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                                       Nota de premsa 

 

Justícia alimentària. Sembrant esperança 
 

 

Alguna cosa funciona molt malament en el nostre sistema alimentari. El món produeix 

prou perquè tot el planeta pugui menjar i, en canvi, 870 milions d’éssers humans se’n 

van a dormir cada nit amb gana, i prop de 1.000 milions més pateixen diferents formes 

d’obesitat, malaltia que ja ha esdevingut crònica a molts països. Més d’una quarta part 

del menjar que produïm acaba a les escombraries, a causa d’un sistema de 

comercialització ineficient i d’un model de consum basat en el malbaratament i les 

exigències capricioses. En molts casos, el sistema alimentari exprimeix els recursos 

naturals fins que s’exhaureixen: un sol ciutadà occidental consumeix, de mitjana, 

tanta energia, aigua o aliments com, aproximadament, deu ciutadans asiàtics o 

africans junts.  

 

L’exposició Justícia alimentària. Sembrant esperança, organitzada per l’Àrea 

Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de l’Organització de les 

Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) i Intermón Oxfam, s’inicia amb 

la problemàtica de la distribució i l’accés als aliments a escala global. A partir d’aquí, i 

a través de 30 fotografies que Pep Bonet (2n premi World Press Photo 2009 i 1r premi 

FotoPres 2003) va fer en diferents comunitats rurals de Bolívia i Tanzània, i amb el 

comissariat de Gonzalo Fanjul, especialista en polítiques de desenvolupament, la 

mostra expressa els desajustos del sistema alimentari i dóna veu als petits agricultors, 

que, tot i que són els que pateixen d’una manera especial la fam, són alhora una 

solució necessària per al futur de l’alimentació al planeta.  

 

Justícia alimentària. Sembrant esperança es pot visitar a CaixaForum Barcelona de 

l’11 d’octubre de 2012 al 6 de gener de 2013. Després l’exposició viatjarà a CaixaForum 

Madrid i a CaixaForum Palma. 

 
Barcelona, 10 d’octubre de 2012. Gairebé un terç dels aliments produïts per la humanitat 

cada any (1.300 milions de tones) es perd o es malgasta. Segons la FAO, el total d’aliments 

que acaben a les escombraries als països rics (222 milions de tones) equival a la totalitat de 
la producció alimentària neta de l’Àfrica subsahariana, on milions de persones passen gana. 
Són les contradiccions del sistema alimentari, i protagonitzen la nova exposició organitzada 

per l’Àrea Internacional de l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb Intermón Oxfam i la 
FAO, que avui s’inaugura a CaixaForum Barcelona.  
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Les paradoxes del sistema alimentari  

 

Una vitrina amb 400 quilos de menjar llençat obre l’exposició i posa de manifest la principal 
paradoxa del sistema alimentari: més del 25 % del menjar que produïm acaba a les 

escombraries. Als països industrialitzats una família de quatre membres llença una mitjana 

de 400 quilos d’aliments a l’any, segons la FAO. Globalment, això suposa que cada any els 
països rics desaprofiten pràcticament la mateixa quantitat d’aliments (222 milions de tones) 

que la totalitat de la producció de l’Àfrica subsahariana (230 milions de tones). La 
conseqüència d’aquesta desigualtat és que, mentre que 870 milions d’ésser humans 

passen fam al món, prop de 1.000 milions més pateixen diferents formes d’obesitat.  

 

 
La fam no és un problema concentrat a les grans ciutats, sinó que vuit de cada deu 

persones que passen fam viuen a les zones rurals. De fet, la inseguretat alimentària es 

concentra a les comunitats rurals, precisament les que podrien produir els aliments que 
necessiten per subsistir; aquestes comunitats són les que no tenen alternatives econòmiques 
i les que dediquen fins al 80 % dels ingressos familiars a la compra d’aliments, cosa que les 

fa molt vulnerables a les pujades dels preus.  
 
Tot i que els nivells més alts de desnutrició són a l’Àfrica subsahariana, a l’Àsia es 

concentren grans zones de fam, i a l’Índia, un dels països que han crescut més en els últims 
anys, el 40% dels infants pateixen desnutrició. De fet, entre els 870 milions de persones que 
passen gana, figuren més de 100 milions de nens menors de cinc anys.  
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Dins les nostres fronteres la fam també és una realitat. Almenys 1.100.000 persones 

passen fam a Espanya. Són famílies que no poden cobrir les necessitats diàries en calories 
i proteïnes. Entre 2007 i 2010 el nombre de persones que van sol·licitar aliments a Càritas es 
va duplicar, segons aquesta entitat.  

