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Pròleg

Aprofitar millor els recursos amb què compten i el canvi cul-
tural cap a la millora continua és el que la majoria d’orga-
nitzacions persegueixen avui en dia. No malbaratar i fer-ho 
cada dia millor. 

PERÒ COM FER-HO?

Una opció és fent prova-error amb solucions que “aquest cop 
segur” funcionen. Una altra opció és seguir una metodologia.

Perdó, no ens hem presentat. Som de l’Institut Lean, una or-
ganització que persegueix difondre una metodologia molt 
coneguda -el Lean- que permet fer més amb menys, reduint 
tot allò que no ens aporta i maximitzant el valor afegit que 
volem donar. S’ha estès tant, que el lean actualment ja for-
ma part del dia a dia de qualsevol persona, essent possible 
veure exemples de la seva aplicació en entorns molt dife-
rents. El fet que un caixer de supermercat truqui a un reforç 
quan la cua arriba a un cert nivell, la millora de la seguretat 
i la qualitat a un quiròfan, o que ens arribi a casa el que ne-
cessitem just-a-temps només en són alguns exemples.

I aquí és on la iniciativa ‘Pesa i Pensa’ se’ns creua per da-
vant. I se la pot reconèixer com una d’aquelles iniciatives 
excel·lents que haurien de formar part de totes les esco-
les... de negocis, ja que conté tots els ingredients de la re-
cepta Lean per a la consecució de l’excel·lència: el propòsit, 
el procés i les persones.

 » El primer, l’organització ha de tenir un propòsit. Quin 
és el valor afegit que donem? Campos Estela va trobar 
el seu propòsit en un tros de pa. Com podien aportar 
valor al “gran client” -la societat- reduint el malbarata-
ment als menjadors escolars?

 » El propòsit a assolir, si no tenim un camí per arribar-hi, 
serà frustrant. Per a nosaltres aquest camí queda definit 
pel procés que dissenyem, el segon dels passos. Perquè 
un procés de canvi sigui exitós no s’han de proposar solu-
cions des de “dalt”, ja que tenen un seguiment i aplicació 
limitades, sinó pensar i dissenyar metodologies en què 
les persones que formen part d’una organització (tre-
balladors, clients, usuaris...) treballin per solucionar un 
problema concret, com el menjar que malbaratem. No 
s’han de proposar solucions a la babalà -el que es coneix 
com a popcorn brainstorming -, sinó entenent primer el 
problema (les fraccions del que llencem), recollint dades 
(pesant), observant fets (registrant), i contribuint a que 
cada participant tingui un coneixement únic (pensant), 
i un consens en conjunt (prosant). I això és molt potent! 
Per formar part de la solució, cal entendre el problema. 
I si la solució surt de qui l’aplica, l’èxit està assegurat.

 » Això ens porta al tercer ingredient: les persones. Sen-
se la seva implicació, el procés que hem dissenyat no 
servirà per assolir el nostre propòsit. Les persones que 
formen part d’una organització ja no són mers actors 
que deixen el cervell en entrar.

El projecte ‘Pesa i Pensa’ és sens dubte un dels millors 
exemples d’apoderament, alineació i motivació. Resulta 
difícil imaginar una organització amb un alt nombre d’in-
tegrants, on tots els seus membres tinguin tan clar l’ob-
jectiu final de la feina que estan fent i de com ells poden 
contribuir a aconseguir-los.

El resultat són accions concretes, exitoses, i moltes d’elles 
inimaginables a l’inici. I no només ajuda a millorar (menys 
menjar a la brossa, un millor menú), sinó que prepara els 

participants per afrontar altres reptes i aventures amb 
competències noves. 

Aquest és el camí que nosaltres, des de la perspectiva del  
lean management, recomanem a les organitzacions per 
aconseguir l’excel·lència, i aquest és el camí que Campos 
Estela està seguint. Durant tots els anys de vida del projec-
te, han aconseguit molts èxits, i estem segurs que encara 
els queden molts altres per assolir.

Sembla complicat!, ens diuen sovint. Ara ja podem dir que 
ho pot fer fins i tot un nen!

Esperem que aquest programa els inspiri en el seu proper 
projecte Lean, en el seu proper ‘Pesa i Pensa’. I mentre s’es-
tudia el ‘Pesa i Pensa’ a les escoles de negocis, tenim la sort 
que a les escoles dels nostres infants ja en poden gaudir.

Llegeixin, inspirin-se i gaudeixin. Bon profit!

Autors:
Oriol Cuatrecasas Castellsagués
Sofía Cagide Penas
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10 titulars sobre el malbaratament   
alimentari dins i fora dels 
menjadors escolars

Als menjadors escolars catalans es podrien 
haver malbaratat 100 milions de kg d’aliments 
durant l’última dècada, a un ritme de 120 grams 
diaris per alumne.

Prioritzar els productes de qualitat, de temporada i de proximitat, millorar les 
tècniques culinàries, fer partícips els comensals en el procés d’elaboració dels 
productes alimentaris, ajustar les racions i tenir cura del confort als menjadors: 
aspectes clau per millorar l’acceptació dels àpats als espais educatius.

El cost anual del malbaratament 
alimentari a l’entorn escolar català és 

de 36 M€.

El 31% de les emissions climàtiques del 
planeta estan generades per la producció, 

transformació i comercialització d’aliments.

La producció anual 
de carn consumeix 

tanta aigua com tota 
la població espanyola 

durant 20 anys.

Les llars acumulen el 
58% del malbaratament, 
per davant dels 
comerços (26%) i 
l’hostaleria (16%). Els 
hàbits i aprenentatges 
adquirits als menjadors 
escolars tenen 
repercussió en el que 
passa a les famílies.

Els menús que combinen patata i peix o arròs i llegums són els 
que generen més malbaratament. La fruita també presenta un 
alt índex de malbaratament: cal un major coneixement dels 
infants sobre com pelar-la i tallar-la

Reduir un 50% el malbaratament alimentari de cara al 
2030: aquest és el compromís que les administracions 
catalana i espanyola han articulat mitjançant l’aprovació 
de lleis específiques sobre aquesta problemàtica.

El programa ‘Pesa i Pensa’ de Campos Estela 
ha reduït un 75% de mitjana la quantitat 
d’aliments malbaratats als menjadors 
escolars i cases de colònies que han 
implantat el projecte.

Les racions excessives, la devaluació del cost 
dels aliments, l’escassa planificació de les 

compres, la sensació d’abastament constant 
o el desús de receptes de reaprofitament, 

principals causes del malbaratament alimentari 
al final de la cadena alimentària.
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Introducció

Agraïments

El títol d’aquest estudi, 100 milions de kg, es refereix a la 
magnitud estimada del malbaratament escolar a Cata-
lunya acumulada durant els últims deu anys. Reconei-
xem que és un punt de partida provocatiu, però a les 
següents pàgines comptarem amb moltes veus, dades 
estadístiques, casos d’èxit i aprenentatges que ens per-
metran abordar la qüestió d’una forma molt més àmplia, 
matisada i, fins i tot, optimista. 

Pot ser optimista un estudi que tracta en profunditat una 
problemàtica tan seriosa com aquesta? Quan ens vam 
plantejar la necessitat d’embarcar-nos en aquest projec-
te, teníem l’esperança que sí que ho fos. És cert que les 
xifres de malbaratament a Catalunya segueixen sent molt 
preocupants, i que quan les posem en contrast amb la 
crisi mediambiental, la inseguretat alimentària en algunes 
regions del món o la fam, fan feredat. 

No obstant això, podem afirmar que l’última dècada ha 
estat la més determinant de la història per despertar 
consciències envers aquest llast. I aquest canvi de men-
talitat s’ha traduït en un gran ventall d’iniciatives poliè-
driques per millorar la nostra relació amb els aliments. 
Iniciatives dels productors, de les cadenes de distribució, 
dels restaurants, dels consumidors, de les escoles, de les 
entitats del tercer sector, de la política...

Una d’aquestes iniciatives és la que fa deu anys va impulsar 
Campos Estela als menjadors escolars per sensibilitzar les 

L’informe 100 milions de kg no hauria estat possible sense la par-
ticipació de totes les institucions, col·laboradors, escoles i repre-
sentants públics que al llarg de l’any 2022 ens han concedit les 
entrevistes que nodreixen l’estudi. Afortunadament, no és una 
col·laboració que es circumscrigui a les pàgines d’aquest docu-
ment, sinó que s’estén a un compromís comú per reduir el mal-
baratament alimentari.

Així doncs, agraïm aquesta causa compartida a les entitats i ins-
titucions que han col·laborat en aquest estudi: Oriol Cuatrecasas 
Castellsagués i Sofía Cagide Penas, de l’Institut Lean; Raúl More-
no, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista; Isaac Perai-
re i Soler, director de l’Agència de Residus de Catalunya; Glòria 
Cugat, subdirectora general de la Inspecció i Control Alimentari 
de la Generalitat de Catalunya; Maria Blanquer Genovart, coordi-
nadora del Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya; 

noves generacions sobre el malbaratament alimentari. Per 
fer balanç d’aquest projecte, i per posar-lo en el context 
d’un compromís de tota la societat contra la problemàtica, 
va néixer aquest estudi. 

En els últims deu anys, després que l’escassetat de la 
crisi del 2008 ens obrís els ulls com a societat i ens fes 
adonar que havíem de gestionar millor els recursos, hem 
passat a l’acció. De fet, el malbaratament alimentari ja es 
troba en primera línia de l’agenda política. Ho demostra 
l’aprovació d’una llei catalana sobre aquesta qüestió i de 
l’articulat en la mateixa línia que ha aprovat recentment 
el Congrés dels Diputats. 

