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L~FECTE ES NOTA A
TOTES LES FASES DE LA
CADENA ALINIENT~,RIA

Abel Marin

Canvi climatic
i alimentaci6
cia cimera sobre el
canvi clim&tic de
Paris ha tingut un
obvi ress5 per la transcend~ncia del let evident que
hi ha un escalfament global
del nostre planeta, que ja
esth tenint conseqii~ncies
negatives de molts tipus,
que poden empitjorar si no
E1 final de la confer~ncia ha
estat relativament esperanqador, per5 caldr& estar
a l’aguait del grau d’acompliment dels compromisos
adquirits pals governs, per
pal.liar e]s efectes de l’angment de les temperatures,
de la terra, del mari de l’aire. E1 gran objectiu ~s promoure canvis en les mane~s corn el mSntreballa, es
despla~aiviatja (persones
mercaderies), viu i mercia.
UI~,&GRiN
QOE$’I’IO
pr~via ~s
fins a quin punt el canvi climhtic ~s degut a l’activitat
humana o respon a causes
alienes que afecten el nostre planeta. En temps histSrics, quart la poblaci5 era
molt menor a l’actual i les
activitats humanes de tot tipus eren
molt m~s minses iamb poca repercussis sobre el mediambient, ja es van enregistrar temperatures anormalment
altes o baLxes. Ara, perS, sembla clar
que l’empremta humana amb efectes
negatius sobre l’entorn ~s un factor
determinant d’aquest canvL Abd ho
han posat recentment de manifest
tres experts de la Universitat de Barcelona, Ileana Blade, Carme Llasat i
Javier Martin Vide, que constaten que
l’increment de la temperatura mitjana
del planeta en les darreres d~cades ~s
conseqii~ncia de l’augment de gasos
d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i que
aquest augment ~s, a]hora, conse-

professorem~rit de
nutrici6 i bromatologia.
Facultat de Farm&cia.
Campus
de I’Alimentaci6. UB
~s a dir, a "civi]itzar-se", per5 des de
fauns 150 anys hem iniciat un nou
periode geolSgic, que podemdesignar
corn "antropoc~", en qu~ l’afectaci5
sobre el nostre planeta est& esdevenint insostenible. Davant d’aix5 ~s
responsabilitat
de tots afrontar-ho
tractant d’aturar els efectes negatius
perS, tamb~, adaptant-nos-hi.

L~SCALFAMENT
GLOBAL
t~ moltes repercussions negatives sobre la producci5 i la qualitat dels aliments, que se sintetitzen
en
l’eviddncia que corn m~sescalfament global, m~s risc de faro.
Les conseqii~ncies negatives
afecten totes les rases de la cadena alimenthria. Algunslets ja
observats sSn ben il.lustratius.
Les temperatures m~saltes promouenel crei~ement i ]a difusi5
de microorgazfismes vehicu]ats
pels aliments -com les Salmonellas-, de fongs tSxics contaminants dels aliments, o d’insectes o rosegadors (rates) que
tran~eten malalties huma~mso
plagues que afecten als cultius.
L’increment de la temperatura
del mar fa que el risc de toxhies
en el marisc augmantio que baixi la poblaci5 de peixos dels
mars del nord, comel tlenguado.
Per altra banda, la contaminaci5 de l’aire redueix el rendimerit dais cultius, i l’increment
de diSxid de carboni, f~’uit de totes les combustions,~s a dir, de
moltes fonts d’energia, afecta
negativament el valor nutritiu
de la majoria de cereals i llegums (blat, arrbs, soja), com
van publicar a Nature Myers i
col.laboradors l’any 20~4. ConSHOZOSOMEKAWAcretament van observar que les
collites eren m~spobres en ferqti~ncia de l’activitat antropog~nica. ro i zinc, dos mbmralsdels quals ja sol
De fet, comrecorda la revista Science hayer-hi forqa d~ficits. Curiosament,
aquest desembre, els impactes de
aquests d~ficits no es dorian an la mell’activitat humanasobre els ecosisteca (cereal forqa cultivat a .&siai .h~ric a)
mes van comenqar fa mil.lennis, quan i elblat de moro. Les dades sSn compleels nostres avantpassats van comen- xes i cal a~mlit zar-les arab cura per5 la
oar a cultiva~¯ plantes i a despla0ar-se, tend~ncia ~s indubtablement negativa si el canvi climatic progressa.

L’escalfament
global
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dels aliments

LAINDOSIRIA
ALIMENT~,RIA
~s conscient
del problema i les grans multinacionals tamb6 s’han comprom6s a produir m~s arab menys despesa energ~tica, perqu~ el problemaafecta els governs, la societat i el mSndels negocis. Tots en sore responsables, cadascfi en el seu entorn.