 
L’evolució de la fam 

 
Després de les fams africanes que van commoure el món durant els anys seixanta i setanta, 

la comunitat internacional va iniciar una lluita contra la fam que va aconseguir amb èxit 
assolir un mínim històric a mitjan anys noranta. Des d’aleshores, les coses només han anat 
empitjorant. L’escalada dels preus dels aliments en els anys 2007 i 2008 va incrementar 

les xifres de la fam en més de 200 milions de persones. En part, aquestes pujades de 
preus es deuen a fenòmens a llarg termini, com l’augment i l’enriquiment de la població 
asiàtica o els efectes del canvi climàtic. Però els països rics i emergents també han complicat 

greument la situació amb les seves polítiques en matèria de biocombustibles, la restricció de 
les seves exportacions i l’especulació financera.  
 

• Fam a Biafra  

La proclamació el 1967 de l’estat independent de Biafra, al sud de Nigèria, va 
desencadenar un conflicte que va durar fins al 1970. Entre 800.000 i 1.000.000 de 

persones hi van morir, la majoria víctimes de la fam i les malalties.  
 
• 1971. El concert per a Bangla Desh  

George Harrison i Ravi Shankar van organitzar un concert benèfic l’1 d’agost de 1971 a 
Nova York per recaptar fons per pal·liar la catàstrofe humanitària que afectava Bangla 
Desh, motivada pels conflictes bèl·lics i pel pas d’un cicló. 

• 1972. Fam a Etiòpia i al Sahel  

Al principi de la dècada dels setanta la sequera que va afectar Etiòpia va reduir la 
producció d’aliments i va provocar una fam que va fer prop de 300.000 morts.  

• 1985. Els concerts Live Aid  

El 13 de juliol de 1985 Bob Geldof va organitzar els concerts Live Aid per recaptar fons 
per als 7,7 milions de persones de l’Àfrica oriental que sofrien l’escassetat d’aliments 

causada per una forta sequera. Una de les cançons més famoses va ser We Are the 

World. 
• 1998. Fam al Sudan 

El 1998 la combinació d’una sequera amb el conflicte al sud del Sudan va provocar una 
crisi humanitària que va tenir com a conseqüència la mort per inanició d’unes 700.000 
persones a la regió.  

• 2005-06. Els concerts Live 8  

Vint anys després del Live Aid, Bob Geldof va impulsar una sèrie de concerts en diferents 
punts del planeta per demanar als membres del G8 que reduïssin el deute dels països 

africans i que es comprometessin a lluitar contra la pobresa.  
• 2010-2011. Crisi humanitària a la Banya d’Àfrica 
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A mitjan 2010, la combinació del conflicte bèl·lic de Somàlia juntament amb la sequera va 

derivar de nou en una situació de crisi humanitària amb 13 milions de persones 
afectades.  
• 2012. El Sahel 

La regió del Sahel de l’Àfrica occidental està immersa de nou en una greu crisi 
alimentària provocada per les males collites i l’escassetat d’aigua. Aquesta nova crisi 
podria posar en perill les vides i els mitjans de subsistència d’uns 12 milions de persones.  

 

Reptes de futur 

 

Fins en aquest moment el problema de la fam ha estat la distribució i l’accés als aliments: es 

produeixen prou aliments, però no tothom pot gaudir dels aliments que es comercialitzen. 
 
El futur, però, portarà problemes encara més difícils de resoldre, ja que les Nacions Unides 

calcula que l’any 2050 haurem de produir un 70 % més per poder alimentar un planeta 

de 9.000 milions de persones. Aquest increment afegirà més pressió a uns recursos 
naturals i a un clima que ja estan al límit de la seva capacitat. El repte del sistema alimentari 

és produir més amb menys recursos, i alhora transformar els nostres patrons de consum. 
 
