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Les granges factoria a més
de significar un terrible so-
friment per als animals,
causen danys al medi am-
bient i a la salut dels treba-

lladors i veïns. Com que hi ha mas-
sa animals amb relació a l’espai dis-
ponible, la seva femta no pot ser
usada com a fertilitzant, ja que una
granja factoria en produeix centenars
de tones en una setmana. La femta i
l’orina són dipositades en enormes
pous cavats en el sòl, els quals tenen
filtracions que contaminen l’aire i els
mantells freàtics.1 Avui dia, la rama-
deria industrial és la principal font
d’emissions del contaminant amoní-
ac, el que acidifica aigües i sòls i
danya els boscos a través de la pluja
àcida.2 Els bacteris que es generen
causen malalties als éssers humans. 

Quan els consumidors mengen a-
nimals i els seus derivats, a més d’es-
tar contribuint a una indústria cruel,
posen en risc la seva salut, no només
per les toxines que ingereixen, sinó
per la resistència als antibiòtics que
poden generar. Els bacteris que cau-
sen malalties estan freqüentment ex-
posats a antibiòtics, de tal manera
que s’adapten i poden sobreviure al
tractament. Els antibiòtics existents
no són capaços d’eliminar els nous i
enfortits bacteris, així que no hi ha
medicaments disponibles per contro-
lar les malalties. Això fa que un altre
percentatge de recursos econòmics
que podrien destinar-se per a pre-
venció de malalties o atenció sanità-
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ria bàsica, s’inverteixi a guarir malal-
ties que són prevenibles. 

Encara que el concepte de sosteni-
bilitat sembla estar molt de moda i la
gent en mostra una actitud positiva,
molts ignoren que fets tan elementals
com menjar poden contribuir a pràc-
tiques insostenibles. Aquest és el cas
és el de la ramaderia industrial. 

Pel que fa a l’aigua, els experts
diuen que les reserves d’aigua no se-
ran suficients perquè els nostres des-
cendents mantinguin la dieta occi-
dental vigent. En la Conferència de la
Setmana Mundial de l’Aigua, orga-
nitzada per l’Stockholm International
Water Institute (SIWI) –celebrada
del 15 al 21 d’agost del 2004–, es va
afirmar que la creixent demanda de
carn i productes lactis és insostenible
ja que els animals necessiten molta
més aigua que cereals per produir la
mateixa quantitat de menjar que ser-
viria per a alimentar a més gent. 

El Director del SIWI va declarar a
la BBC News: «El problema fona-
mental és que l’aliment és el major
consumidor d’aigua, tot requerint-
ne un 70% sense comptar l’aigua de
pluja». «Els animals alimentats amb
grans, fins i tot els que peixen lliure-
ment, requereixen molt més aigua
que els cultius de cereals (…) Aquest
és un problema molt més gran del
que pensàvem.» Un quilo de carn de
vaca requereix 15 metres cúbics d’ai-
gua, un quilo de carn de xai alimen-
tat en pastures en requereix 10 me-
tres cúbics, un quilo de cereals re-
quereix de 0,4 a 3 metres cúbics. 

Pel que fa als cereals, gairebé el
40% de la collita mundial de gra es
destina a l’engreix de bestiar. Es dedi-
quen 157 milions de tones mètriques
de cereals, llegums i proteïnes vegetals

aptes per a ús humà per alimentar el
bestiar que produirà els 28 milions de
tones mètriques de proteïnes animals
que consumeixen els nord-americans
anualment. Només als Estats Units el
bestiar menja prou cereal i soja per a-
limentar mil milions de persones.3

Per a obtenir un quilo de proteïna
d’origen animal, en les societats in-
dustrialitzades emprem entre 2 i 20
quilos de proteïna d’origen vegetal (7
kg de cereals per cada quilo de boví,
4 a 1 en el porc i 2 a 1 per al pollas-
tre). La producció d’un quilo de pro-
teïna animal també requereix de mit-
jana quaranta vegades més aigua que
un quilo de proteïna de cereals. Un
quilo de boví requereix fins a dues-
centes vegades més aigua que un
quilo de patates. La mateixa quantitat
de terra pot produir fins a 26 vega-
des més proteïna per a consum humà
si s’hi planten espinacs que no pas si
es dedica a pinsos per a les vaques. 

