
       
 
 

 
Nota de premsa  

 
 

S.M. la Reina lliura a CaixaForum Madrid 
els Premis FAO Espanya 2012  

 

• S.M. la Reina Sofia ha presidit avui la cerimònia de lliurament de la 
primera edició dels Premis FAO Espanya, impulsats per l'Obra 
Social "la Caixa" en reconeixement de la tasca de persones, 
institucions, mitjans de comunicació i projectes sobre el terreny en 
la lluita contra la fam.  

• Han assistit a l’acte Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació "la Caixa" y José Graziano da Silva, director general de 
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i 
l’Agricultura (FAO). 

 
• Els guardonats amb els Premis FAO Espanya 2012, en les seves 

nou categories, han estat l’economista Gonzalo Fanjul, la 
Corporació Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), l’Associació 
Espanya-FAO, el periodista Ignacio Ramonet, l’ONG Mans Unides, 
la Lliga de Futbol Professional, el projecte Iniciativa América Latina 
Caribe Sin Hambre, l’humorista gràfic ‘Forges’ i l’enginyer agrònom 
José Esquinas.  

 
• Els Premis FAO Espanya 2012 són una iniciativa de l’Oficina 

d’Informació de la FAO per a Espanya i de l’Obra Social “la Caixa” 
en el marc de l’aliança estratègica signada entre totes dues 
institucions amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública en la 
lluita contra la fam i contribuir a millorar la seguretat alimentària al 
món.  

Madrid, 9 de maig de 2012. – Sa Majestat la Reina Sofia ha presidit avui la 
cerimònia de lliurament de la primera edició dels Premis FAO Espanya que, 
amb l’impuls de l’Obra Social “la Caixa”, reconeixen la tasca de diferents 
persones, institucions, empreses i mitjans de comunicació en la lluita contra la 
fam.  

Els Premis FAO Espanya 2012 són una iniciativa de l’Oficina d’Informació de 
la FAO per a l’Estat espanyol i de l’Obra Social “la Caixa” en el marc de 
l’aliança estratègica signada entre totes dues institucions el 28 de febrer de 



2012. Aquest acord preveu, entre altres actuacions, la celebració d’actes de 
sensibilització de l’opinió pública que contribueixin a millorar la seguretat 
alimentària arreu del món.  

L’acte de lliurament dels guardons ha tingut lloc a CaixaForum Madrid i ha 
comptat amb la presència de Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 
“la Caixa”, i José Graziano da Silva, director general de l’Organització de las 
Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). 
  
També han assistit a la cerimònia els membres del jurat i els 9 guardonats en 
les diferents categories: Gonzalo Fanjul; Manuel Esteve, president de la 
corporació de RTVE; Jaime Lamo de Espinosa, president de l’Associació 
Espanya-FAO; Ignacio Ramonet, periodista; Myriam García Abrisqueta, 
presidenta de Mans Unides; Olga de la Fuente, directora de la Fundació de la 
Lliga de Futbol Professional; (representant d’AECID) en representació del 
projecte Iniciativa América Latina Caribe Sin Hambre; ‘Forges’, humorista 
gràfic, i José Esquinas, doctor enginyer agrònom. Cadascun ha rebut una obra 
de l’artista valencià Joan Esquerdo en reconeixement de la seva tasca.  
 

En la seva intervenció al començament de l’acte, el director general de la FAO, 
José Graziano da Silva, ha afirmat que “alimentar el món és un repte a l’abast 
d’un planeta que ja produeix prou aliments. En aquest context, el fet que més 
de 900 milions de persones pateixin fam és inacceptable. Es tracta d’un 
desafiament complex al qual ni la FAO ni cap govern poden fer front tots sols”. 

En aquest sentit, Graziano da Silva ha reiterat que “necessitem aliats en tots 
els sectors –governs, institucions, societat civil, sectors privat i públic, àmbit 
acadèmic, mitjans de comunicació– per eradicar la fam de la faç de la terra. 
Necessitem bones idees, bons projectes, una comunicació eficaç i sensibilitzar 
l’opinió pública. Els Premis FAO Espanya que lliurem avui volen ressaltar la 
tasca de tothom que ens ajuda en aquest objectiu”. 

Per part seva, el president de “la Caixa”, Isidre Fainé, ha fet referència al 
compromís de l’Obra Social “la Caixa” en la lluita contra la fam i l’eradicació de 
la pobresa extrema en els països més desfavorits. Gràcies al programa de 
Cooperació Internacional, l’entitat promou iniciatives adreçades a millorar les 
condicions de vida dels seus habitants i a promoure-hi el desenvolupament 
sostenible.  

