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Per què tantes persones moren de 
fam al món mentre d’altres malbaraten 
els aliments? Una de les causes princi-
pals és l’especulació dels preus i l’ex-
portació subvencionada dels excedents 
agrícoles europeus i nord-americans als 
països pobres. Esther Vivas és periodis-
ta i investigadora en moviments socials 
i polítiques agràries i alimentàries. Ha 
treballat en l’anàlisi dels impactes del 
model agroalimentari i les alternatives 
des de la sobirania alimentària i el 
consum crític.   

Es produeixen actualment prou 
aliments per a tota la població 
mundial?

Sí, al món hi ha una sobreproducció 
de menjar. De fet, segons dades de 
les Nacions Unides, es calcula que en 
aquest moment hi ha aliments per a 
dotze mil milions de persones, quan al 
planeta som set mil milions. Per tant, 
hi ha menjar per a tothom i encara 
en sobra. El problema és la falta de 
democràcia per tal d’accedir al menjar. 
El repte és que el menjar acabi a l’estó-
mac de les persones i que no es llenci, 
com tristament sol passar.

Quines polítiques provoquen 
que aquest excedent de menjar no 
arribi a les persones?

La lògica que impera en el món de 
l’agricultura i l’alimentació és la del 
màxim benefici per a les empreses 
del sector. Per tant, si no pots pagar 
el preu del menjar no hi tens accés. 
Fa anys que assistim a problemes de 
malnutrició en molts països de l’Àfrica, 
l’Àsia o d’Amèrcia Llatina. El seu model 

«Hi ha un impacte directe entre 
el que mengem i la salut»
Esther Vivas, investigadora en polítiques agràries i alimentàries

La primera sessió del cicle «Els Dilluns dels Drets Humans» va tenir lloc 
el 19 d’octubre en el marc de la Setmana de Lluita contra la Pobresa i el 
Dia Internacional de l’Alimentació. El tema Eradicar la fam i la malnu-
trició: un gran repte pendent va ser tractat per Marco Gordillo, coordi-
nador de campanyes i treball en xarxa de Mans Unides, i Esther Vivas, 
periodista i investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i 
alimentàries. La propera sessió d’aquest cicle, organitzat per Justícia i 
Pau, i Cristianisme i Justícia, serà el 16 de novembre sobre El dret a la 
lliure determinació dels pobles. Estat de la qüestió, a càrrec de Jaume 
Saura i Arcadi Oliveres. Totes les sessions es fan a les 19 h a la seu de 
Cristianisme i Justícia (c/ Roger de Llúria, 13, de Barcelona). L’entrada és 
lliure i no cal inscripció prèvia. 

tradicional d’agricultura ha estat abolit 
en benefici d’un model de monocul-
tiu dedicat a l’exportació. També a 
casa nostra comencem a viure aquest 
problema de la fam. En el context de 
crisi econòmica moltes persones tenen 
dificultats per comprar menjar, mentre 
que els supermercats cada dia en llen-
cen a cabassos. 

A aquesta problemàtica cal su-
mar-hi l’excés de menjar o el fet 
de no portar una dieta saludable.

Sí, d’una banda hi ha el problema de 
la fam al món i, de l’altra, el problema 
de la malnutrició associada al mal men-
jar. Al món pràcticament hi ha el mateix 
nombre de persones que passen gana i 
que pateixen obesitat. Això té a veure 
amb el model d’alimentació que han 
promogut grans empreses del sector. 
És un model que afavoreix el consum 
de menjar que elaboren a baix cost, 
generalment de baixa qualitat, i que 
presenten atractiu gràcies a la publici-
tat. Pensem que estem menjant de la 
millor manera possible quan, en canvi, 

acabem patint malalties com la diabe-
tis de tipus 2, problemes de sobrepès, 
obesitat, problemes cardiovasculars i 
determinats tipus de càncer. Per tant, 
hi ha un impacte directe entre allò que 
mengem i la nostra salut. En general, 
aquells que menys recursos econòmics 
tenen són els que destinen més dels 
seus ingressos a comprar menjar però 
acaben comprant productes de pitjor 

qualitat que, a més, fa que es posin 
malalts.

Quines alternatives hi ha?
Cada vegada hi ha més iniciatives 

socials i ciutadanes que promouen 
horts urbans, menjadors escolars 
ecològics, cooperatives de consum, 
mercats de pagès on els camperols 
venen directament els seus productes, 
evitant  intermediaris i aconseguint un 
guany més gran. El repte és que les 
institucions també se’n facin ressò i hi 
donin suport. 

La subvenció de determinats 
productes pot ser una ajuda?

Les polítiques d’agricultura sub-
vencionen determinades produccions. 
Com que es fa un conreu molt gran 
de determinats cultius, l’excedent 
s’exporta al sud. Aquests productes, 
pel fet d’estar subvencionats, es venen 
a un preu més barat que el producte 
local, cosa que acaba amb la petita 
pagesia dels països del sud, que no pot 
competir amb un producte subvenci-
onat. Fins i tot encara que es venguin 
a un preu més baix que l’autòcton, de 
vegades acaben sent inaccessibles per 
a la població, cosa que repercuteix en 
fam, pobresa i desaparició de la petita 
pagesia. No es tracta d’augmentar la 
subvenció d’aliments, sinó de defensar 
la sobirania alimentària per tal que tots 
els pobles puguin decidir què es cultiva 
i què es menja. La sobirania alimentària 
es basa en la producció ecològica, de 
quilòmetre zero, que respecta la terra i 
l’ecosistema, ja sigui aquí com a l’altra 
punta del món. 

El director general de la FAO, Jo-
sé Graziano, ha dit que podem ser 
la primera generació de fam zero, 
fent referència a un dels objectius 
de l’agenda 2030 de les Nacions 
Unides. És possible?

Sóc bastant pessimista, moltes ve-
gades les Nacions Unides han fet refe-
rència als objectius del mil·lenni, però 
a l’hora de portar a terme canvis reals, 
els governs fan ben poc. La solució a la 
fam és política, passa per donar suport 
a la pagesia perquè pugui treballar la 
terra, comercialitzar el producte local i 
viure dignament de la feina. No passa 
per fomentar un model d’agricultura 
al servei de l’agronegoci, de les grans 
empreses, que, a part d’estar subven-
cionades, produeixen a partir d’explo-
tar la mà d’obra, contaminar el medi 
ambient i vendre el producte només 
a qui el pugui pagar. I si sobra, doncs 
s’acaba llençant.

Esther Vivas.
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