Solidaritat amb els qui
tenen fam

El Consell per a l’Alimentació Mun-
dial de les Nacions Unides ha calcu-
lat que dedicar a alimentació humana
entre el 10 i el 15% del gra que es
destina al bestiar bastaria per a dur les
racions al nivell calòric adequat, tot e-
radicant la fam.4

Amb la quantitat de cereal i soja
emprada per alimentar els animals,
la carn dels quals consumirà una so-
la persona, podrien nodrir-se vint
persones.5

La fam és un problema global: dos
mil milions de persones viuen en la
pobresa i mil milions en l’extrema
pobresa. Les causes de la fam són
complexes i la solució no és la pro-

ducció d’animals a gran escala, com
molts creuen. Introduir granges fac-
toria concentra poblacions animals en
poc espai, requereix molts recursos
materials, econòmics, humans i natu-
rals, i contamina i destrueix comuni-
tats rurals, sense comptar les implica-
cions morals que duu exportar a-
quests models de domini i crueltat.
No obstant això, amb els seus propis
mercats saturats, Estats Units pretén
expandir les granges factories tot ex-
portant productes i introduint models
de criança d’animals en països com la
Xina, on el seu medi ambient és ja
precari. Les granges factoria importen
a països en vies de desenvolupament
la destrucció de l’ecosistema, l’explo-
tació als treballadors i la crueltat cap
als animals. 

La solució no rau en alimentar amb
animals als qui pateixen fam, sinó a a-
lliberar terres de cultiu i ensenyar a les
comunitats a alternar les sembres i a
combinar els aliments de manera e-
quilibrada. Els subsidis6 que es dóna a
la indústria càrnica es podrien usar per
a desenvolupar programes de reg en
zones de sequera o en la distribució
d’aliments en època de carestia. 

Comptat i debatut, considerar els

animals no humans com a fonts d’a-
liment no solament és tractar-los com
a recursos, tot vulnerant llurs interes-
sos, la qual cosa no és moralment ac-
ceptable, sinó que duu aparellada u-
na manera ineficaç d’alimentar, ja
que ells consumeixen més menjar del
que s’obté amb la seva mort i reque-
reixen una inversió major de recursos
naturals. Com més gent consumeixi
més productes animals, l’aliment del
món i el medi ambient es col·locaran
en una situació límit. 

El vegetarianismo, doncs, no és a-
quí esmentat només com una opció
eficaç per acabar amb l’ús dels ani-
mals no humans, sinó que també és
un model solidari de consum que be-
neficia als més necessitats.

Menjar animals és menjar-se el planeta

Les granges industrials són corporacions multimillonarias que crien milions
de porcs, vaques, pollastres, en espais on passen les seves vides amunte-
gats, tancats en gàbies o estabulats, amb escassa o cap llum natural, sen-
se aire fresc ni espai per poder moure’s. Aquests animals són alimentats de
manera antinatural, consumint les més de les vegades pinsos càrnics fets

de les vísceres i ossos d’altres animals. No se’ls permet pastar, ni espicas-
sar l’herba, ni realitzar la majoria dels seus comportaments naturals. Als
animals se’ls injecta antibiòtics i hormones per accelerar el seu creixement
i perquè siguin més resistents a les malalties que poden agafar a causa de
l’amuntegament i les condicions poc sanitàries en les quals se’ls fa viure. 

Leonora Esquivel Frías

PRESIDENTA D’ANIMANATURALIS 
INTERNACIONAL

www.animanaturalis.org

NOTES

1 . La més freqüent és la coneguda
hormona recombinant del creixement
boví (rBGH) que s’injecta principalment
en les vaques destinades a la
producció de llet. L’excés d’aquesta
hormona està relacionada directament
amb casos de càncer.

2. Orientaciones para una agricultura
sostenible, COM/99/0022, BRUSSEL·LES, 1999.

3. M. BEKOFF, Nosotros los
animales, TROTTA, MADRID, 2003, P. 111. 

4. R. GOODLAND I ALTRES,
Environmental Management in
Tropical Agriculture, WESTVIEW PRESS,
COLORADO, 1984, P. 237. CITAT A JORGE
RIECHMANN, Todos los animales somos
hermanos, UNIVERSITAT DE GRANADA,
2003, P. 292.

5. IBID., p. 111.

6. Als Estats Units es va plantejar el
2001 donar 171 mil milions de dòlars a
la industria càrnica durant els pròxims
deu anys (www.foodforlife.org)

FOTOS: XAVIER BORRÀS