L’Obra Social ha impulsat 465 projectes en 62 països, amb una aportació de 61 
milions d’euros. La falta de recursos està estretament relacionada amb la 
malaltia, i un aspecte fonamental de la lluita contra la pobresa és el 
manteniment de la salut. Conscient d’això, l’Obra Social lidera un programa de 
vacunació infantil adreçat a nens i nenes menors de 5 anys que ja ha 
aconseguit immunitzar més d’1.750.000 infants. 



 
En acabar la cerimònia de lliurament dels guardons, que ha estat conduïda per 
la periodista Olga Viza, el doctor enginyer agrònom José Esquinas, Premi 
FAO Espanya 2012 a la Trajectòria Personal, ha pronunciat un discurs en nom 
dels premiats.  
 
En les seves paraules d’agraïment, Esquinas ha reiterat que posar fi a la fam 
és una tasca ineludible si es vol aconseguir la pau i l’estabilitat mundials: “En 
un món globalitzat i interdependent, el fet d’eradicar la fam no és una opció sinó 
una necessitat. La Terra és com una nau i si té un forat, tant se val que sigui a 
Àfrica o a Europa, es pot enfonsar la nau sencera. Sense garantia alimentària 
no hi pot haver pau ni seguretat mundials. La fam és un cost que no ens podem 
permetre. Avui tenim els mitjans per posar-hi fi, però necessitem la voluntat 
política. Si no actuem per generositat, almenys fem-ho per egoisme”.  
 
Finalment, Esquinas ha afegit: “el mateix dia que moren com a conseqüència 
de la fam 40.000 persones, ens gastem 4.000 milions de dòlars en armament”.  
 
El lliurament de cadascun dels premis ha estat precedit d’un vídeo il·lustratiu 
dels mèrits dels premiats. Aquest material es pot consultar a la pàgina web dels 
Premis FAO Espanya.  
 
http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/faoespana/Premio_Espana/premios_.ht
ml  
 
PREMIS FAO ESPANYA 2012 

Premi FAO a la tasca en Xarxes Socials   

S’ha concedit a l’economista Gonzalo Fanjul pel seu bloc 3.500 millones: ideas 

irreverentes contra la pobreza de la pàgina web www.elpais.es, en 
reconeixement del seu bon ús de la xarxa en la tasca de promoció i 
sensibilització de la lluita contra la fam i la pobresa.   

Gonzalo Fanjul fa més de vint anys que es dedica a l’activisme contra la 
pobresa i col·labora com a investigador en diferents think-tanks, universitats i 
ONG. En el seu bloc recull, a més de les seves pròpies idees sobre cooperació 
i pobresa, les aportacions d’experts distribuïts per tot el món.  

A l’hora de concedir aquest premi s’ha valorat especialment el seu compromís 
continuat per donar veu, a través d’aquesta plataforma virtual, als milions de 
persones que, no solament no tenen garantit el dret a l’alimentació, sinó 
tampoc accés a internet per fer saber al món que passen gana. 

 

Premi FAO Espanya a la tasca com a Mitjà de Comunicació  



S’ha concedit a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) perquè el jurat ha 
considerat que es tracta del mitjà de comunicació que, d’una manera més 
significativa, ha contribuït a sensibilitzar sobre el problema de la pobresa i la 
fam arreu del món per mitjà de l’emissió d’espais informatius. Amb el premi es 
vol reconèixer la tasca de la Corporació RTVE i valorar la dilatada implicació de 
l’ens públic de l’Estat amb la FAO, la col·laboració amb la qual es remunta a 
l’any 1997 amb l’emissió de la primera Gala FAO.  
 
Concretament, gràcies a l’extensa cobertura de RTVE del Dia Mundial de 
l’Alimentació 2011, més de 7 milions d’espectadors van conèixer de primera mà 
la tasca de la FAO en la lluita contra la fam en diferents racons del món. Any 
rere any, els professionals de l’ens públic espanyol s’aboquen a difondre 
informació sobre la inseguretat alimentària en espais com ara el Telediario, Las 

mañanas de la 1 o el Canal 24 horas. De la mateixa manera, l’any passat dos 
equips del programa Informe semanal es van desplaçar a seguir projectes 
sobre el terreny a l’Equador i Sierra Leone per tal d’explicar a la societat 
espanyola el treball de la FAO per millorar les condicions de vida dels més 
desfavorits.  
 

Premi FAO Espanya a la tasca com a Institució o Organisme Públic  

S’ha concedit a l’Associació Espanya-FAO perquè el jurat ha considerat que 
la seva tasca d’anàlisi i divulgació ha contribuït d’una manera exemplar i 
rellevant a lluitar contra la fam. L’Associació Espanya–FAO (AEFAO) és una 
institució independent, sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública el 
novembre del 2011.  
 
