MANIFEST DE LA CAMPANYA “MENJA JUST A LA UAB”
En el menjar, la mida SÍ que importa
El dret a l’alimentació vetlla per a garantir l’accés de forma regular i permanent a una
alimentació suficient en quantitat i en qualitat, així com als mitjans necessaris per produir-la.
El model alimentari actual, en canvi, demostra la seva incapacitat per a resoldre els problemes
de malbaratament i sobirania alimentària. La FAO (Organització de les Nacions unides per a
l'alimentació i l'Agricultura) calcula que es perd un terç del menjar produït arreu del món, alhora
que més de 805 milions de persones mundialment i més d’un milió a Catalunya tenen
problemes per accedir a una dieta suficient i equilibrada. A Europa es llencen unes 89 milions
de tones a l’any d’aliments mentre 123 milions de la població europea es troba en risc de
pobresa. A Catalunya són 262.471 tones és el malbaratament que correspon a les famílies, la
distribució al detall i la restauració. Si calculéssim per tota la cadena alimentària des del camp
fins a la taula, aquesta xifra estaria al voltant de 760.000 tones.
A la UAB llencem uns 300 kg/dia d’aliments que es podrien haver consumit.
L’acord del Consell de Govern del 29 de novembre de 2005 estableix els principis de
responsabilitat, basats en la Declaració Universal dels Drets Humans, que haurien de complir
les empreses que tenen tractes amb la UAB. Entre aquests principis de responsabilitat, es
troben els següents:
Les empreses han de dur a terme una acurada gestió ambiental de les seves
actuacions en el marc de la política ambiental. Aquesta gestió ha de ser avaluable i
permetre el seguiment ambiental de l’empresa.
Les empreses han d’adoptar una política de millora contínua per a minimitzar l’impacte
ambiental de les seves activitats.
La Universitat té la finalitat de posar en pràctica estratègies destinades a crear una societat
més preparada per afrontar nous reptes socials, de manera que totes les empreses i entitats
que tenen relació comercial amb la UAB també compleixin amb aquest compromís ètic.
En aquest context, des del Grup d’acció MenjaJust, que forma part del programa de
voluntariat de la FAS, volem dur a terme diverses accions a la UAB per tal de reduir el
malbaratament alimentari i conscienciar tota la comunitat universitària.
Una d’aquestes actuacions consisteix en incidir en el funcionament dels bars del campus.
Considerem de gran importància el compliment d’alguns dels articles del Plec de Prescripcions
tècniques pels Bar-Restaurants de la UAB (2014), l’incompliment dels quals està potenciant el
malbaratament i el sistema insostenible esmentat. Així, demanem que els bars de la UAB:
Disposin de contenidors adequats per al reciclatge de matèria orgànica i no orgànica
(Article 4.2.2.)
Disposin d’oferta de plats racionats per mides o pes, de manera que el preu sigui
proporcional a la quantitat de menjar, potenciant així que la gent no compri més menjar
del que vol consumir, amb la consegüent reducció d’excedents. (Articles 2.2.1. i 2.2.2.)
També, seguint amb la línia de promoure un consum alimentari just i sostenible per a tothom
als bars i restaurants, demanem:
Disposar d’oferta de plats o menús especials dirigits a persones amb intoleràncies o
al·lèrgies, així com oferir diferents opcions alimentàries per a persones que optin per
seguir dietes vegetarianes o veganes. (Articles 2.2.3. i 2.2.1.)
Per aquest motiu, estem realitzant una recollida de firmes de suport a la nostra causa, que
aniran dirigides a l’equip directiu de la UAB, amb l’objectiu que s’asseguri el compliment del
reglament establert.
Per tal que la nostra campanya tingui èxit, necessitem l’adhesió del màxim de persones i
col•lectius de la UAB. També demanem que totes aquelles persones que s’adhereixin a la
causa, sent així conscients dels problemes del malbaratament alimentari, es comprometin a
reduir el malbaratament en el consum propi.
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