Glossa

Més gent compromesa
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui és la Jornada de Mans Unides. Totes les comunitats
cristianes pregarem perquè s’acabi la fam al món i serem
convidats a col·laborar econòmicament. La nostra implicació en la campanya, però, ha d’incloure a més un compromís personal per acabar amb un model de producció
i de distribució dels aliments que continua propiciant
la fam de quasi 800 milions de persones. Tal com diu el
lema de la campanya d’enguany: “El món no necessita
més menjar, necessita més gent compromesa”.
Durant el segle passat, la lluita contra la fam va consistir en fomentar l’agricultura i la ramaderia extensiva i
intensiva. Efectivament, es va aconseguir augmentar la
producció alimentària però continuen patint fam la mateixa multitud de persones. Això és deu a que el model
productiu ha portat a la mercantilització especulativa
dels aliments i al malbaratament d’una tercera part dels
aliments produïts. Col·lateralment, a més, estem malmetent el medi ambient.
L’informe de Mans Unides retrata bé el fenomen i advoca
per un altre model productiu i distributiu que realment
eradiqui la fam i faci més sostenible la producció alimentària. Això depèn de les polítiques internacionals i nacionals però també del nostre compromís personal. Us invito a mirar el vídeo de la campanya i a llegir l’informe que
trobareu penjats a la web de la diòcesi. Jo només en faig
un petit resum per concloure amb una invitació senzilla
però important.
Els aliments s’han mercantilitzat. Els especuladors cerquen, monopolitzant el mercat, abaixar els preus de producció i encarir els seus marges en la distribució. Això fomenta la desaparició dels petits productors, la promoció
del monocultiu, l’ús dels productes agraris per a biocom-

bustibles, les eliminacions d’excedents. Aquest camí ignora el dret de les persones a la alimentació i agreuja la fam.
El model productiu agroalimentari no és sostenible.
L’agricultura i la ramaderia actuals consumeixen una
quantitat de pesticides químics i d’aigua que malmet i
explota el medi i té un impacte en l’escalfament global.
La globalització de la distribució dels aliments provoca
un consum d’energia desproporcionat i afavoreix el malbaratament: un terç del total.
És impossible un canvi de model sense un canvi en els
nostres hàbits de consum alimentari. És senzill: consumir productes quilòmetre zero i ecològics i productes de
comerç just i sostenible quan es tracten d’aliments que
no es cultiven a casa nostra. Potser haurem de gastar una
mica més en l’alimentació però contribuirem a eradicar
la fam, a mantenir els petits productors aquí i allà, a produir d’una manera més sostenible, a aprofitar millor els
aliments i, a més, a menjar més saludablement.
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