Per a la concessió del Premi FAO Espanya 2012, s’ha valorat l’activitat que 
aquesta associació duu a terme de manera continuada en forma de Jornades 
d’Estudi i Debat sobre l’alimentació i altres aspectes relacionats amb 
l’agricultura i el món rural. Així mateix, es reconeix l’anàlisi científica dels 
avenços tecnològics que poden ser útils per eradicar la fam al món. Aquests 
coneixements es difonen amb la finalitat que puguin ser aprofitats per 
autoritats, experts de l’administració i institucions públiques i privades 
interessades en aquests temes i amb capacitat de decisió per resoldre els 
problemes que es susciten.  

 
Concretament, el jurat ha tingut en compte que durant l’any 2011, AEFAO va 
abordar en diferents jornades d’estudi diversos temes d’actualitat estretament 
vinculats al drama de la fam en el món: “Flamarades de preus dels aliments: 
repercussions socials i econòmiques” (la volatilitat dels preus dels aliments com 
a agreujant en l’alimentació mundial), “Ús de fertilitzants i producció d’aliments” 
(els factors de la fertilització com a elements determinants en la productivitat de 



les matèries primeres alimentàries) i “Preus dels aliments: de la crisi a 
l’estabilitat” (commemoració del Dia Mundial de l’Alimentació 2011).   
 

Premi FAO Espanya a la Tasca com a Periodista  

S’ha concedit al periodista Ignacio Ramonet, la trajectòria professional del 
qual ha difós i ha millorat la percepció de la societat envers la problemàtica de 
la fam. Ignacio Ramonet s’ha distingit per la seva anàlisi encertada de les 
causes de la fam al món, i també pel seu compromís personal per situar en 
l’agenda mediàtica les qüestions relatives a la fam i la pobresa. El 
reconeixement valora la seva trajectòria intel·lectual i la seva feina periodística 
com a referència mundial.  
 

A la tasca d’una ONGD  

S’ha concedit a l’ONGD Mans Unides per la seva exemplar lluita contra la fam 
i les causes que la provoquen. El premi vol reconèixer la tasca de Mans Unides 
durant els seus 52 anys d’activitat i també la seva vinculació, des del seu 
origen, a la crida de la FAO per dur a terme una campanya contra la fam al 
món.  
 
Aquest reconeixement valora, a més a més, que per lluitar contra la fam, Mans 
Unides promou dues activitats complementàries: Sensibilització de la població 
espanyola per donar a conèixer i denunciar l’existència de la fam, les seves 
causes i els seus possibles remeis i recolzament, i finançament de projectes a 
Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania per col·laborar al desenvolupament dels pobles 
del sud. 
 
Mans Unides ha demostrat de manera exemplar que, a través del voluntariat i 
la solidaritat, es pot construir aquest “altre món possible” amb el qual tots 
somniem. S’ha valorat especialment l’àmplia campanya de comunicació “El seu 
demà és avui”, que reflecteix de manera molt visual que la malnutrició i la fam 
són les causes principals de més d’un terç de les morts infantils al món i que ha 
estat difosa massivament a l’Estat a través de diferents mitjans.  
 

 

 

Premi FAO Espanya a la tasca com a Empresa Privada 

S’ha concedit a la Lliga de Futbol Professional (LFP) per la seva implicació 
en la lluita contra la fam, en el marc de les seves activitats de responsabilitat 
social. La FAO dóna molta importància a l’esport com a vehicle de 
desenvolupament en la lluita contra la fam i per al compliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni, amb la participació de la societat civil. El poder 



del futbol, l’esport més popular del món, pot mobilitzar la voluntat, les decisions 
i els recursos necessaris per eradicar la fam.  
 
A l’hora de concedir el premi s’ha valorat que la Lliga de Futbol Professional 
(LFP) col·labora amb la FAO des de l’any 2007 en la campanya “Futbol 
professional contra la fam” i és la lliga pionera en la celebració de les “Jornades 
de Futbol contra la fam”, que compten amb el suport dels 42 clubs de futbol de 
la LFP per dur a terme accions de sensibilització i recaptació de fons. L’èxit 
d’aquestes jornades a Espanya s’ha reproduït arreu d’Europa gràcies a 
l’aliança amb l’Associació Europea de Lligues de Futbol Professional (EPFL). 
Les darreres Jornades Europees contra la Fam, del 30 de març al 2 d’abril de 
2012, en la seva tercera edició, van comptar amb la participació de 20 lligues 
de futbol professional, 300 clubs i 150 estadis, i amb la implicació de figures del 
futbol com ara Raúl González, Roberto Soldado, Roberto Baggio o Hristo 
Stòitxkov. 
  
