I tu? Què dius contra la fam?

María Calaf i Javi Nieves, l’actor Maxi Iglesias, el còmic Joaquín Reyes, els cineastes Santiago
Zannou i Eduardo Chapero-Jackson, i la artista Didi Rodan.
En el clip, cada un dels personatges es troben fent les seves maletes amb l’objectiu
d’abandonar el planeta per traslladar-se a Mart, ja que són conscients de la manca de
recursos que queden a la Terra a causa del mal consum que se’n fa. Al ﬁnal, però, decidiran
quedar-se i fer front a la mala gestió dels aliments que suposa una de les causes principals
de la fam al món. El que és pretén transmetre és que “canviar-ho està a les nostres mans”.

Temàtica del vídeo
És així com es convida a tothom que vulgui, escoles incloses, a participar d’aquest concurs
que té l’objectiu de canviar el món amb un minut de reproducció. El tema se centra en
mostrar com la manera d’alimentar-nos està acabant amb els recursos naturals i provoca
fam. La manera de transmetre-ho es pot fer des de qualsevol format, gènere o tècnica. Els
clipmetratges es podran presentar ﬁns al 30 d’abril de 2017.
Quina situació combats?
Ja són vuit els anys que Mans Unides porta organitzant aquest festival per tal de conscienciar
i mirar de pal·liar la situació de fam que arriba a ser causa de mort en molts paísos en vies de
desenvolupament.
Les dades proporcionades per l’ONG informen que són 795 les persones se’n van a dormir
cada dia sense haver menjat i es calcula que 1300 tonelades de menjar (â…“ de la producció
mundial) es llencen cada any. Segons les dades de la FAO, la reducció i el desperdici
alimentari seria un pas preliminar important per a combatre la fam i millorar el nivell
nutrucional de les poblacions més desfavorides.
Cada un dels clipmetratges d’un minut que es presenten en aquest concurs ja són una passa
més per a estendre la lluita contra la fam, començant pel consum d’aliments que es fa des de
cada llar.
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