
Sabies que…
LA INSEGURETAT ALIMENTÀRIA NUTRICIONAL GREU S’HA DUPLICAT PER LA COVID-19  
A ESPANYA
Degut a la visió europea que tenim, tendim a pensar que la «fam zero», el segon objectiu de desenvolupament sosteni-
ble (ODS), que es defineix com «aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura 
sostenible», està ben establerta en el nostre medi. Però no és cert i, desgraciadament, el nombre de persones que no 
poden alimentar-se de manera adequada a Espanya és alt i aquest fet s’ha agreujat amb la pandèmia de la COVID-19.

La Universitat de Barcelona i la Fundació Daniel i Nina Carasso han presentat 
recentment un estudi que ens ofereix la primera enquesta representativa de les 
llars espanyoles per conèixer la situació respecte de la inseguretat alimentària, 
que fa servir l’escala d’experiència en inseguretat alimentària proposada per les 
Nacions Unides. Val la pena recordar que segons defineix l’Organització de 
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), el terme insegu-
retat alimentària significa que la persona no té accés regular a prou aliments 
innocus i nutritius per al creixement i desenvolupament normal i per poder por-
tar una vida activa i saludable.

L’estudi, que s’ha centrat en el període de juliol de 2020 a juliol de 2021, evi-
dencia que un 13,3 % de les llars espanyoles experimenten inseguretat alimen-
tària, cosa que equival a uns 2,5 milions de llars i, per tant, afecta aproximada-
ment 6.235.900 persones. Les autores destaquen que la COVID-19 ha propiciat 
que el nombre de llars que presenten inseguretat alimentària augmentés i passés 
de l’11,9 % al 13,3 %. Aquesta dada demostra que la pandèmia ha afectat molt 
les economies més febles, però també cal valorar que abans de la COVID-19 la 
situació respecte de l’ODS 2, «fam zero», no era ni de bon tros bona, la qual 
cosa fa palès que el problema de les llars espanyoles per accedir a aliments ade-
quats és estructural i que no només està lligat a crisis conjunturals.
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Figura 1. Portada d’Alimentando un futuro 
sostenible.
Font: Moragues-Faus i Magaña-González 
(2022). 
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