Per això, després d’una dècada de moviment col·lectiu per 
fer front al malbaratament alimentari, vam creure impres-
cindible radiografiar quina és la situació actual del proble-
ma a casa nostra. Però també, i sobretot, recollir moltes de 
les iniciatives que han pres forma durant aquest temps i 
que han establert les bases per reduir de forma notable el 
malbaratament alimentari als centres educatius. 

Després d’entrevistar els responsables d’aquestes iniciatives, 
de parlar amb especialistes acadèmics, representants públics, 
investigadors, empresaris, ONG i actors del sistema educatiu, 
podem confirmar que, malgrat tot, un estudi sobre el malba-
ratament alimentari pot ser optimista de cara al futur. 

Raquel Garcia i Sevilla, directora general d’Atenció a la Família i la 
Comunitat Educativa; Laura Reñaga, de l’estratègia Residu Zero 
de l’Ajuntament de Barcelona; Txetxu Ausín, científic titular al 
Grup d’Ètica Aplicada del CSIC; Pep Montes, gerent de l’Acellec; 
David Esteller, responsable del projecte d’AECOC contra el mal-
baratament alimentari; Alejandro Utrera, gerent del Clúster Fo-
odservice de Catalunya; Francesc Anoro Zuferri, coordinador del 
col·lectiu La Cuina a Sils; Javier Olleros, xef de Culler de Pau; Lluís 
Pich, president d’El Rei del Galliner; Georgina Colomé, del Progra-
ma d’Ajuda a les Necessitats Bàsiques de Càritas; Ismael Franco 
Dueñas, membre de CRECE; Regina Enrich Sard, investigadora 
d’Eurecat; Francisco Ortiz, director de l’escola Mare de Déu de la 
Salut; Elísabeth Herrera de Madre, presidenta de l’AMPA de l’es-
cola Pilarín Bayés; Michele Pancaldi, coordinador local d’EcoWas-
te 4 Food i operador del centre d’educació ambiental de Ferrara, 
i Martí García, director general de Campos Estela.
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Prevenir el 
malbaratament per 
reconvertir el sistema 
alimentari i assegurar 
un model sostenible 
envers el medi 
ambient, el territori i 
la ciutadania. 
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Les institucions davant del 
malbaratament alimentari
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1. Les institucions davant del 
malbaratament alimentari 
Les problemàtiques vers l’alimentació a nivell mundi-
al han estat, des de fa dècades, una de les prioritats de 
les Nacions Unides. Tanmateix, durant anys els esforços 
de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimenta-
ció i l’Agricultura (FAO) van anar centrats en quantificar 
i abordar la inseguretat alimentària viscuda arreu del 
planeta. Aquesta tendència va viure un punt d’inflexió el 
2011, quan la FAO presentava un informe relacionat amb 
l’alimentació, però on es posava el focus en la producció 
d’aliments, i no pas en les persones. I ho va fer amb l’in-
forme Pèrdues i malbaratament d’aliments, presentat per 
l’Institut suec d’Aliments i Biotecnologia. 

L’informe quantificava, per primer cop i de forma global, el 
nombre de quilos d’aliments que es produïen però que aca-
baven a les escombraries; i la xifra era esfereïdora: “1.300 
milions de tones de menjar es perden cada any al món1”. 
Les dades suposaven gairebé un terç de la producció d’ali-
ments de tot el món. I si bé les administracions públiques 

1.1 Cap a un nou paradigma en la preven-
ció del malbaratament alimentari

Al llarg de la segona dècada del segle XXI, les administra-
cions catalanes van començar a tractar el malbaratament 
alimentari des de diferents vessants. A nivell europeu, la 
Resolució del 19 de gener de 2012 del Parlament Europeu, 
sobre com evitar el malbaratament, s’erigia en el màxim 
document normatiu per combatre aquesta problemàtica 
des d’una perspectiva global. Davant d’aquest context, el 
Parlament de Catalunya, juntament amb la societat civil i 
diferents sectors socioeconòmics involucrats amb l’aprofi-
tament d’aliments, van identificar la necessitat d’aprovar un 
marc normatiu per a prevenir les pèrdues d’aliments. 

de diferents països ja havien identificat una problemàtica 
en el malbaratament alimentari, aquell comunicat de les 
Nacions Unides les interpel·lava directament a prendre 
la iniciativa. “Des del Departament d’Agricultura ens vam 
adonar que havíem de fer alguna cosa vers el malbarata-
ment alimentari quan la FAO va posar sobre la taula que 
un terç dels aliments del món acaben a les escombraries2” , 
assegura Glòria Cugat, subdirectora general de la Inspecció 
i Control Alimentari de la Generalitat de Catalunya. 

A partir de llavors, diferents administracions públiques 
van començar a tractar el malbaratament alimentari 
com una problemàtica global, que anava directament 
relacionada amb la seguretat alimentària, però també 
amb la sostenibilitat i la justícia social. Així, al 2014 la 
Generalitat de Catalunya creava l’estratègia ‘Aprofitem 
els aliments’, centrada en tractar el malbaratament ali-
mentari com una problemàtica global que afecta a tota 
la cadena de valor del sistema alimentari. 

Naixia, així, la Llei 3/2020 de l’11 de març, de prevenció 
de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. “La llei era 
l’oportunitat per reunir totes les experiències de prevenció 
del malbaratament alimentari, començar a parlar, fer un 
marc conjunt d’actuació i, sobretot, implicar duna mane-
ra més important l’administració”3, assegura Raúl Moreno 
Montaña, diputat del Parlament de Catalunya i relator de la 
Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimen-
taris. El 4 de març de 2020, i per unanimitat, el Ple del Par-
lament de Catalunya aprovava la llei. Una llei que es creava 
amb un objectiu concret: establir accions de prevenció per 
reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris i d’acci-
ons de foment per augmentar l’aprofitament i la valoritza-
ció dels aliments al llarg de la cadena alimentària.  

1.1.1. L’Avantprojecte de llei de prevenció i 
gestió dels residus i d’ús eficient dels recur-
sos de Catalunya

Paral·lelament a la llei de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris aprovada pel Parlament, l’executiu 
català presentava el 2019 l’Avantprojecte de llei de preven-
ció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Cata-
lunya. Aquest nou avantprojecte té la finalitat de desplegar 
una norma legal que treballi en la millora de les pautes de 
producció i consum. La futura llei, que es troba encara en 
tramitació parlamentària, ha de permetre a Catalunya aline-
ar-se amb les polítiques de la Unió Europea, i donar compli-
ment en matèries de canvi climàtic. 

L’objectiu del govern català és que aquesta nova llei per-
meti arribar al residu zero a Catalunya. “La futura llei ha de 
servir per reforçar els instruments associats a la gestió de 
residus, com la fiscalitat i els mecanismes de responsabili-

tat ampliada del productor, i habilitar-ne de nous. I, també 
per ampliar les mesures d’optimització administrativa i de 
transparència en la gestió”4, assegura l’executiu català en la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de residus. La 
llei també s’alinea amb el ‘Programa general de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya’ (PRECAT20), pro-
mogut per l’Agència de Residus de Catalunya. El programa 
es fixa reduir en un 50% en pes el malbaratament alimenta-
ri en diversos àmbits.   

1.1.2. La Carta Alimentària de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona (CARM) 

La Generalitat de Catalunya i el Parlament no han estat les 
úniques administracions que han desenvolupat polítiques 
públiques per a la prevenció i reducció del malbaratament 
alimentari. L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona van aprovar el 2017 la ‘Carta Alimentà-
ria de la Regió Metropolitana de Barcelona‘. Aquesta car-
ta s’erigeix com un instrument de coordinació estratègica 

1. 1.300 millones de toneladas de comida pierde el mundo”. FAO. 2011. 2. Entrevista Glòria Cugat
3. Entrevista Raúl Moreno Montaña 

4. “El Govern aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de resi-
dus”. Generalitat de Catalunya. 2019.

https://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/507092/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/365347/govern-aprova-me-moria-preliminar-lavantprojecte-llei-residus
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/365347/govern-aprova-me-moria-preliminar-lavantprojecte-llei-residus
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per als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona per 
desenvolupar polítiques alimentàries locals. Englobat en el 
‘Pla Estratègic Metropolità de Barcelona‘ (PEMB), la carta 
compta amb l’adhesió de més de 100 entitats i administra-
cions públiques del país que es comprometen a treballar de 
forma coordinada i establir una estratègia comuna per una 
alimentació justa, neta i saludable. 

La ‘Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na‘ va rebre un fort impuls el 2021, quan Barcelona va ser 
escollida com a Capital Mundial per a l’Alimentació Sosteni-
ble. El objectius de la ‘Carta Alimentària de la Regió Metro-
politana de Barcelona‘ té com a principals objectius donar 
visibilitat i suport a totes les iniciatives locals que treballen 
per la transició cap a un model de major sobirania alimen-
tària i per un sistema alimentari més just, segur, sostenible 
i saludable. D’altra banda, el projecte també treballa per 
establir un marc de treball comú que faciliti espais de par-
ticipació, acció i estratègia per al desenvolupament de po-
lítiques alimentàries de les diferents administracions de la 
Regió Metropolitana de Barcelona5.   

