
LA FAM A LA BANYA D’ÀFRICA 
 

Aquest curs, Justícia i Pau en l’espai mensual «Veus de la parròquia» el dedicarà 
a l’Àfrica, un continent  potser oblidat  i invisible on el canvi climàtic fa estralls. 
 

Perquè la Banya d’Àfrica? 
 
Hi ha una raó per aquesta elecció: 
La raó es difondre i visibilitzar com el canvi climàtic afecta greument en algunes 
regions del continent africà amb una gran sequera, una crisi humanitària terrible 
que afecta  a 20 milions de persones ,sobretot infants i dones  d’aquesta regió, 
la Banya d’Àfrica. 
 

Què es la Banya d’Àfrica? 
 
La Banya d’Àfrica , coneguda com l’Àfrica nord oriental, és una gran península 
que s’endinsa cap el mar d’Aràbia i el golf d'Edèn. És una gran regió que ocupa 2 
milions de quilòmetres quadrats i habitada per més de cent trenta milions de 
persones. 
Està formada per els països: Eritrea, Somàlia , Etiòpia i Djibouti. La banya que 
surt més  també es coneix com la banya de Somàlia. 
També si pot incloure el Nord de Kènia  i Sudan del Sud. 
És una regió situada entre el Tròpic de Càncer i l’Equador. Tot i està molt a prop 
d’aquest és una regió àrida . Durant l’època dels monsons Somàlia rep molt poca 
pluja perquè els vents de l’oest quan hi arriben ja han perdut la humitat  que 
portaven. Somàlia rep poca pluja durant el monsó, plou més a Etiòpia i a Eritrea. 
La pluja és molt important perquè viuen majoritàriament de l’agricultura i la 
ramaderia. 
És una regió amb molta inestabilitat política, guerres civils, conflictes amb el 
països veïns . 
És una regió sacsejada per catàstrofes naturals com sequeres i inundacions que 
s’han accentuat amb el canvi climàtic i que afecten les àrees rurals. De resultes 
de tots aquests desastres , la Banya d’Àfrica presenta els índexs de desnutrició 



més elevats del món. Entre 1982 i 1992 van morir dos milions de persones a 
causa de les guerres i la fam. 
Actualment ens trobem amb 20 milions de persones amb alt risc de desnutrició 
per manca d’aliments. 
 

ETIÒPIA 
 
- Coneguda com Abissínia. Capital Adis Abebe. 
- Economia basada en l’agricultura. Es un dels principals productors de cafè del 

món. El cafè representa el 80% de les exportacions del país. 
-  Es la segona nació més poblada d’Àfrica, desprès de Nigèria, al voltant de 118 

milions de persones. La població es rural , només un 17% viu a la ciutat 
- Va ser la segona nació del món a adoptar el cristianisme com a religió oficial. 
-  No va ser mai colonitzada pels països europeus només ocupada pels italians 

des de 1936 al 1940. 
-  Amb independència d’Eritrea va perdre la seva sortida al mar. Eritrea era un 

territori d'Etiòpia. La guerra va durar 30 anys. També ha viscut conflictes entre 
musulmans i cristians per l’ús dels recursos i de l’espai vital 

-  Actualment té un conflicte a la regió de Tigrey, una província del Nord. 
- L’ajuda estrangera representa el 80% del pressupost del govern 
-  El creixement econòmic és molt desigual, segons les regions. 
- L’esperança de vida es de 65anys de mitjana. 
- La renta per càpita no arriba és de 800 dòlars 
- És com dues vegades Espanya d'extensió 
 

SOMÀLIA 
- Es un dels països més pobres del món. La renta per càpita es de 446 dòlars. 
- Ha tingut conflictes civils i des de 1991 el país es fragmenta  i es divideix en 

múltiples regions que seran controlades per diferents lideres somalis. 
- Per tant es un país sense estat i que desenvolupa les seves activitats 

econòmiques i polítiques de forma diferent en cada regió, depèn del senyor 
de la guerra. 

-  La guerra civil continua sobretot al sur entre varis senyors de la guerra. 



