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RESOLUCIÓ 
Canviem la dieta per canviar el sistema! 
57a Assemblea General Ordinària del CJB 

 

 

El canvi climàtic és una emergència real que ja s’està fent notar arreu. Les joves 1 

estem liderant el moviment climàtic demanant als governs i empreses que actuïn 2 

per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Segons dades de la 3 

ONG Carbon Disclosure Project (CDP), 100 empreses són responsables del 71% 4 

de les emissions globals de GEH des del 1988. A més, segons aquesta mateixa 5 

ONG, l’any 2015 una cinquena part de les emissions de GEH provinents de la 6 

indústria eren finançades per les administracions públiques1. És evident, doncs, 7 

que perquè l’acció climàtica tingui un impacte real, cal que empreses i governs 8 

s’hi impliquin. És per això que des del Consell de la Joventut de Barcelona i des 9 

del conjunt de l'associacionisme juvenil cal que pressionem a tots els nivells 10 

perquè això passi. 11 

 

Això no treu el fet, però, que hi ha un seguit d’accions individuals que, tot i no 12 

tenir un impacte de la magnitud necessària per aconseguir els objectius 13 

climàtics, quan es prenen de forma col·lectiva, sí poden tenir un impacte en el 14 

nostre entorn més immediat i poden ser palanca de canvi per transformar la 15 

realitat. Una de les accions individuals amb més rellevància és, sens dubte, la 16 

dieta: la indústria agroalimentària i, en especial la ramaderia, és un dels 17 

principals emissors de GEH. Segons la Organització de les Nacions Unides per a 18 

l’Alimentació i l’Agricultura (FAO, per les seves sigles en anglès), els sistemes 19 

alimentaris del planeta són responsables d’un terç del total d’emissions de GEH 20 

globals generades per l’activitat humana2. El sobreconsum de carn, ja sigui 21 

orgànica o provinent d’una macrogranja, té un cost climàtic molt elevat: produir 22 

un quilogram de carn de vedella i de porc suposa l’emissió de 36,9 kg (la carn 23 

que més emet) i 9,5kg (la que menys) de CO2eq, respectivament; per contra, la 24 

producció d’un kg de colza i de verdures de camp suposen l’emissió d’1,02 i 0,03 25 

kg de CO2eq, respectivament3. 26 

 

Dependre d’un sistema alimentari basat en la sobreproducció de carn és del tot 27 

ineficient: segons dades de la FAO, suposa hipotecar el 70% de la producció 28 

agrícola mundial. Això vol dir que, en un context d’emergència climàtica amb una 29 

creixent escassetat d’aigua i ecosistemes captadors de CO2, dediquem la major 30 

part de la producció agrícola a l'alimentació del bestiar. Una ineficiència que 31 

s’accentua encara més en el cas dels productes orgànics d'origen animal, ja que 32 
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requereixen consumir més recursos i espai. A més, l’alta demanda dels 33 

productes animals i la necessitat de rendibilitzar-ne la producció, provoca una 34 

alta concentració de caps de bestiar en un espai limitat, fet que genera un seguit 35 

d’externalitats negatives en la població i ecosistemes més immediats, 36 

especialment degut a la contaminació per nitrats en aqüífers, afectant 37 

directament a la salut humana. Tampoc podem oblidar la perspectiva ètica de la 38 

indústria ramadera que, sovint, deixa en un segon pla el benestar animal per tal 39 

de maximitzar els beneficis econòmics. 40 

 

En aquest context, s’està observant un augment en el nombre de persones que 41 

trien nous estils alimentaris. El moviment reduccionista de carn, així com també 42 

les dietes flexitarianes, vegetarianes i veganes, estan especialment presents 43 

entre la població més jove, tal i com es desprèn d’un estudi de Lantern4. Les 44 

noves generacions estan assumint que, en un context on la nostra relació amb 45 

els ecosistemes té un impacte tangible i immediat en les nostres vides, el canvi 46 

de model alimentari ja no és només una opció, sinó una obligació. Si bé els canvis 47 

en els modes de vida individuals no generen l’impacte de la magnitud necessària 48 

per combatre la urgent crisi que patim, sí que poden ser palanca de canvi si es 49 

lideren de forma col·lectiva. En aquest sentit, Barcelona ha de ser un referent de 50 

ciutat compromesa amb les dietes sostenibles i amb el benestar animal. 51 

 

Per això, el Consell de Joventut de Barcelona insta a:  52 

• Promoure i defensar dietes amb una reducció de la carn i amb productes 53 

de temporada com de proximitat  54 

• Fer de Barcelona una ciutat referent en les dietes sostenibles, en línia 55 

amb la declaració de Barcelona com a ciutat “veg-friendly” l’any 2016. 56 

• Denunciar les pràctiques de la indústria alimentària així com fer visibles 57 

totes les conseqüències que suposen 58 

Resolució presentada per Joves Ecosocialistes 

 
4 ‘The Green Revolution’: entendiendo el boom de los ‘vegetarianos’. Lantern 