1.1.3. Neix una nova política alimentària: El 
Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 

El compromís de les administracions públiques catalanes 
en reduir el malbaratament alimentari va donar fruit, a fi-
nals del 2020, al ‘Pla estratègic de l’alimentació de Catalu-
nya‘. El Pla estratègic, presentat pel departament d’Agricul-
tura de l’executiu català, es presentava després d’una feina 
prèvia de recopilació d’informació sobre el malbaratament 
alimentari en les diferents baules de la cadena alimentària. 
“En l’àmbit del coneixement tenim molta informació sobre 
què passa a Catalunya i tenim quantificades les pèrdues 
en les primeres baules de la cadena en alguns sectors con-
crets, com la fruita i l’horta”, assegura Glòria Cugat6. El ‘Pla 

Estratègic de l’Alimentació de Catalunya‘ es va iniciar el 2021 
i està previst que finalitzi el 2026. Durant l’elaboració de l’es-
tratègia, la Generalitat de Catalunya va rebre prop de 600 
propostes de diferents sectors socioeconòmics relacionats 
amb el sistema alimentari, que s’han inclòs en el Pla7.

El Pla es concreta en quatre grans dimensions: sostenibi-
litat; transformació i economia circular; arrelat al territori, 
just i equitatiu; i saludable i de confiança. Amb 10 objectius 
estratègics, el Pla contempla activar 55 iniciatives i 301 actu-
acions que, segons l’executiu, garanteixen el seu abordatge 
sistèmic. Aquest Pla estratègic té la voluntat d’apuntar les 
bases que permetin articular, en els propers anys, el Pacte 
nacional per a l’alimentació de Catalunya. 

1.1.4. El context internacional: el Pacte 
Verd Europeu de 2019, el nou pla d’acció 
per a una economia circular i de la Granja 
a la Taula 

La necessitat de prevenir el malbaratament alimentari es-
devé una necessitat per garantir la seguretat alimentària 
arreu del món. Però és també un element fonamental per 
reconvertir el sistema alimentari i assegurar un model sos-
tenible vers el medi ambient, el territori i la ciutadania. En 
aquest sentit, els ambiciosos objectius de la Unió Europea 
per combatre el canvi climàtic i caminar cap a l’economia cir-
cular obliguen les administracions comunitàries a prendre 
partit sobre el sistema alimentari. El principal compromís 
de la Unió Europea vers la prevenció del malbaratament ali-
mentari el trobem en l’estratègia ‘De la granja a la taula‘ del 
Pacte Verd Europeu. 

El Pacte Verd Europeu identifica vuit línies estratègiques on 
centrar les actuacions de la Comissió Europea i adaptar-les 
a les polítiques aprovades pel Parlament Europeu en matè-

ria de clima, energia, transport i fiscalitat. Amb l’objectiu de 
reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle un 
mínim d’un 55% fins al 2030, una de les línies estratègiques 
del Pacte Verd Europeu té a veure amb l’agricultura. I l’ob-
jectiu principal és clar: assolir un sistema alimentari saluda-
ble per a les persones i per al planeta8. 

Així, l’estratègia ‘De la granja a la taula‘ (Farm to Fork, en an-
glès), té com a principal objectiu abordar els reptes i acce-
lerar la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles. De 
fet, la pròpia estratègia especifica la necessitat de crear un 
sistema alimentari més sostenible que l’actual per tal “que 
no es vegin compromesos els fonaments econòmics, socials 
i ambientals de la seguretat alimentària i nutricional per a 
generacions actuals i futures”. És a dir, treballar per preve-
nir el malbaratament d’aliments no és només una acció que 
permet fer el planeta més sostenible, sinó que també és 
una necessitat imperant per garantir la seguretat alimentà-
ria dels propis europeus. 

El projecte de la Unió Europea identifica sis temes que con-
sidera “urgents” d’abordar. I entre ells es troba el malbara-
tament alimentari i la reducció de pèrdues i residus d’ali-
ments en totes les etapes de la cadena alimentària9. 

1.1.5. La Llei 3/2020 de malbaratament 
alimentari 

A Catalunya, la Llei 3/2020 de malbaratament alimentari 
s’erigeix com la principal eina normativa que permetrà des-
plegar mesures concretes per reduir el nombre d’aliments 
que acaben a les escombraries. La llei és aplicable a les acti-
vitats que realitzen tots els agents de la cadena alimentària, 
sempre que duguin a terme la seva activitat en el territori 
de Catalunya, independentment del lloc on es tingui el do-
micili social. Més concretament, la llei serà aplicable a les 

empreses alimentàries i les empreses del sector de l’hosta-
leria i la restauració, les entitats d’iniciativa social que pres-
ten serveis de distribució d’aliments, l’administració pública, 
els consumidors i els espigoladors. 

Quines obligacions genera la llei per a les empreses de la 
cadena alimentària? La llei catalana de malbaratament 
alimentari genera una sèrie d’obligacions a tots els actors 
implicats de la cadena alimentària. A excepció de les micro-
empreses, a les empreses alimentàries i les entitats que es 
dediquen a la distribució d’aliments se’ls identifiquen les se-
güents obligacions: 

 » Disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentaris i aplicar-lo. 

 » Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantifi-
cació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

 » Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin 
a la distribució gratuïta o a l’alimentació animal. 

Amb aquestes obligacions l’administració pública pretén 
dotar-se de majors eines per quantificar el malbaratament 
alimentari a Catalunya i fomentar que totes les empreses 
del país redueixin el nombre de residus d’aliments. 

D’altra banda, la llei també obliga les empreses de la cadena 
alimentària a capacitar els seus treballadors perquè actuïn 
de manera activa en la reducció del malbaratament, apli-
car mesures per incentivar la venda de productes a punt 
de caducar, promoure la prevenció de residus i informar el 
consumidor sobre els hàbits de consum més responsables. 
També es fomentaran accions per promoure el consum de 
productes de temporada i la venda de productes a granel.

5. “Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM)”. Pla Estratègic  
     Metropolità de Barcelona. 2021.
6. Entrevista Glòria Cugat

7. “Neix el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya després d’un any 
recopilant les propostes d’experts, sector i ciutadania”. Generalitat de 
Catalunya. 2020.

8. “Un sistema alimentario saludable para las personas y el planeta”.  
     Comissió Europea.
9. “Estratègia ‘De la granja a la taula’”. Generalitat de Catalunya. 2020.

https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_es_la_carm/1/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_es_la_carm/1/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/391536/neix-el-pla-estrate-gic-de-l-alimentacio-de-catalunya-despres-d-un-any-recopilant-les-propos-tes-d-experts-sector-i-ciutadania
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/391536/neix-el-pla-estrate-gic-de-l-alimentacio-de-catalunya-despres-d-un-any-recopilant-les-propos-tes-d-experts-sector-i-ciutadania
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/391536/neix-el-pla-estrate-gic-de-l-alimentacio-de-catalunya-despres-d-un-any-recopilant-les-propos-tes-d-experts-sector-i-ciutadania
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal_es
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/noticia/Estrategia-de-la-granja-a-la-taula
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La regulació de l’espigolament: una rei-
vindicació de la pagesia finalment com-
plerta 

L’espigolament alimentari té com a objectiu la recuperació 
d’aliments, al llarg de tota la cadena alimentària, per pre-
venir el malbaratament. Finalment, la llei catalana de mal-
baratament alimentari contempla i regula aquesta activitat. 
El text explicita que el Govern té un termini d’un any per 
regular l’espigolament a Catalunya com una activitat com-
plementària i sense ànim de lucre. En aquest sentit, i a l’es-
pera de l’entrada en vigor de la nova llei, el departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya va presentar al 
2020 una guia de bones pràctiques per a un espigolament 
segur10. Creada per la Fundació Espigoladors, la guia va 
comptar amb la participació de diferents entitats del sector 
agricultor i ramader del país. 

Les mesures de suport i foment contra el 
malbaratament alimentari de la llei 

Però, més enllà de les obligacions, quines mesures deter-
mina la norma per prevenir el malbaratament alimentari? 
El text aprovat pel Parlament de Catalunya estableix que 
tant l’administració pública com les empreses alimentàries 
han de dur a terme una sèrie de mesures com: promou-
re el coneixement de pèrdues i malbaratament alimenta-
ris, engegar campanyes informatives i de sensibilització a 
la ciutadania, fomentar que les dates de consum preferent 
es fixin de manera responsable, promoure les bones pràcti-
ques comercials i impulsar projectes cívics, comunitaris i de 
participació ciutadana per promocionar les pràctiques per 
prevenir les pèrdues d’aliments. 

La llei també contempla un règim sancionador per a aque-
lles empreses que no compleixin la llei, diferenciant infrac-
cions greus i lleus, segons el grau d’incidència que pugui te-
nir l’incompliment en les mesures contra el malbaratament 
alimentari. 

Quines obligacions genera la llei per a 
les empreses de la restauració i l’hosta-
leria? 

Per a les empreses de la restauració i l’hostaleria la llei pre-
veu una sèrie d’obligacions menys estrictes que en el cas de 
les empreses de la cadena alimentària. Entre elles destaquen 
la promoció de productes de temporada i de proximitat i l’ús 
d’envasos per tal que els clients es puguin endur els produc-
tes no consumits. D’altra banda, la llei també especifica que 
les empreses o entitats gestores de menjadors escolars hau-
ran d’establir programes d’educació en la reducció del mal-
baratament alimentari. En el cas dels menjadors col·lectius 
d’hospitals i residències geriàtriques, també hauran d’esta-
blir programes de reducció del malbaratament alimentari. 

Quines obligacions genera la llei per a 
l’administració pública? 