- Aquest conflicte ha provocat més d’un milió i mig de desplaçats interns i més 
de 300 mil morts 

- Hi viuen 17 milions de persones , la majoria nòmades i seminòmades que 
viuen del bestiar i l’agricultura. 

- La ramaderia representa el 40% de PIB i el 50% de les exportacions. Exporten 
carn a Aràbia Saudita i a Austràlia. 

-  L’agricultura es la principal activitat econòmica del país . Exporta plàtans, 
sucre, melca o sorgo(cereal que es conrea en zones àrides i semiàrides, base 
de l’alimentació) i blat de moro 

-  Està poc industrialitzat. Te una indústria basada en l’elaboració de productes 
agrícoles. 

- Té 4 estacions climàtiques i al voltant gira l’agricultura i la ramaderia. 
 De desembre a març  es la temporada  més seca de l’any. D’abril a juny és la 

temporada de les pluges. De juliol a setembre és la 2ªtemporada seca i des 
d’octubre a desembre és la segona època de les pluges que amb el canvi 
climàtic ha canviat. 

 

ERITREA 
 
- Al 1993 es va independitzar de Etiòpia. Es petit, uns 100.000Km quadrats. 
-  L’estat controla els mitjans de comunicació, no hi ha llibertat de premsa. 
- País on no es respecten els drets humans . 
- La franja costera amb el mar Roig pot assolir a l’estiu 50º i al gener 32º, essent 

un del punt més càlids del planeta. 
- Té una economia  basada en l’agricultura i la ramaderia que ocupa el 70% de 

la població i representa un terç de la economia del país. 
- Té tres llengües oficials : l’àrab, l’anglès i el tigrinya, però s’hi parlen moltes 

més ja que el país està habitat per 9 ètnies amb els seu propi idioma i cultura. 
- L’últim deseni   ha millorat  el PIB gràcies a les explotacions de la riquesa 

minera de coure, or, zinc, plata i potassa per companyies xineses i 
australianes. 

- És un país pobre, l’esperança de vida es al voltant dels 60 anys, amb un alt 
índex d'analfabetisme que minva l’economia. 

 



Quina és la situació actual? 
 
Durant tot aquest any hi hagut un degoteig de notícies d’organitzacions 
humanitàries i de diferents agències de la ONU informant de la greu situació que 
es viu, en part efecte del canvi climàtic. 
Àfrica emet entre 2% a 3% de les emissions de gasos efecte hivernacle 
però pateix les conseqüències d’una forma exagerada. 
 L’agencia meteorològica de la ONU destaca que els fenòmens extrems i el canvi 
climàtic estan soscavant la salut , la seguretat humana i el desenvolupament 
socioeconòmic dels africans. 
-  El 6 d’abril la UNICEF ens informa que perilla la vida de 900.000 nen a l’Àfrica 

oriental i occidental. 
- El 8  d’abril la ONU ens informa que 15 milions de persones corren el risc de 

fam severa a causa de la sequera a la Banya d’Àfrica. L’agència de les 
migracions demana una resposta urgent per evitat la catàstrofe. 

-  El 12  d’abril la ONU ens informa que la fam amenaça a Somàlia. La sequera 
i el preu dels aliments deixa un 40% dels somalis a la vora de la fam. 

-  El 19 d’abril la ONU ens diu que fins a 20 milions de persones de la Banya 
d’Àfrica poden passar fam per la sequera. El Programa Mundial d’aliments 
només ha rebut un 4% de l’ajuda sol·licitada. 

-  El 16 de maig la ONU ens informa que la Banya d’Àfrica necessita ajuda 
urgent per afrontar la pitjor sequera dels últims 40 anys. 

- El 30  de maig la ONU ens torna a informar que milions de persones corrent 
el risc de morir de fam per la sequera. Tres agències de la ONU adverteixen 
de l’amenaça de la fam a la regió i demanen fons. 

-  El 7 de juny la ONU molt contundent ens diu que el món actua d’immediat 
o es produirà un reguerol de morts infantils per desnutrició a la  Banya 
d’Àfrica. 

 386.000 nens somalis necessites desesperadament un tractament per 
combatre la desnutrició aguda severa i 1,7 milions d’infants també 
necessiten ajuda. 