 

Els petits productors: víctimes i solució 

 
La major part d’agricultors a l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina són petits productors i 
explotacions familiars, i les seves comunitats concentren els nivells més alts d’inseguretat 

alimentària. L’única manera de garantir l’accés als aliments i produir tot el que necessitarà el 
planeta en el futur és assegurar la seva participació. Tanmateix, els camperols són la baula 
més dèbil dins la cadena agroalimentària: estan obligats a acceptar els preus que imposen 

les grans companyies, les seves collites són les principals perjudicades pel canvi climàtic que 
ells no han provocat i, a més, sofreixen l’expropiació de les seves terres per part d’inversors 
nacionals i estrangers.  

 
Aquesta és una altra gran paradoxa del sistema alimentari global: els petits productors, 

que sofreixen d’una manera especial la pobresa i la fam, són la solució per al futur de 

l’alimentació al planeta. Amb els recursos adequats i unes normes justes que els permetin 

accedir a la terra i competir en igualtat de condicions, els camperols dels països més pobres 
són els que tenen la clau per aconseguir una producció més equilibrada i sostenible. 
 
Testimonis 

 

Les comunitats rurals dels països en desenvolupament han demostrat que amb molt poc es 
pot fer molt: aprofitar coneixements tradicionals per adaptar les seves llavors a l’escassetat 

de pluges; organitzar-se per exigir preus més justos als intermediaris locals i als compradors 
internacionals; destinar el suport del govern a la construcció de magatzems per guardar-hi el 
gra per a les èpoques en què les collites no són bones i augmenten els preus, o diversificar 

els conreus per combinar productes de mercat amb aliments bàsics. 
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Les fotografies i les històries que recull la mostra, fetes pel fotògraf Pep Bonet en diverses 
comunitats rurals de Tanzània i de Bolívia, en són l’exemple: 

 

Jeska Lemabi, de 50 anys, sembra cacauets al camp 
del seu marit. Jeska ha aconseguit que la terra de la 

parcel·la sigui més fèrtil i doni collites més bones 
després d’haver-hi sembrat una varietat de cacauets 
barrejada amb espècies complementàries segons una 

tècnica de conreu mixt. Districte de Morogoro, 
Tanzània.  

 

Zuhura Seng’ondo té 28 anys i es dedica a criar 
pollastres. Gràcies a la formació que ha rebut, ha après 

a engreixar-los ràpidament per obtenir-ne així més 
beneficis. Ara els alimenta amb una barreja de segó de 
blat, calci, sang deshidratada d’animal, sal, sardina i 

sorgo. Districte de Gairo, Tanzània.  
 

 

Ronald Valverde té 9 anys i recull arrels de iuca amb els 

seus pares al bosc. La família viu de la caça i de la 
comercialització de plàtans, blat, iuca i cacau. De la iuca 
en fan mandioca, que és la farina de la iuca, i chivé, una 

beguda molt refrescant i nutritiva. Comunitat de 
Valparaíso, nord-est de Bolívia. 
 

 
Luis Alberto Galindo té una motocicleta i s’encarrega de 
dur la collita al mercat. La diversificació de collites i la 

introducció de millores en les tècniques de conreu 
generen excedents que les famílies poden vendre per 
obtenir d’aquesta manera uns ingressos extra. Ruta de 

Medio Monte, nord-est de Bolívia.  
 

 

Sergio Hurtado carrega un sac de panotxes de blat per dur-
les a vendre al mercat local. Hi ha moltes comunitats 
indígenes que viuen en zones aïllades que, sobretot en 

èpoques de pluja, són d’accés difícil. Comunitat de 
Valparaíso, nord-est de Bolívia.  
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Unint esforços 

 
• Obra Social ”la Caixa”  

L’Obra Social ”la Caixa” té el compromís d’ajudar a eradicar la pobresa als països de renda 

baixa de l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i Àsia. En aquesta línia, dóna suport a projectes de 
desenvolupament socioeconòmic concebuts per garantir la sobirania alimentària i millorar 
substancialment les condicions de vida de les poblacions més vulnerables dels països en 

desenvolupament. Des del 1997 s’han impulsat 482 projectes en 62 països.  
Des de l’any 2009, també centra els seus esforços en la lluita contra la desnutrició infantil, i 
promou accions de protecció i assistència a les víctimes de catàstrofes naturals o conflictes 

armats, prestant una atenció especial a les crisis humanitàries causades per la impossibilitat 
d’accedir als aliments, com les que hi ha hagut recentment a la Banya d’Àfrica o al Sahel.  
 