On més exigent és la llei és en les accions que obliga a pren-
dre a l’administració pública. La més destacada és l’obligació 
d’incorporar clàusules per prevenir les pèrdues i el malba-
ratament alimentari en els contractes públics i els convenis 
de gestió de serveis relacionats amb la gestió d’aliments. 
L’administració pública també haurà de crear sistemes d’in-
formació per recollir i analitzar les dades de malbaratament 
alimentari dels diferents actors de la cadena, facilitar la 
creació d’espais i de sistemes per a la distribució dels exce-
dents alimentaris i dotar de recursos econòmics els projec-
tes que incloguin la reducció del malbaratament alimentari. 
També s’especifica en la llei l’obligació de la creació del ‘Pla 
estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris‘, ja presentat per la Generalitat de Catalunya i 
elaborat pel DARP i el CREDA en col·laboració amb AECOC, 
PIMEC, FACAC i la Unió de Pagesos. Per tal d’aterrar aquest 
pla en l’àmbit dels menjadors escolars, s’ha elaborat una 
guia específica que  planteja exemples concrets. El projecte 
‘Pesa i Pensa’, desenvolupat i implantat per Campos Estela, 
és un dels casos pràctics que es recullen perquè serveixi 
d’orientació per elaborar mesures educatives que previn-
guin la pèrdues i el malbaratament alimentari en els pro-
grames d’alimentació de les escoles. 

En el cas de la reducció del malbaratament alimentari, l’Es-
tratègia determina objectius concrets per a les diferents 
baules de la cadena alimentària. En el cas del consum par-
ticular, l’estratègia es proposa reduir en un 50% el malba-
ratament produït a les llars. Pel que fa a les cadenes de 
producció, el text del Govern espanyol pretén reduir el mal-
baratament alimentari en un 20%11. 

1.1.7. L’Avantprojecte de Llei de Residus i 
Sols Contaminats

Paral·lelament, el Congrés dels Diputats també està fent 
els deures vers la reducció del malbaratament alimentari. 
A finals del 2021 la cambra baixa espanyola va aprovar el 
Projecte de Llei de Residus i Sols Contaminats per a una 
Economia Circular. Aquest projecte de Llei pretén impulsar 
l’economia circular a l’Estat espanyol i s’emmarca dins el ‘Pla 
per a la Recuperació, Transformació i Resiliència‘. El text, 
que entra ara en la fase final de la seva tramitació parla-
mentària, proposa establir un marc normatiu per “reduir la 
generació de residus alimentaris en la producció primària, 
en la transformació i la fabricació, en la venda minorista i 
en altres tipus de distribució d’aliments”. També contempla 
crear accions concretes per reduir el malbaratament ali-
mentari als restaurants i els serveis de menjars i en les llars. 
De fet, la llei recull els objectius de l’’Estratègia Espanyola 
d’Economia Circular‘, fixant una reducció del 50% a les llars 
i del 20% al llarg de les cadenes de producció i subministra-
ment per a l’any 2030. 

1.1.6. L’Estratègia Espanyola d’Economia 
Circular. España Circular 2030 

En l’àmbit espanyol, les accions de reducció del malbara-
tament alimentari s’engloben en la ‘Estrategia Española de 
Economía Circular‘ del Ministeri per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic. Segons l’executiu espanyol, aquesta 
estratègia marca les bases “per impulsar un nou model de 
producció i consum en el qual el valor de productes ma-
terials i recursos es mantinguin en l’economia durant el 
major temps possible”. Com en el cas català, l’Estratègia 
s’alinea amb els objectius dels plans d’acció d’economia 
circular de la Unió Europea.

El seguit d’accions contemplades en l’estratègia es propo-
sen en base a sis objectius que el govern espanyol consi-
dera prioritaris:

 » Reduir en un 30% el consum nacional de materials amb 
relació amb el PIB. 
 » Reduir en un 15% la generació de residus respecte al 
2010. 
 » Reduir la generació de residus d’aliments en tota la ca-
dena alimentària. 
 » Incrementar la reutilització i preparació per a la reuti-
lització.
 » Millorar en un 10% l’eficiència en l’ús de l’aigua. 
 » Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per sota 
dels 10 milions de tones de CO2.

11. “Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción”. Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica.

10. “Agricultura presenta una guia per a garantir un espigolament segur a 
totes les parts implicades”. Generalitat de Catalunya. 2020.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388141/agricultura-presenta-una-guia-per-a-garantir-un-espigolament-segur-a-totes-les-parts-implicades
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388141/agricultura-presenta-una-guia-per-a-garantir-un-espigolament-segur-a-totes-les-parts-implicades
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de tenir un impacte 
neutral o fins i tot 
positiu en el medi 
ambient.
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2. La cadena de valor de l’alimentació als 
menjadors: de la granja a l’escola 
La indústria agroalimentària suposa un dels motors eco-
nòmics de Catalunya, l’Estat espanyol i la Unió Europea. 
Segons dades de l’Agència per a la Competitivitat de l’em-
presa (ACCIÓ), l’agroalimentació suposa el 16,28% del PIB 
de Catalunya. En concret, s’identifiquen un total de 57.423 
explotacions agràries al país, 3.922 empreses i 436 esta-
bliments1. En total, es calcula que el sector agroalimen-
tari català genera un volum de negoci de 38.205 milions 
d’euros, segons dades del 2017, repartits entre la indústria 
explotadora, les empreses del sector primari i la indústria 
agroalimentària dedicada a envasos, additius alimentaris, 
fertilitzants, maquinària i altres línies de negoci2. 

2.1. Com funciona la cadena alimentària?

La cadena de valor agroalimentària es caracteritza per 
comptar amb una àmplia diversitat d’estructures empresa-
rials. Això es deu a l’ampli ventall d’activitats econòmiques 
que es generen en tot el procés de producció, transforma-
ció, comercialització i consum dels aliments. A grans trets 
podem dividir la cadena de valor de l’alimentació en quatre 
subsectors: el sector agrícola, el sector de la transformació, 
el sector de la distribució i el sector de la recuperació4. 

La cadena de valor de l’agroalimentació a Catalunya i Es-
panya de les darreres dècades té un denominador comú: 
la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Unió Europea. Els 
objectius de la PAC passaven per fomentar polítiques libe-
ralitzadores que promoguessin la lliure circulació d’aliments 
entre els diferents estats membre. Aquestes polítiques van 
generar una ràpida caiguda dels preus, un increment de la 
competitivitat i el creixement de la internacionalització de la 
distribució i transformació de productes agrícoles. 

Entenem per la cadena de valor de la indústria agroali-
mentària totes aquelles activitats que engloben el pro-
cés d’alimentació, des de la producció i transformació de 
productes procedents de l’agricultura i la ramaderia fins 
a la distribució minorista d’aliments. En aquest sentit, la 
restauració col·lectiva, i en concret els menjadors escolars, 
s’han convertit en un dels principals destins dels aliments, 
un cop transcorreguda tota la cadena de valor que acaba 
generant productes alimentaris aptes per al consum. A 
Catalunya es calcula que hi ha prop de 4.000 menjadors 
d’àmbit educatiu3, que concentren més de 400.000 alum-
nes usuaris de menjadors a les escoles del país.

En tot cas, l’actual cadena de valor agroalimentària a Cata-
lunya es divideix en quatre fases principals. En primer lloc 
trobem la fase de producció. En aquest primer esglaó tro-
bem la producció d’aliments mitjançant activitats agrícoles, 
ramaderes i aqüícoles. També formen part d’aquesta pri-
mera fase activitats com la pesca, la caça o l’explotació de 
recursos minerals que finalment es fan servir per crear pro-
ductes alimentaris5. 

En la segona fase de la cadena de valor trobem la transfor-
mació i la distribució. En aquest sector trobem empreses 
dedicades a la transformació d’aliments, com ara el rentat, 
el pelat, el tallat, el triturat, l’extracció de sucs, la refrigera-
ció, la congelació, l’esterilització o la barreja d’ingredients, 
entre d’altres. En aquesta fase cal distingir els aliments que 
precisen d’una transformació abans de ser comercialitzats, 
i d’aquells en què no és necessari. 

Un cop transformats, els productes es distribuixen als dife-
rents canals de venda, passant a la tercera fase de la cadena 
alimentària: la distribució minorista. En aquest tercer punt 
els aliments ja estan llestos per ser comercialitzats i venuts 
al consumidor final. Un cop l’aliment passa a les mans del 
consumidor, es pot identificar una quarta i última fase de la 
cadena de valor agroalimentària. En aquesta fase es té en 
compte el transport, l’emmagatzematge, la manipulació i la 
generació de residus a nivell domèstic6. 

LA PETJADA ECOLÒGICA DE L’ACTUAL CADENA 
ALIMENTÀRIA 
L’emergència climàtica declarada per les Nacions Unides i 
els compromisos assumits per desenes de països del món 
en l’Acord de París i l’Acord de Glasgow obliga a quantificar 
la sostenibilitat de les diferents activitats econòmiques que 
es duen a terme arreu. I en aquest cas, l’actual sistema ali-
mentari s’enfronta a l’enorme repte de transformar la seva 
cadena de producció per mitigar el seu impacte sobre el 
medi ambient. Segons estimacions de la FAO, la producció, 

transformació i comercialització d’aliments són els respon-
sables del 31% de les emissions climàtiques del planeta. 
L’enorme impacte de la cadena alimentària en el medi am-
bient contrasta amb els objectius de reducció d’emissions 
marcats a la Unió Europea: els 27 estats membres s’han 
compromès a assolir la neutralitat d’aquí a tres dècades. En 
concret, l’estratègia ‘Horitzó 2050‘ fixa la necessitat d’esta-
blir “una economia baixa en carboni i competitiva el 2050”7.

