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A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Cooperació
i Solidaritat.

Exposició de motius
Veterinaris Sense Fronteres ha posat en marxa una nova
campanya «Banca Sota Control. Amb el menjar no es juga» mitjançant la qual denúncia un nou cas d’especulació
alimentària i sol·liciten al Ministre d’Economia i Competitivitat una posició clara en les negociacions europees
que estan tenint lloc a la UE en la revisió de la Directiva relativa als mercats d’instruments financers (2004/39/
CE) amb la finalitat que es reguli una prohibició expressa
sobre operacions al mercat alimentari.
VSF destaca que en un any, el nombre de persones que
pateixen fam ha augmentat en 44 milions i que l’especulació alimentària ha estat identificada com la principal
causa de les recents crisis alimentàries (any 2008 i 2011)
en les que milions de persones en el món van morir de
fam. No obstant això, i malgrat les reiterades denúncies
d’organismes internacionals com les Nacions Unides o el
Banc Mundial, encara no s’ha adoptat un mecanisme que
hi posi fre.
Gairebé 2.000 milions de persones en el món (una de cada 3) utilitzen més del 50% dels seus ingressos per adquirir menjar. Als països o regions o classes socials més
pobres de cada regió, entre el 60-80% dels ingressos es
destinen a l’alimentació. Els efectes de la pujada dels
preus alimentaris aquí són devastadors, des de l’inici de
la crisi especulativa alimentària 250 milions més de persones estan en situació de fam, ja són més de 1.000 milions, xifres i percentatges mai vistos fins ara en la història
de la humanitat.
En aquest sentit, l’organització alerta sobre les pràctiques
d’algunes entitats financeres de l’Estat Espanyol que tenen entre la seva cartera un fons especulatiu que opera
amb aliments, en concret amb els cereals bàsics de l’alimentació humana (blat de moro i blat), amb la soja, el
cacau, el sucre, el suc de taronja, els porcs i vedelles etc.
Els esmentats fons operen a través de 2 tipus d’instruments financers: els contractes de futurs per el blat de
moro, blat i soja i per la resta de productes els Fons Índex. Aquest tipus d’índexs empenyen a l’alça els preus
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dels aliments, i això dificulta enormement l’accés a l’alimentació de milions de persones.
A manera d’exemple, els preus del blat van augmentar en
un 46% entre el 10 de gener i el 26 de febrer de 2010, van
tornar pràcticament als seus valors anteriors per al 19 de
maig, van augmentar de nou en un 21% fins a principis
de juny i van començar a baixar una altra vegada a partir d’agost, atribuir semblant fluctuació a oscil·lacions de
l’oferta i demanda és incomprensible.
Si prenem l’increment de la inversió especulativa en aliments en el període 2010-2011, i l’increment de les persones que han estat arrossegades a l’extrema pobresa per
l’increment de preus en el mateix període, haurem de
concloure que per cada 314 euros d’inversió especulativa
s’empeny a una persona a la pobresa i la fam.
Amb el menjar no es juga, no s’especula, l’alimentació és
un dret humà i hem d’exigir que els mercats financers no
cotitzin amb aquest dret com si d’una joguina es tractés per
al lucre desmesurat d’uns i l’empobriment de la majoria.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre
totes les accions necessàries davant del Govern central
per tal que reglamenti en l’àmbit de les seves competències la prohibició de les inversions financeres especulatives
sobre béns alimentaris de primera necessitat i que promogui en el si de la UE una clara posició contra aquestes
pràctiques en el marc de la reforma de la Directiva relativa als mercats d’instruments financers (2004/39/CE) que
inclogui una major transparència, una limitació estricta
de les posicions especulatives i una prohibició de les eines financeres clarament especulatives amb els aliments.
Palau del Parlament, 1 de març de 2012
Dolors Camats Luis
Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada del GP ICV-EUiA
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A la Mesa del Parlament
Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior.
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