• Intermón Oxfam 

És un moviment global per eradicar la pobresa i la injustícia, que lluita perquè totes les 
persones gaudeixin plenament dels seus drets i puguin viure dignament. Per aconseguir-ho, 

aposta per un model de cooperació integral que no sols aborda les conseqüències de la 
pobresa, sinó també les seves causes. 
Treballem amb les poblacions més desafavorides a través d’organitzacions locals, en més de 

quaranta països de l’Àfrica, Amèrica i Àsia, i sumem el nostre esforç amb el de 14 
organitzacions per formar la confederació internacional Oxfam amb la finalitat de ser més 
eficaços en el nostre objectiu. Fa més de cinquanta anys que contribuïm a generar canvis 

positius en les vides de milions d’homes i dones.  
 

• Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) 

La FAO té com a objectiu assolir la seguretat alimentària per a tothom i assegurar que les 
persones tenen un accés regular a aliments de bona qualitat i que els permeten dur una vida 
activa i saludable. Té la seu central a Roma i és present sobre el terreny en 130 països. Com 

a organització intergovernamental, la FAO té 191 països membres, dos membres associats i 
una organització membre: la Unió Europea.La seva activitat es desenvolupa en quatre àrees 
principals: oferir informació per afavorir el desenvolupament, compartir coneixements en 

matèria de polítiques agràries, oferir un lloc de trobada per als països per arribar a acords i 
transferir els coneixements al camp a través de projectes de desenvolupament.  

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA. SEMBRANT ESPERANÇA  
Activitats complementàries 
 

• PÚBLIC GENERAL:  
 
COL·LOQUI INAUGURAL 
Dimecres 10 d’octubre, a les 19 h 
Sembrant esperança. Iniciatives d’èxit en la lluita contra la fam  
Moderat per Gonzalo Fanjul, comissari de l’exposició 
 
TROBADES AMB COMPROMÍS. CICLE DE CONFERÈNCIES 
Dijous 22 de novembre I 19.30 h 
Podrem alimentar un món de 9.000 milions de persones? 
Gonzalo Fanjul, especialista en polítiques de desenvolupament i autor del bloc 3.500 

millones del diari El País 
 
Dimarts 11 de desembre I 19.30 h 
Per què hi ha fam en un planeta que produeix el doble dels aliments que necessitem? 
Enrique Yeves, director de l’Oficina de la FAO a Espanya 

 

CICLE DE CINEMA 
Divendres 19 d’octubre | 19.30 h 
We Feed the World (Nosotros alimentamos al mundo) 
Erwin Wagenhofer, Àustria (2005), 95 min, VOSE 
Documental que mostra les implicacions a escala global de l’actual mercat de productes 
d’alimentació i la realitat que s’amaga darrere dels productes que consumim. 
 
Divendres 26 d’octubre | 19.30 h 
Les glaneurs et la glaneuse (Los espigadores i la espigadora) 
Agnès Varda, França (2000), 82 min, VOSE 
La cineasta Agnès Varda viatja pels camps i les ciutats de França filmant les persones que 
viuen de la recollida d’aliments, com també de tota mena de productes.  
 
Dijous 8 de novembre | 19.30 h 
Un mundo sin peces (The End of the Life) 
Rupert Murray, Regne Unit (2009), 85 min, VE 
Documental que denuncia l’efecte devastador de la sobrepesca al mar i les conseqüències 
d’un sistema que condueix els països rics al malbaratament i els pobres a la fam.  
 
Dijous 15 de novembre | 19.30 h 
Black Gold (Oro negro) 
Mark i Nick Francis, Regne Unit i EUA (2007), 78 min, VOSE 
Documental sobre els esforços de diverses cooperatives d’Etiòpia per aconseguir un preu 
just per al cafè i fer-se un lloc en el mercat mundial.   
 

• PÚBLIC ESCOLAR:  
 
TALLER EDUCATIU (més oferta educativa a EduCaixa.com) 
Del 15 d’octubre al 21 de desembre 
Taula per a tothom 
A través d’una sèrie d’activitats participatives, reflexionarem sobre la importància dels 
aliments en les nostres vides, el dret a l’alimentació i el malbaratament d’aliments. 
Nivell educatiu recomanat: de 3r a 6è de primària i ESO  
De dilluns a divendres, horari a convenir. Reserves: 934 768 630  