ELS REPTES DE L’ESTRATÈGIA ‘DE LA GRANJA A LA TAULA‘ 
En l’àmbit alimentari, els reptes de futur per reduir la petja-
da ecològica de l’actual cadena agroalimentària europea es 
concentren en el marc de l’estratègia ‘De la granja a la taula’. 
Aquest programa, aprovat el 2020 per la Comissió Europea, 
advoca per un sistema alimentari “equitatiu, sa i respectu-
ós amb el medi ambient”. L’estratègia forma part del Pacte 
Verd Europeu i s’erigeix com l’eina europea per “aconseguir 
un entorn alimentari favorable de manera que sigui més fà-
cil triar dietes saludables i sostenibles, beneficiant la salut i 
la qualitat de vida dels consumidors”. 

1. 2L’agroalimentació es reivindica com el primer sector econòmic català en 
el I Fòrum #CatalanFood”. Prodeca. 2020.
2. “El sector alimentari a Catalunya”. Prodeca. 2020.
3. “La restauració col·lectiva a Catalunya”. Pimec. 2019.

6. “La cadena alimentària”. Generalitat de Catalunya. 4. “La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial”. 
Fundació Catalunya Europa.
5. “La cadena alimentària”. Generalitat de Catalunya.

7. “Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

https://www.prodeca.cat/ca/actualitat/lagroalimentacio-es-reivindica-com-el-primer-sector-economic-catala-en-el-i-forum
https://www.prodeca.cat/ca/actualitat/lagroalimentacio-es-reivindica-com-el-primer-sector-economic-catala-en-el-i-forum
https://www.prodeca.cat/sites/default/files/files/Mapping%20sector%20agroalimentari%20a%20Catalunya%20%282%29.pdf
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/la_restauracio_collectiva_a_catalunya_def.pdf
https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/cadena_alimentaria/
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/62946/La+ind%C3%BAstria+agroaliment%C3%A0ria+catalana_+una+perspectiva+empresarial+%28Agust%C3%AD+Segarra+Blasco%29.pdf/3b20c6e9-c776-4d10-96d2-d3b3a486f08b
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/62946/La+ind%C3%BAstria+agroaliment%C3%A0ria+catalana_+una+perspectiva+empresarial+%28Agust%C3%AD+Segarra+Blasco%29.pdf/3b20c6e9-c776-4d10-96d2-d3b3a486f08b
https://acsa.gencat.cat/es/seguretat_alimentaria/cadena_alimentaria/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/objetivos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/objetivos.aspx
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La producció, 
transformació i 
comercialització 

d’aliments, 
responsables del 

31% de les emissions 
climàtiques.

ELS OBJECTIUS DE L’ESTRATÈGIA EUROPEA 
L’estratègia ‘De la granja a la taula’ estableix altres objectius 
concrets per assolir en els propers anys, com:

 » Reduir un 50% l’ús i el risc de plaguicides. 
 » Reduir com a mínim un 20% l’ús de fertilitzants. 
 » Reduir un 50% les vendes dels antimicrobians utilitzats 
en la ramaderia i l’aqüicultura. 
 » Arribar a un 25% de terres agrícoles dedicades a l’agri-
cultura ecològica 

Aquests objectius delimitats per la Comissió Europea tenen 
la finalitat de garantir la seguretat alimentària davant el 
canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat, reduir la pet-
jada ecològica del sistema alimentari de la UE, reforçar la 
resiliència del sistema alimentari i caminar cap a una transi-
ció global per crear un sistema basat en el ‘De la granja a la 
taula’ i que sigui sostenible i competitiu.

Així, la Unió Europea dibuixa un sistema alimentari sostenible 
a mitjà termini que hauria de complir els següents requisits:

 » Tenir un impacte neutral o fins i tot positiu en el medi 
ambient. 
 » Ajudar a mitigar els impactes del medi ambient. 
 » Revertir la pèrdua de biodiversitat. 
 » Reforçar la seguretat alimentària i la salut pública, asse-
gurant que tots els ciutadans tenen accés a una alimen-
tació sostenible i saludable. 
 » Prevenir i mitigar el malbaratament alimentari. 

D’aquesta manera, el Pacte Verd Europeu identifica la re-
ducció del malbaratament alimentari com un element cen-
tral per a la conversió de l’agroindústria europea cap a un 
sistema sostenible i saludable.
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La Unió Europea, en el marc de l’estratègia ‘De la granja a 
la taula’, es proposa donar suport als productors primaris 
en la seva transició cap a la sostenibilitat. En aquest sentit, 
el document estableix normes de competències i s’ajudarà 
als agricultors i pescadors a reforçar la seva posició dins la 
cadena alimentària10. 

LA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA: OBLIGADA A MODI-
FICAR LES SEVES PRAXIS
La indústria transformadora d’alimentació i begudes de 
Catalunya té un volum de negoci de 27.940 milions d’eu-
ros. La tasca de transformar els aliments per al seu consum 
esdevé una de les activitats amb major pes econòmic del 
país. D’altra banda, esdevé també una potència exportado-
ra catalana, amb un volum de facturació de més de 8.300 
milions d’euros. L’activitat industrial que suposa la transfor-
mació d’aliments suposa un dels principals reptes per virar 
cap a un sistema alimentari sostenible. L’estratègia ‘De la 
granja a la taula’ de la Unió Europea es proposa “estimular 
pràctiques sostenibles de transformació d’aliments, comerç 
majorista i minorista, hostaleria i serveis alimentaris”11. En 
el cas de les empreses transformadores, la Unió Europea 
identifica la gran responsabilitat que tenen en el valor nutri-
cional dels productes que posteriorment es comercialitza-
ran. D’altra banda, la Comissió Europea especifica l’impacte 
mediambiental d’aquest sector. Un impacte mediambiental 
que el sector haurà de mitigar quan la UE elabori el codi de 
conducta per a una pràctica empresarial i de comercialitza-
ció responsable.

LA DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS: L’APOSTA PER UN TRANS-
PORT SOSTENIBLE 
La distribució esdevé la tercera baula de la cadena de valor 
de l’alimentació. Transportar els aliments des dels seus llocs 
d’origen fins a tota la població esdevé un repte a nivell de 
logística i distribució. En aquest sentit, el sector de la distri-
bució europeu és líder mundial, amb grans empreses que 

generen un gran impacte i valor econòmic per al conjunt 
dels estats membre. En el cas d’Espanya, l’associació de 
fabricants i distribuïdors AECOC, amb més de 30.000 em-
preses associades, esdevé un actor fonamental per al futur 
de la cadena alimentària catalana. El sector de la distribu-
ció identifica l’eficiència, la petjada ecològica i el malbara-
tament alimentari com els seus principals reptes de futur. 
Per aquest motiu, l’AECOC va engegar al 2012 el projecte ‘La 
alimentación no tiene desperdicio‘, que pretén fer més efici-
ent la gestió i distribució dels aliments. Per a David Esteller, 
responsable del projecte d’AECOC contra el malbaratament 
alimentari, l’aprofitament d’aliments és un element clau per 
millorar la sostenibilitat del sector. “El malbaratament ali-
mentari implica que tota l’energia, la mà d’obra i la matèria 
primera que s’han fet servir per elaborar un producte es 
malmetin. Té associada, per tant, una petjada hídrica i de 
carboni”, assegura.

EMPRESES DE SERVEIS: 14.000 MILIONS D’EUROS DE RI-
QUESA A CATALUNYA 
La restauració comercial organitzada mou a Catalunya 
14.000 milions d’euros cada any. Com en el cas de la pro-
ducció, els serveis d’alimentació estan composats per un 
conglomerat heterogeni d’empreses, grans i petites, que 
generen una sèrie de serveis relacionats amb l’alimentació. 
A Catalunya el Clúster Foodservice agrupa el 42% de les em-
preses de cadenes de restauració del país. I com en el cas 
de les empreses distribuïdores, el Clúster identifica el mal-
baratament alimentari i la reducció de la petjada ecològica 
com els dos elements centrals per fer més eficient la cade-
na de valor alimentària. “La reducció del malbaratament ali-
mentari és un dels focus de treball clau en l’ecosistema del 
Clúster. Cal connectar les empreses entre elles i sobretot 
amb la tecnologia i la innovació pertinents per tal de definir 
accions reals i efectives”12, assegura Alejandro Utrera, ge-
rent del Clúster Foodservice de Catalunya. 

EL MARC NORMATIU CATALÀ: LA GUIA D’AMBIENTALIT-
ZACIÓ DE MENJADORS COL·LECTIUS 
Posant el focus en l’alimentació col·lectiva, la Generalitat de 
Catalunya va actualitzar el 2020 la Guia d’ambientalització 
de menjadors col·lectius. Aquesta guia proposa criteris am-
bientals a incorporar per a la contractació de l’alimentació 
col·lectiva a Catalunya. Entre aquests criteris ambientals, 
destaca considerar l’origen i la qualitat dels aliments, la pre-
venció de pèrdues i malbaratament dels aliments i la gestió 
de residus, l’equipament i la maquinària, la comunicació i 
la formació i les tasques de neteja. La guia de la Generali-
tat de Catalunya estableix que la contractació pública dels 
menjadors col·lectius haurà de tenir una bona gestió dels 
recursos amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte ambi-
ental. D’altra banda, també s’especifiquen criteris d’eficièn-
cia energètica i d’adquisició de productes. 

De fet, on més posa l’èmfasi la guia és en la provisió d’ali-
ments. Així, s’estableix que els menjadors col·lectius hauran 
d’oferir un mínim d’aliments produïts de forma ecològica, 
que alguns productes hauran de provenir del comerç just 
i que el llistat de productes haurà de complir els requisits 
del Consell Català de Producció Integrada (CCPI). També es 
prohibeix l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús i s’obliga a l’ús 
de bosses d’escombraries compostables i el paper reciclat.