Premi FAO al Projecte sobre el Terreny finançat per l’Estat espanyol 

S’ha concedit a la Iniciativa América Latina Caribe Sin Hambre, un 
compromís dels països i les organitzacions de la regió per contribuir a crear les 
condicions que permetin eradicar la fam d’una manera permanent a la regió, 
abans de l’any 2025. La IALCSH va néixer durant la Cimera Llatinoamericana 
sobre la Fam Crònica, que va tenir lloc a Guatemala l’any 2005. A l’hora de 
concedir el premi s’ha valorat de manera especial que aquesta iniciativa 
aprofundeix en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), amb 
una fita específica més ambiciosa: proposa reduir la incidència de la desnutrició 
crònica infantil per sota del 2,5%, en tots els països de la regió, l’any 2025. S’ha 
valorat la seva contribució de manera inequívoca a millorar la vida dels més 
desfavorits.  

L’any 2009 la FAO va establir la iniciativa com a marc estratègic de tots els 
projectes finançats a través del Programa Espanya-FAO per a Amèrica Llatina i 
el Carib. A aquesta visió s’hi va sumar el Fons de Cooperació Internacional 
Brasil-FAO des que es va constituir l’any 2010. S’ha valorat de manera especial 
que aquesta iniciativa hagi estat reafirmada per tots els països, responent a la 
crida del director general, José Graziano da Silva, durant la XXXII Conferència 
Regional que va concloure el 30 de març de 2012 a Buenos Aires.  

Premi a la tasca sensibilitzadora com a Personatge Públic  

 
El guardó ha anat a parar a Antonio Fraguas ‘Forges’, pel seu compromís i la 
seva implicació constant en la sensibilització, a través de l’expressió artística, 
sobre les problemàtiques de la fam i la pobresa.  
 



Concretament, el premi reconeix la seva tasca com a impulsor del grup 
Humoristes Gràfics pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, una 
iniciativa que aplega diferents professionals d’aquest terreny que prenen com a 
referent de treball els 8 Objectius del Mil·lenni que les Nacions Unides van 
aprovar en la Cimera del Mil·lenni l’any 2000. Aprofitant dues de les millors 
eines de comunicació que existeixen, la imatge i l’humor, els Humoristes 
Gràfics pels Objectius del Mil·lenni ens ajuden a avançar en la consecució d’un 
món més just.  
 

Premi FAO Espanya a la Trajectòria Personal 

 
S’ha concedit a José Esquinas per la seva dedicació de tota una vida a la 
construcció d’un món sense fam.  
 
Esquinas, doctor enginyer agrònom, ha treballat durant més de 30 anys en 
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació, de la 
qual ha estat president del Comitè sobre Ètica en l’Alimentació i l’Agricultura. 
Des d’aquest càrrec, va aprofundir en qüestions com ara la justícia distributiva, 
la contaminació del medi ambient, la volatilitat dels preus dels aliments i la 
tinença i apropiació de terres. Entre el 1984 i el 2007, José Esquinas va exercir 
el càrrec de secretari de la Comissió sobre Recursos Genètics per als Aliments 
i l’Agricultura.  
 
Quan ocupava aquests càrrecs va viatjar per més de 100 països i va promoure 
i coordinar la negociació, entre diferents nacions, de nombrosos acords i codis 
de conducta internacionals, inclòs el Tractat Internacional sobre Recursos 
Genètics. Tal com va afirmar l’aleshores director general de la FAO, Jacques 
Diouf, “la fita més important de la FAO és el Tractat Internacional de Recursos 
Filogenètics i José Esquinas n’és l’alma mater.” 
 
També ha estat impulsor dels drets dels agricultors, en reconeixement dels 
seus coneixements i de la tasca que duen a terme com a custodis de la 
biodiversitat biològica agrícola. Per Esquinas, “la biodiversitat és important 
perquè et permet seleccionar el que necessitaràs per al futur”. Actualment, 
dirigeix la Càtedra d’Estudis contra la Fam i la Pobresa a la Universitat de 
Còrdova.  
 

 

 

 



Per a més informació:  

Beatriz Beeckmans 
Organització de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 
Comunicació i relacions externes  
Beatriz.beeckmans@fao.org / T: 91 347 17 17 
 
Àrea de Comunicació de la Fundació “la Caixa”:  
Marina Teixidó: 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
Juan A. García: 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