- El 2 d’agost la OMS demana fons per evitar morts de fam i malalties . Demana 
124 milions de dòlars per atendre les necessitats humanitàries que no 
s’havien vist en dècades. 



-  El 16 d’agost sarpa el primer vaixell controlat per la ONU amb 23.000 tones 
de gra  d'Ucraïna cap a la Banya d’Àfrica . 

- El 6 de setembre la ONU informa que Somàlia es troba a la vora d’un gran 
crisi humanitària. Les ONG i les agències de la ONU porten més d’un any 
informant de les esgarrifoses i insostenibles xifres de famolencs, però les 
alertes s’han ignorat i nom s’ha aconseguit els fons necessaris per a 
aconseguir cobrir les emergències. 

-  El 18 d’octubre la ONU informa que a Somàlia cada minut ingressa un nen 
per rebre tractament de desnutrició per la pitjor sequera amb 40 anys. Des 
de l’agost han ingressat 44000 nens als hospitals per rebre tractament. Els 
infants desnerits tenen 11 vegades més probabilitats de morir de xarampió i 
diarrea. 

Unicef ens explica que les mares arriben als centres amb els fills després de 
caminar varis dies. Unicef fa una gran tasca per trobar i ajudar els nens desnerits 
fins i tot als llocs de difícil accés. 
L’amenaça del terrorisme obstaculitza les tasques dels treballadors humanitaris  
i posa en perill la seva vida. 
L’equip humanitari de la ONU demana 2,260 milions de dòlars per afrontar la 
sequera. Fins a dia d’avui no s’han rebut els diners necessaris. 
 

Quines efectes ha tingut el canvi climàtic en aquesta crisi? 
 
- Temporades de pluges molt minses . 
-  Períodes de sequera severa que ha comportat la mort del bestiar i s’han 

assecat els cultius . 
-  S’han acabat les reserves d’aigua potable. 
- La sequera ha provocat desplaçaments de població cap a altres regions 

buscant aliments i millors condicions de vida. 
-  Un gran nombre d’infants desnodrits. 
-  No han arribat els fons econòmics necessaris que demanen les ONG i la ONU. 
-  No ha arribat l’ajuda necessària, vaixells de gra des d'Ucraïna per pal·liar les 

conseqüències de la sequera. 
També hi ha ajudat : 
-  La inflació que ha disparat els preus dels aliments. 



-  La inestabilitat política d’aquests països . 
-  La inseguretat que hi ha dificulta poder ajudar a les zones rurals. 
-  Una economia basada en l’agricultura i la ramaderia. 
 

Quins son els deures que hem de fer? 
- Visibilitzar aquesta situació i sensibilitzar als països del primer món. 
 
- Reduir les emissions de gasos efecte hivernacle. 
-  Fer arribar els vaixells plens de gra des d’Ucraïna. 
- Aportar els diners necessaris per pal·liar aquesta crisi humanitària i treballar 

pel futur. 
-  Crear un fons econòmic per ajudar als països que pateixen severament els 

efectes del canvi climàtic. 
- Exigir als mandataris que prenguin decisions encertades per prevenir els 

estralls climàtics. 
- Exigir als nostres governs que siguin més austers amb les despeses 

supèrflues i més solidaris a les crisis humanitàries. 
-  Reduir la despesa militar i destinar aquests diners a projectes i ajudes per 

evitar el canvi climàtic. 
-  Potenciar les energies netes arreu del mon. 

-  A NIVELL INDIVIDUAL AGAFAR CONSCIÈNCIA QUE LA NOSTRA MANERA DE 
VIURE I PRENDRE DECISIONS TÉ UNS EFECTES MOLT NEGATIUS , 
EMPOBREIX POBLES D’ALTRES INDRETS LLUNYANS DEL PLANETA. 

-  ESTIMAR LA TERRA I PER TANT CANVIAR ELS NOSTRES HÀBITS DE VIDA, 
FER-LOS MÉS SOSTENIBLES EN TOTS ELS ASPECTES. 

-  SER MÉS SOLIDARIS AMB LA CURA DE LA NOSTRA TERRA 
 
 
 
 
 
 
 