2.2. Actors implicats 

Els quatre subsectors que composen la cadena de valor de 
l’agroalimentació generen un seguit d’activitats socioeconò-
miques que es troben implicades en el correcte funciona-
ment del sistema alimentari. Des dels productors, fins als 
distribuïdors, transformadors i comercialitzadors, passant 
per les empreses de serveis, les cuines escolars i els agents 
d’aprofitament. Tots ells tenen alguna relació amb la cade-
na de valor alimentària. 

ELS PRODUCTORS: LA BASE DE LA PIRÀMIDE ALIMENTÀRIA 
Els productors d’alimentació esdevenen la piràmide de la 
cadena de valor alimentària. Es tracta d’un sector hetero-
geni, composat per petits pagesos, pimes i grans producto-
res d’aliments. Segons dades de la Generalitat, a Catalunya 
s’identifiquen un total de 57.423 explotacions agràries, amb 
una generació de negoci de 4.690 milions d’euros i més de 
55.000 treballadors. Així, el sector primari, tot i ser la base 
de la cadena alimentària, té un pes reduït en l’economia del 
país: representa només el 12,2% del volum de negoci del 
sector agroalimentari8. 

Com a productor d’aliments, el sector primari està clara-
ment interpel·lat a incorporar pràctiques sostenibles en les 
seves activitats econòmiques. De fet l’objectiu de la Unió 
Europea d’assolir un 25% de producció ecològica suposarà 
una transformació del sector primari del país. Ara bé, l’he-
terogeneïtat del sector fa que, actualment, el compromís 
del sector vers la sostenibilitat sigui molt desigual. Així, a 
Catalunya cada cop sorgeixen més iniciatives de producció 
agrària i ramadera sostenible, com és el cas d’El Rei del Ga-
lliner, un projecte sorgit a partir de la col·laboració d’onze 
productors de pollastre catalans que volen satisfer la de-
manda creixent d’aliments produïts de forma natural i en 
sintonia amb el territori. 

En aquest sentit, la sostenibilitat del sector no només passa 
per la reducció de la petjada ecològica, sinó que també és 
important l’eficiència. “L’eficiència i la cura dels animals és 
clau perquè el producte surti en les millors qualitats possi-
bles i es minimitzin costos. El malbaratament alimentari és 
també una problemàtica per a la viabilitat de molts nego-
cis. Per aquesta pròpia qüestió econòmica estem obligats 
a minimitzar el malbaratament alimentari. El mateix passa 
amb l’aigua. És important que no es malbarati aigua en la 
producció de la carn”, assegura Valentí Pich, president d’El 
Rei del Galliner9. 

10/11. “Estrategia ‘de la granja a la mesa’ para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente”. Comissió Europea. 2020.

8. “El sector agroalimentario es uno de los principales sectores económicos  
     de Catalunya”. Prodeca.
9. Entrevista Valentí Pich

12. Entrevista Alejandro Utrera (Clúster Food Service de Catalunya).

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://www.prodeca.cat/es/sectores/el-sector-de-la-catalunya-agroalimentaria
https://www.prodeca.cat/es/sectores/el-sector-de-la-catalunya-agroalimentaria
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I justament en aquests dos elements clau coincideix la Co-
missió Europea, que pretén “reformular els productes ali-
mentaris de conformitat amb les orientacions per a dietes 
saludables i sostenibles; reduir la petjada ecològica i el con-
sum d’energia incrementant l’eficiència energètica”13.

CUINES ESCOLARS: EL REPTE D’ALIMENTAR EL FUTUR 
En l’àmbit de l’alimentació col·lectiva, les cuines escolars 
esdevenen la punta de llança del canvi cultural en la trans-
formació del sistema alimentari. Segons dades de la Gene-
ralitat, a Catalunya uns 400.000 alumnes són usuaris dels 
menjadors escolars públics del país. El 2018, l’executiu cata-
là va aprovar un nou decret que regula els menjadors esco-
lars amb quatre grans objectius: 

 » Aconseguir una major qualitat educativa del menjador. 

 » Potenciar la qualitat alimentària. 

 » Garantir la seguretat jurídica i la transparència en la 
contractació. 

 » Assegurar la intervenció, el control i la participació efec-
tiva de les associacions de famílies. 

El decret estableix la dieta mediterrània com a punt de par-
tida dels menús escolars. Per a les cuines escolars, no no-
més funcionen com a epicentre de la gestió dels menjadors 
escolars, sinó que també poden esdevenir un espai més 
d’educació per als infants. Projectes com el de ‘Pesa i Pensa’ 
de Campos Estela permeten als alumnes agafar consciència 
de tota la cadena de valor alimentària, també a la cuina.

LA COMUNITAT EDUCATIVA: UN NOU ACTOR DE LA CA-
DENA DE VALOR ALIMENTÀRIA 
La cadena de valor agroalimentària requereix també la im-
plicació de la ciutadania per canviar hàbits de consum que 
permetin generar una relació més sostenible amb l’alimen-
tació. Els menjadors escolars poden esdevenir una eina útil 
de formació i presa de consciència per part de l’alumnat. 
Així ho assegura Pep Montes, gerent de l’Associació Catala-

na d’Empreses en el Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec): 
“Els menjadors escolars s’han convertit en un espai de ser-
vei públic i educatiu que transmet uns hàbits alimentaris als 
alumnes amb gran valor transformador”, assegura. 

Algunes escoles han començat a implementar programes 
de conscienciació a l’hora del menjador escolar. És el cas de 
l’escola Mare de Déu de la Salut, de Sabadell, que el 2021 
va implementar el projecte ‘Pesa i Pensa’. “El projecte per-
met prendre consciència de la necessitat de racionalitzar els 
recursos alimentaris i la posterior separació entre els ali-
ments i les restes per fer un món sostenible”, afirma Fran-
cisco Ortiz, director de l’escola. 

De fet, la llei de prevenció del malbaratament alimentari fo-
menta la divulgació de les bones pràctiques en el consum 
dels aliments a les escoles. Les administracions públiques 
han fet una aposta per incorporar l’alimentació com un ele-
ment més des de la perspectiva curricular. A tall d’exemple, 
el Consorci d’Educació de Barcelona va presentar una guia 
didàctica per fomentar l’alimentació sostenible a les esco-
les. La guia interpel·la el professorat, però també les famí-
lies i els professionals del lleure. 

Un exemple d’aquesta implicació compartida en la comu-
nitat educativa el trobem a l’escola Pilarín Bayés de Sant 
Quirze del Vallès. Allà, l’AMPA de l’escola gestiona el servei 
de menjador, en col·laboració amb Campos Estela. “Com a 
AMPA ens preocupa molt la salut dels nostres infants, es-
tem molt pendents que els menús siguin equilibrats”, afe-
geix Elisabeth Herrera, presidenta de l’AMPA de l’escola.

ELS AGENTS DE REAPROFITAMENT: L’ÚLTIMA BAULA DE 
LA CADENA ALIMENTÀRIA 
Fins i tot en un escenari idoni vers el malbaratament dels 
aliments, el sistema alimentari sempre tindrà excedents. 
Per aquest motiu, cal considerar els agents de reaprofita-
ment dels aliments com un actor més de la cadena de va-
lor del sector. En aquest sentit, les iniciatives de reapro-

El malbaratament 
alimentari és també 
una problemàtica 

per a la viabilitat de 
molts negocis.

13. “Estrategia ‘de la granja a la mesa’ para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente. Comissió Europea. 2020.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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fitament barregen diferents problemàtiques socials: el 
malbaratament alimentari d’una banda, i la pobresa i la 
inseguretat alimentària, de l’altra. La mateixa Llei de pre-
venció del malbaratament alimentari obliga els agents 
implicats a facilitar la creació d’espais i de sistemes per a 
la distribució dels excedents. 

Entre les iniciatives de reaprofitament dels aliments des-
taca Càritas Diocesana i el seu programa d’Ajuda a les Ne-
cessitats Bàsiques. Des de l’entitat advoquen per unir es-
forços per reduir tant el malbaratament d’aliments com 
la pobresa i l’exclusió social. “La lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social no pot ser una de les principals respostes 
al malbaratament alimentari. El malbaratament alimen-
tari no es pot solucionar donant-t’ho només a persones 
pobres”, assegura Georgina Colomé, membre del Progra-
ma d’Ajuda a les Necessitats Bàsiques. Segons l’entitat, 
cal un compromís per part de tots els actors de la cade-
na alimentària, públics i privats, per prendre part de la 
darrera baula de la cadena de valor: redistribuir aquells 
excedents que no s’han pogut consumir. 

2.3. Com funciona la contractació de men-
jadors escolars a Catalunya?

El servei de menjadors escolars als centres docents públics 
de Catalunya es poden adjudicar a través de licitacions, on 
s’estableixen els criteris per tal que les empreses de serveis 
alimentaris puguin optar al subministrament de menús dels 
alumnes escolaritzats. Els contractes es realitzen per un 
període definit prèviament als plecs del contracte de gestió 
del servei, incloent-hi possibles pròrrogues. Habitualment a 
la licitació hi poden optar tant persones físiques com jurídi-

ques que acreditin solvència econòmica i financera i solvèn-
cia tècnica i professional. 

Entre els criteris obligatoris d’adjudicació, la Generalitat 
de Catalunya estableix que les empreses adjudicatàries 
es comprometen a presentar a la direcció del centre la 
programació mensual dels menús diaris organitzada per 
trams setmanals. D’altra banda, les empreses també són 
les responsables de fer arribar la programació dels me-
nús a les famílies. Uns menús que han d’estar supervisats 
per professionals amb experiència en la nutrició humana 
i la dietètica. És important especificar el tipus de prepara-
ció i d’ingredients de tots els plats.

