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“No tenim accés a una 
alimentació saludable”

Quina és la teva trajectòria professional?

Vaig estudiar Ciències Polítiques i Sociologia. 
He treballat per a la Creu Roja, a Oxfam i  fa 9 
anys que sóc director de Justícia Alimentària.

En termes generals, mengem bé a Catalunya?

No, mengem molt malament, però tristament 
ens pensem que mengem bé. El 70% del que 
consumim és alimentació processada o ultra 
processada.

Quin paper juga en la salut el no menjar bé?

La mala alimentació és el primer problema de 
salut pública a nivell mundial i català. El 55% 
de les malalties cardiovasculars provenen de 
l’alimentació, així com el 35% de la diabetis 
tipus 2 que continua augmentant. A més, 
hi ha diversos càncers vinculats a l’aparell 
digestiu que també tenen a veure amb la mala 
alimentació. 

L’obesitat, en molts casos, també deriva de la 
mala alimentació.

Sabem el que mengem? Entenem les 
etiquetes?

L’etiquetatge a l’Estat Espanyol no és clar. 
Des de Justícia Alimentària (JA) demanem 
estratègies que puguin influir en la decisió de 
compra com les que s’apliquen a altres països 
en qüestió d’etiquetatge. A França hi ha un 
sistema d’etiquetatge que es basa en una escala 
de l’1 al 5. 

Quin paper juga la publicitat a l’hora d’escollir 
el que mengem?

La publicitat utilitza reclams vinculats amb la 
salut, comuniquen productes sans, casolans, 
artesans, zero, light... però no hi ha una regulació 
específica per controlar si allò que es diu és 
veritat.

Cada cop l’alimentació sana, de proximitat 
i ecològica està més present en els 
supermercats i botigues, però tothom hi té 
accés?

Hi ha un problema greu d’accés a l’alimentació 
sana. El 44% de la població a Catalunya no pot 
pagar un menú sa. A més, l’alimentació local i 
ecològica és un 35% més cara que l’alimentació 
convencional.

Quines mesures cal prendre per garantir una 
alimentació saludable per a tothom?

S’hauria de definir una política que regulés 
la publicitat alimentària infantil. En canvi, el 
que està fent l’administració és subvencionar 
tractaments d’obesitat infantil.

Una altra mesura molt important és regular 
l’alimentació insana mitjançant mesures 
fiscals (impostos). S’han de gravar tots aquells 
productes que tinguin perfils insans i aplicar 
l’IVA zero a productes sans, ecològics i locals.

Que està fent Barcelona al respecte? Actua 
igual a tots els barris? Vosaltres teniu alguna 
proposta?

El govern municipal actual (Barcelona en 
Comú)  ha obert el debat sobre quina ha de 
ser l’alimentació de la ciutat i ha promogut 
la participació de diferents actors, però falta 
concreció. Cal urgentment un pla de compra 
pública d’alimentació ecològica i local per a 
equipaments municipals.

Els mitjans de comunicació públics també 
poden contribuir prohibint la publicitat de 
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productes insans, o els patrocinis d’aquestes 
marques a esdeveniments esportius, etc. 

Hi ha barris que es troben més afectats per 
la mala alimentació, aquests coincideixen 
amb els que tenen les rendes més baixes, 
per això reivindiquem que es creïn botigues 
d’alimentació públiques.

És viable alimentar-nos només amb 
agricultura ecològica i de proximitat?

S’ha de fer viable. No es pot canviar el model 
alimentari d’un dia per l’altre però si es 
comencen a plantejar polítiques clares a favor 
de l’alimentació sana es pot aconseguir.

Sovint des de JA parleu de sobirania 
alimentària. Què és?

La sobirania alimentària planteja en mans de 
qui ha d’estar l’alimentació, i respon a tres 
preguntes. 1) Què volem menjar? Aliments 
saludables, ecològics i locals 2) Qui volem que 
faci aquesta agricultura? Pagesos, l’agricultura 
familiar amb models de producció sostenible. 3) 
Per a qui? Per a la gent, ha de ser accessible per 
a tothom.

“L’obesitat no és una decisió 
individual sinó que és una 
conseqüència social, política i del 
sector alimentari”

A La Fàbrica del Sol ...

S’han fet activitats per tal de promoure 
l’alimentació local, ecològica i saludable. 

En Javier Guzmán té 44 anys, va 
néixer a Madrid i viu a Barcelona 
des del 2002. Ha passat mitja 
vida a un poble petit i té una 
relació especial amb l’agricultura 
i  les vinyes.
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