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DESPROPÒSITS DE LA MODA CONTRA LA CARN
«Precisament, la ramaderia és una activitat que contribueix a la sostenibilitat del país. Ajuda a la gestió del territori,
per mitjà del manteniment de les pastures, i també a la prevenció dels incendis als boscos»

OPINIÓ

Santiago Queralt
RESPONSABLE DE SECTORS RAMADERS D’UNIÓ DE PAGESOS
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l festival de música DGTL que
se celebrarà el  i  d’agost a
Barcelona, al Parc del Fòrum,
anuncia que serà   lliure
de carn. Diuen que això encaixa amb la
declaració de la Comissió d’Economia i
Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona
que va proclamar Barcelona ciutat «Veg
Friendly».
No hi ha res dir del fet que durant dos
dies ofereixin exclusivament menjar vegetarià a la concurrència. És una opció
del festival. Ara bé, malauradament, després, per justificar l’aposta, s’empantaneguen de tal manera que confonen la sostenibilitat amb el fet de no consumir carn.
Amb l’objectiu de fer passar bou per bèstia grossa, relacionen el fet que .
persones deixin de consumir carn durant
dos dies amb la reducció d’emissions de
CO i consum d’aigua, entre d’altres. La
paradoxa és que la dinàmica del mateix
festival genera una emissió de CO i consum d’aigua efectivament molt menys

abstracta: els avions que traslladaran milers d’assistents i el tràilers, que portaran
tot el material per a les  actuacions, deixaran una petjada d’emissió de CO més
que important, es gastarà força aigua, per
exemple per a la neteja del recinte, si s’hi
consumeix alcohol, la seva fabricació
comporta una despesa d’aigua i energia
exponencial, etcètera. De fet, permeteume dir que un festival   lliure d’alcohol sí que seria una bona novetat.
Aprofitar-se dels bons propòsits de la
gent, que vol una societat més sostenible,
per generar equívocs com aquests ens
sembla greu. Precisament la ramaderia és
una activitat que contribueix a la sostenibilitat del país. Contribueix a la gestió del
territori, per mitjà del manteniment de les
pastures, i ajuda a la prevenció dels incendis als boscos. Contribueix a l’equilibri
territorial fixant gent al territori a les zones rurals i mantenint l’economia a moltes comarques, per tant, és una peça clau
d’aquesta sostenibilitat del país. L’estructura econòmica de l’activitat ramadera a
Catalunya, eminentment de petita i mitjana explotació, assegura aliments de proximitat i de qualitat a la ciutadania.
I és en aquest darrer punt que també volem fer el crit d’alerta davant noves modes
alimentàries. Res a dir pel fet que contribueixen a ampliar la cultura alimentària,
però sí que els hem de contestar quan des
de posats sectaris creen desinformació i
confonen la ciutadania quan vénen a dir-
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nos que consumir carn no és saludable. I,
aquí, cal subratllar la irresponsabilitat de
determinats polítics del cap i casal català
que, si bé van aprovar en comissió promoure la cultura vegetariana i vegana en
els esdeveniments organitzats pel consistori, cosa a la qual no hi ha res a dir, van
fer un seguit de declaracions frívoles per
justificar-ho. Van confondre el fet de facilitar una opció dietètica amb una alimentació sana.
La dieta equilibrada, basada en la diversitat dels productes mediterranis, carn i
peix inclosos, és la que té un consens
mundial per ser sana. Van arribar a relacionar els productes de la dieta vegana
amb els productes de proximitat, dieta
que precisament compta amb ingredients

de producció tan llunyana com la soja i la
quinoa.
Les modes passen, però pel camí podem
arribar a fer mal si perdem el sentit comú.
Per tant, reclamem que no ens facin combregar amb rodes de molí, la sostenibilitat
no va lligada a una determinada dieta, el
menjar vegetarià per si mateix no és més
saludable que l’omnívor, i el veganisme,
un vegetarianisme extrem que redueix la
dieta als vegetals i no admet cap aliment
que provingui dels animals, ni ous ni llet
ni mel, justament requereix complements
proteics que fan que no es pugui practicar
a partir d’un consum de proximitat. No es
pot jugar amb l’alimentació i és irresponsable llançar missatges equívocs que confonen la ciutadania.

LA PRESA DE DECISIONS EN L’ENTORN VUCA
«En èpoques de canvis accelerats és quan es necessita més temps per adaptar-s’hi, perquè les transformacions són més profundes»

LLETRES DE CANVI

Montserrat Feliu
FELIU N&I I
MEMBRE DE L’AIJEC
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n els últims temps, els esdeveniments que s’han succeït en
els diferents àmbits (social,
polític, econòmic i tecnològic)
del panorama nacional i internacional
ens confirmen cada cop més que, efectivament, ens trobem en un entorn VUCA
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). El món està canviant cada vegada més ràpidament, i serà cada cop més
imprevisible, complex i difícil d’interpre-

tar. Això no només impacta en el procés
de presa de decisions, sinó també en el
procés d’execució d’aquestes decisions,
tant a nivell empresarial com personal,
com territorial.
A nivell empresarial, és interessant fer un
incís en la importància de l’agilitat. La capacitat de reacció i de reorientació està
esdevenint cada dia més rellevant. A partir de la nostra experiència en assessorament i implementació de projectes, l’èxit
de la decisió es basa en una bona execució d’aquesta decisió, i això, en un entorn
VUCA, es tradueix a tenir líders que decideixin, organitzacions flexibles i processos àgils.
A nivell personal, ens hem d’adaptar a
aquest nou entorn i no és gens fàcil. Precisament en èpoques de canvis accelerats
és quan es necessita més temps per adaptar-s’hi, perquè les transformacions són
més profundes. És imprescindible que les

famílies i institucions educatives preparin
els joves perquè adquireixin les habilitats,
capacitats i eines necessàries per créixer i
desenvolupar-se en aquest nou entorn,
que avui ja s’ha convertit en el nostre present.
A nivell territorial, també hem de reaccionar i prendre decisions que ens ajudin a
generar i desenvolupar les noves oportunitats que ofereixen els canvis. Per poder
ser àgils a l’hora de detectar oportunitats i
desenvolupar-les, el teixit social, econòmic i polític del territori ha d’anar a l’una,
sumant idees, capacitats i recursos per retroalimentar-se i, per tant, complementar-se. D’una altra manera, serà molt difícil poder adaptar-nos de forma totalment
eficaç als canvis que vénen i vindran. És
essencial, doncs, actuar de manera conjunta, proactiva i innovadora per no quedar els últims en aquesta nova etapa de
canvi permanent.