Els criteris establerts per l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya també especifiquen que la carn, el peix i l’ou 
només podran estar presents en un dels plats de cada 
menú. Així, es marca la periodicitat de diferents tipus 
d’aliments, com els llegums, les carns, els ous, els cereals 
i els peixos, entre d’altres14. 

Cada àpat ha d’aportar, com a mínim, un producte fresc i 
hortalisses. En canvi, s’ha de reduir el consum de productes 
precuinats o fregits. El 2021, la conselleria d’educació va afe-
gir novetats en els contractes de menjadors escolars, com 
ara incorporar propostes de programació pedagògica per 
part de les empreses sol·licitants i l’aposta per productes de 
proximitat. Ara bé, tot i que la Llei de prevenció del malba-
ratament alimentari contempla l’obligació d’establir progra-
mes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari 
i de prioritzar productes ecològics i de proximitat. L’Adminis-
tració Pública encara ha de facilitar guies per a l’elaboració 
del plans propis o col·lectius de prevenció de les pèrdues i el 
maratament alimentaris.

14. “Criteris alimentaris per a la contractació de la gestió dels menjadors 
dels centres educatius”. Agència de Salut Pública de Catalunya.
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https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/criteris-contractacio/criteris-preme-accessible.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/criteris-contractacio/criteris-preme-accessible.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/criteris-contractacio/criteris-preme-accessible.pdf
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3. Situació actual del malbaratament
alimentari a Catalunya
Per obtenir les últimes dades oficials del malbaratament 
alimentari a Catalunya, proporcionades per la Generalitat 
de Catalunya, ens hem de remuntar al 20101. En aquell 
moment, el malbaratament alimentari ja era una realitat 
preocupant i es va establir una metodologia per tal de 
determinar la quantitat de tones de menjar que acaba-
va a les escombraries. Amb aquest objectiu, l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) va encarregar a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) l’elaboració de la ‘Diagnosi 
del malbaratament alimentari a Catalunya’, que poste-
riorment es va resumir en la publicació Un consum més 
responsable dels aliments. 

En aquest estudi, es van analitzar els circuits de recollida 
selectiva de la fracció orgànica i de la recollida de la res-
ta en municipis grans i petits de tota Catalunya per tal 
d’obtenir una mostra àmplia de la població i un espectre 
variat. Es van descartar els circuits de recollida selectiva 
de vidre, paper i envasos, atès que la presència de restes 
alimentàries en aquests eren irrellevants, i tampoc es va 
tenir en compte el malbaratament produït per a la distri-
bució a l’engròs, el de la indústria agroalimentària i el del 
sector primari.

Fruit de l’anàlisi de les dades recollides, es va calcular que 
l’any 2010 es consumien a Catalunya 3,74 milions de tones 
d’aliments sòlids, uns 499 quilograms d’aliments sòlids per 
persona i per any. D’aquests, es descartaven com a residus 
al voltant d’1,18 milions de tones.

En aquestes primeres xifres, però, s’hi inclouen dos tipus 
de residus diferents: els residus considerats inevitables i 
els que representen un malbaratament alimentari. Ente-
nem per residus inevitables aquelles restes d’aliments que 
estan intrínsecament lligades al consum dels aliments i 
que es descarten habitualment en el procés culinari o en el 
moment de consumir l’aliment, com ara les peles de fruites 
i verdures, el marro del cafè o les espines dels peixos.

Tenint en compte aquesta diferència, es calcula que, del 
total estimat d’1,18 milions de residus descartats el 2010, 
els residus inevitables suposaven 920.577 tones. Per tant, 
262.471 tones dels residus suposaven un malbaratament 
alimentari real; 34,9 quilograms d’aliments malbaratats 
per persona i any. Aquesta quantitat suposa un 7% del to-
tal dels aliments sòlids consumits i podria nodrir més de 
500.000 persones durant un any sencer. 

Abans d’aprofundir en les causes i els impactes del mal-
baratament alimentari, cal fer un incís i posar de relleu la 
tasca del geògraf i investigador Paco Muñoz (1967-2018). 
Muñoz treballà activament a l’Oficina de medi ambient 
de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu 
d’aprofundir en les causes que duen al malbaratament 
alimentari i buscar-hi solucions, des d’un vessant científic, 
institucional i també activista2.

Un altre indicador per calcular la xifra d’aliments que es mal-
baraten anualment el podem trobar en els menjadors de les 
escoles. Segons dades recopilades per Campos Estela arran 
dels registres del projecte ‘Pesa i Pensa’, en els darrers deu 
anys es podrien haver malbaratat 100.000 tones. Diàriament, 
un infant que es queda al menjador malbarata una mitjana 
de 120 grams diaris, el que suposa 21 kg a l’any per cada in-
fant, aproximadament. Tenint en compte que a Catalunya 
vora 500.000 alumnes poden estar fent ús del menjador es-
colar, cada any es podrien estar malbaratant als menjadors 
escolars de Catalunya 10.000 tones d’aliments. 

En un altre estudi realitzat el 2019 pel Centre d’Investigació 
en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), 
centre conjunt de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA), s’estimava que la mitjana d’aliments malbaratats 
als menjadors de les escoles era de 20,5 quilograms al dia 
per a cada escola. Aproximadament, es calculava que cada 
comensal malbaratava una mitjana d’entre 60 i 100 grams 
d’aliments al dia4. 

Ingesta neta
2.565.252

FORM neta
de circuits resta

+ FORM
1.338.984

Total residus
alimentaris
1.183.049

FV + altres ROF dins de FORM
155.935

Residus alimentaris
inevitables

920.578

Total aliments
sòlids Catalunya

3.748.301

Aliments
líquids

i begudes
2.608.074

Malbaratament
262.471

1. “Un consum més responsable dels aliments”. Agència de Residus de Catalunya. 
2. “Hi ha qui quan passeja mira arbres, aparadors o veïns; jo miro les escombraries, Paco Muñoz (1967-2018)”. Sostenible.cat. 2022.

3. Entrevista a Campos Estela.
4. “El derroche alimentario en los comedores escolares podría reducirse en un 34%”. IRTA. 2019. / “Escoles contra el malbaratament alimentari”. CREDA. /  
    “Escoles contra el malbaratament alimentari”.

https://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_consum_responsable-FINAL.pdf
https://www.sostenible.cat/opinio/hi-ha-qui-quan-passeja-mira-arbres-aparadors-o-veins-jo-miro-les-escombraries-paco-munoz-1967
https://www.irta.cat/es/el-derroche-alimentario-en-los-comedores-escolares-podria-reducirse-en-un-34/
https://www.creda.es/wp-content/uploads/2019/10/EscolesContraMalbaratament_BertaVidal.pdf
https://escolescontraelmalbaratament.blogspot.com/
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més probable que es malbaratin aliments, en especial si 
s’obtenen en supermercats, ja que les racions que s’ofe-
reixen en la majoria d’establiments estan pensades per a 
unitats familiars de quatre persones.

Un altre aspecte rellevant és la disminució del valor dels ali-
ments en les despeses familiars. Si les depeses anuals en 
alimentació suposaven un 35% del total de les despeses fa 
quaranta anys, el 2010 suposaven només un 14% del còm-
put anual. Aquesta devaluació en el cost dels aliments ha 
provocat també un menor interès per part de les famílies 
en optimitzar aquests recursos.

Altres factors són la manca o l’escassa planificació de les 
compres i la falta de coneixement sobre la conservació i 
manipulació d’aliments. En general, l’aprovisionament de 
productes d’alimentació a les llars es fa més espaiada en el 
temps que en altres sectors. Aquest fet provoca que, si no 
s’emmagatzemen correctament els aliments i no es planifi-
quen curosament els àpats ni les compres, no es consumei-
xin els productes a temps i es malbaratin. 

Per altra banda, el model de consum en grans superfícies 
contribueix a generar una sensació d’abastiment constant. 
Sumat a la devaluació dels preus dels aliments, això contri-
bueix a restar pes al fet de malbaratar  aquests productes, 
perquè en qualsevol moment es poden reemplaçar al re-
bost amb un cost econòmic assumible.

Per últim, podem identificar una sèrie d’aspectes més avi-
at socioculturals que també expliquen algunes de les cau-
ses del malbaratament alimentari. Per un costat, hi ha una 
tendència a servir a taula racions massa generoses i això 
provoca que quedin al plat restes d’aliments no ingerides 
que s’acostumen a malbaratar. Podem parlar, també, d’una 
pèrdua de costums culinaris i receptes de reaprofitament 
de restes per al mateix dia o l’endemà.

David Esteller, responsable del projecte contra el malbara-
tament alimentari d’AECOC, coincidia amb aquestes causes 
en una entrevista realitzada per Campos Estela: “Els con-
sumidors comprem per la vista i per la moda, moltes vega-
des. Així doncs, el gran factor del malbaratament som els 
consumidors, perquè comprem de més, no planifiquem, les 
famílies estan perdent coneixement sobre el procés de pre-
paració i aprofitament dels aliments”5.

Pel que fa als serveis de restauració i càtering, alguns dels 
factors són similars. Per una banda, les racions massa grans 
i els menús tancats poden contribuir a generar restes als 
plats. Malauradament, encara no s’ha estès prou la pràctica 
d’emportar-se el menjar sobrant del plat i conseqüentment, 
tot el que no es consumeix en el servei resulta en aliments 
malbaratats. Malgrat això, ja existeixen iniciatives com la 
campanya ‘Remenja’mmm’, impulsada per les entitats Reze-
ro, Nutrició Sense Fronteres i Banc de Recursos en els sec-
tors de l’hostaleria i la restauració.

