolupament i la pau mundial.  

 

Així, l’Obra Social “la Caixa” i la FAO treballaran conjuntament en diversos 

àmbits d’actuació amb la finalitat d’elevar els nivells de nutrició dels pobles i 

millorar les condicions de vida de la població rural, per contribuir a l’expansió de 

l’economia mundial i alliberar la humanitat de la fam.  

 

L’acord preveu definir, conceptualitzar, executar i supervisar programes de 

cooperació que puguin ajudar a millorar les condicions de vida de les 

poblacions més desfavorides i obrir-los perspectives de desenvolupament.  

 

El conveni també preveu el desenvolupament d’iniciatives públiques i 

institucionals encaminades a promoure i defensar la lluita contra la fam i a 

recolzar les campanyes de sensibilització i conscienciació sobre el problema de 

la inseguretat alimentària i la lluita contra la falta d’aliments i la pobresa. 

 

Finalment, totes dues entitats es comprometen a recolzar i promoure 

conferències i actes socials, culturals i esportius en l’àmbit de l’agricultura, 

l’alimentació, el medi ambient i el canvi climàtic.  

 

En aquesta línea d’actuació, el punt de partida serà el lliurament dels Premis 

FAO, que tindrà lloc al CaixaForum Madrid el dia 9 de maig, en un acte en 

què es reconeixerà l’esforç de les persones i les institucions a favor d’eradicar 

la fam al món.  

 

Exposició sobre justícia alimentària 

 

Una altra de les activitats que es duran a terme en el marc d’aquest conveni de 

col·laboració és una exposició que es podrà veure a CaixaForum Barcelona a 

partir del proper mes de setembre i a CaixaForum Madrid a partir de gener del 

2013.  

 

L’exposició, organitzada amb la col·laboració de la FAO i d’Intermon Oxfam, vol 

mostrar la problemàtica de l’accés als aliments i la seva distribució a escala 

mundial.  

 

A partir de fotografies de Pep Bonet (tercer premi FotoPress 2007, segon premi 

World Press Photo 2007), l’exposició fa sentir la veu dels petits productors dels 

països en desenvolupament, que pateixen de manera especial la pobresa i la 

fam i, alhora, són una solució necessària per al futur de l’alimentació en el 

planeta.  



 

Recolzats pels recursos adequats i subjectes a unes normes justes que els 

permetin accedir a terres i competir en igualtat de condicions, els camperols 

dels països més pobres tenen la clau d’una producció més justa i sostenible. El 

comissari de la mostra serà Gonzalo Fanjul.   

 

L’Obra Social “la Caixa” al món  

 

L’Obra Social “la Caixa” també actua més enllà de les nostres fronteres. A 

través del programa de Cooperació Internacional, l’entitat promourà 

l’eradicació de la pobresa extrema en els països més desfavorits, mitjançant el 

recolzament d’iniciatives adreçades a millorar les condicions de vida dels 

habitants i promoure entre ells un desenvolupament sostenible. L’Obra Social 

ha impulsat 465 projectes en 62 països, amb una aportació de 61 milions 

d’euros. La falta de recursos i les malalties són dos aspectes estretament 

relacionats, i el manteniment de la salut és un factor fonamental en la lluita 

contra la pobresa. Conscient d’això, l’Obra Social lidera un programa de 

vacunació infantil adreçat a nens i nenes menors de 5 anys, que ja ha 

immunitzat més d’1.750.000 infants. 

 

FAO 

 

Arreu del món, hi ha 925 milions de persones que pateixen fam. Assolir la 

seguretat alimentària per a tothom i assegurar l’accés regular a aliments de 

bona qualitat que permetin dur una vida activa i saludable és l’essència de les 

activitats de la FAO. El mandat de la FAO consisteix a millorar la nutrició, 

augmentar la productivitat agrícola, elevar el nivell de vida de la població rural i 

contribuir al creixement de l’economia mundial. Les activitats de la FAO 

preveuen quatre àrees principals: oferir informació que contribueixi al 

desenvolupament, compartir coneixements especialitzats en matèria de 

polítiques, oferir un lloc de trobada per als diferents països i dur el 

coneixement a les zones rurals.  
 
 
Per a més informació:   
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa”  
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 
Marina Teixidó: 608 09 90 23 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/   
 
Departament de Comunicació de la FAO 
Beatriz Beeckmans: 91 347 51 28 / beatriz.beeckmans@fao.org 
 