3.1. Malbaratament alimentari per sectors

Els sectors que s’han tingut en compte en la ‘Diagnosi del 
malbaratament alimentari a Catalunya’ són les llars, la res-
tauració i l’hostaleria i la distribució al detall (en mercats, 
supermercats i altres comerços alimentaris).

Segons les dades recollides, el principal sector on es pro-
dueix el desaprofitament d’aliments és el de les llars. D’una 
banda, pels aliments no consumits del plat, on també s’hi 
deixen restes aprofitables, i d’altra banda, per la mala plani-
ficació de les compres o per aquells productes que es llen-
cen per una mala interpretació de la data de caducitat o 
consum preferent. 

De les 262.471 tones d’aliments malbaratats que es van 
comptabilitzar, els residus d’aliments descartats a les llars 
van representar 151.872 tones, un 58% del malbaratament 
alimentari a Catalunya.

Pel que fa al sector de la restauració i l’hostaleria, aquest 
acumula un 16% del malbaratament. En concret, es van 
comptabilitzar 30.976 tones de residus alimentaris pro-
vinents d’establiments de restauració i serveis de càtering 
del sector privat i unes altres 9.574 tones de residus de 
restauració i càtering induïts per la demanda institucional. 
Aquestes xifres suposen, respectivament, un 12% i un 4% 
dels aliments malbaratats el 2010 a Catalunya. Com a les 

llars, bona part d’aquests aliments malbaratats no s’han 
consumit del plat, o bé s’han desaprofitat abans del seu 
consum al plat, bé perquè han caducat, bé perquè no s’han 
conservat correctament.

Finalment, els residus generats per la distribució d’aliments 
al detall suposen un 26% del malbaratament total d’ali-
ments. En aquest sector s’han tingut en compte els residus 
provinents de supermercats (42.987 tones), els aliments 
descartats en mercats (3.671 tones) i el malbaratament en 
altres establiments comercials alimentaris (23.391 tones). 
En termes relatius, en els supermercats s’origina el 16% del 
malbaratament de Catalunya, en els mercats un 1% i en al-
tres establiments comercials un 9%. 

En aquest cas, tots els aliments es malbaraten abans del seu 
consum o preparació; els residus són principalment produc-
tes retirats per un mal aspecte, productes caducats o pro-
pers a la seva data de caducitat o productes mal conservats.

3.2. Causes del malbaratament alimentari

Les causes del malbaratament poden diferir en funció de 
quin sigui l’agent que el produeix. En el cas de les llars, 
molts dels factors que influeixen en el malbaratament 
d’aliments tenen relació amb l’estructura familiar i les se-
ves condicions socioeconòmiques. En el cas de famílies 
monoparentals o unipersonals, per exemple, serà molt 

Es malbarata el 7% dels
aliments sòlids consumits.

5. Entrevista a AECOC.
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El volum de pa sec o pa rossegat i a trossos que es llença 
representa per si sol un 6,8% del malbaratament a les llars.
Finalment, hi ha una proporció petita del menjar malbara-
tat, un 3,7%, que correspon a aliments en bon estat (empa-
quetats o no) que no s’han encetat. 

3.4. El valor econòmic del malbaratament
Segons David Esteller, el malbaratament alimentari té as-
sociada una petjada hídrica i de carboni, a causa de tots els 
recursos que s’han emprat en l’elaboració d’un producte 
finalment no aprofitat. “El malbaratament alimentari impli-
ca que tota l’energia, la mà d’obra i la matèria primera que 
s’han fet servir per elaborar un producte es malmetin. (...) 
Malbaratar és perdre diners, i cap empresa ho vol”. 

En l’estudi europeu Estimates of European food waste le-
vels, s’estima que el cost econòmic de cada tona d’ali-
ments malbaratats a l’àmbit de les llars és de 3.529 eu-

ros6. Si ens basem en aquesta xifra, podem calcular quin 
és el valor econòmic del malbaratament a Catalunya o a 
les escoles catalanes. 

Com hem indicat a l’inici d’aquest capítol, es calcula en 
262.471 tones el pes dels aliments malbaratats a Catalunya 
al llarg d’un any. El cost econòmic d’aquest desaprofitament, 
doncs, el podem xifrar en 926.260.159 euros. Als menjadors 
de les escoles, Campos Estela estima que es desaprofiten 
anualment 10.000 tones d’aliments, que suposen un cost 
de 35.920.000 euros. 

En l’estudi realitzat per la UAB i l’ARC, el càlcul ens retor-
na una xifra més conservadora. En aquest cas, es valora en 
1.599 euros la despesa en aliments sòlids d’una persona al 
cap de l’any. Si considerem que un 7% d’aquests productes 
seran malbaratats, podem establir el cost econòmic en 112 
euros per persona i any. A Catalunya, això suposa uns 841 
milions d’euros anuals. 

Per altra banda, pot existir una mala logística i planifica-
ció en els serveis dels restaurants. Amb l’objectiu d’evitar 
una manca de matèries primeres, i davant la dificultat de 
preveure demandes variables, molt sovint els establiments 
acumulen estoc que pot acabar en mal estat. 

Per últim, en la distribució al detall, podem identificar tres 
grans factors que contribueixen al malbaratament alimen-
tari. En primer lloc, hi ha una tendència creixent en la de-
manda de productes refrigerats, fet que obliga a una rotació 
més elevada de l’estoc que provoca al seu torn un incre-
ment dels béns que es retiren per una data de caducitat o 
de consum preferent propera. En segon lloc, hi ha unes res-
triccions naturals, com ara les oscil·lacions en la demanda 
de productes, que poden provocar baixes en alguns béns, o 
la durada dels aliments frescos. Finalment, tot això compli-
ca la gestió als establiments de distribució. Alguns aspectes 
concrets de la gestió que contribueixen al malbaratament 
alimentari són la manca de comunicació entre tots els ac-
tors del cicle, la dificultat de previsió de demandes, el con-
trol de la cadena del fred durant el transport o en el punt 
de venda, les deficiències en l’empaquetatge, la varietat de 
protocols per al control de qualitat i retirada de productes, 
o la formació dels treballadors.

Pel que fa als menjadors de les escoles, en l’estudi del CRE-
DA mencionat anteriorment, no s’especificava les causes 
del malbaratament alimentari, però sí que es donaven al-
gunes dades que ajuden a comprendre millor la casuística 
d’aquest sector, així com algunes propostes de millora. 

Per una banda, es va constatar que la major part de les res-
tes que es deixaven al plat eren postres, principalment frui-
ta. En l’anàlisi, es va concloure que les restes d’aquesta part 
de l’àpat suposaven un 50% del malbaratament alimentari 
als menjadors. L’altra meitat es repartia entre el segon plat, 
amb un 29% del pes relatiu; el primer plat, un 20% del mal-
baratament, i el pa, amb només un 1% del pes.

Tenint en compte això, s’assenyalaven alguns punts de mi-
llora o factors que podien ajudar a reduir el malbaratament 
als menjadors escolars. Per un costat, s’especificava que un 
millor coneixement per part dels infants sobre com pelar i 

tallar la fruita els ajudaria a aprofitar-ne totes les parts co-
mestibles i en reduiria el malbaratament. 

També s’apuntava que molt sovint les racions estandardit-
zades podien resultar excessives i que no tenien en comp-
te la gana que sent cada nen; una de les propostes, doncs, 
consistia en oferir tres mides d’àpats diferents, sempre 
complint uns criteris d’alimentació sana i equilibrada. A 
més, l’estudi apunta que conèixer el menú complet del dia 
podria ajudar els comensals del menjador a encarar millor 
l’àpat sencer i reduir les restes del plat, una pràctica habitu-
al que forma part del projecte ‘Pesa i Pensa’.

3.3. Quins aliments es malbaraten amb 
més facilitat? 

David Esteller, expert d’AECOC en la matèria, afirma que els 
productes que es malbaraten amb més facilitat són aquells 
que tenen una durada curta: “podríem dir el pa, la fruita, les 
verdures i els productes preparats, que tenen una vida més 
curta. Però en l’àmbit de la fabricació és difícil tenir dades 
fiables, perquè el que s’està fent és sumar fruites i verdures, 
carns i peixos i dividir-ho entre tres, o sigui que el resultat 
no és representatiu”.

En el document Un consum més responsable, podem veure 
també com es reparteix el malbaratament alimentari de les 
llars en funció del tipus orgànic del residu. Segons aques-
tes dades, el 48,6% del desaprofitament a les llars prové de 
restes d’aliments que s’han fet malbé o han caducat abans 
del procés d’elaboració. Gairebé la meitat dels productes 
llençats són productes envasats caducats, menjar florit o 
aliments en un estat no comestible. 

Prop d’un 41% del malbaratament correspon a menjar 
que s’ha preparat i no s’ha consumit o que s’ha dut a tau-
la però no s’ha menjat. Concretament, el 25% del malba-
ratament a les llars són restes dels plats servits a taula: 
trossos de carn, peix i verdures cuinades i rebosteria en-
cetada, comptant tant les parts comestibles com les peles 
o ossos. Un 15,9%, en canvi, són restes de menjar que 
s’ha cuinat o preparat però que no s’ha arribat a servir a 
taula i finalment s’ha acabat llençant. 

6. “Estimates of European food waste levels”. FUSIONS EU. 

https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
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4. Experiències internacionals

La problemàtica que suposa el malbaratament alimentari 
per al medi ambient i la seguretat alimentària ha generat 
múltiples iniciatives arreu del món per aconseguir eines i 
processos que permetin aprofitar més els aliments. El lide-
ratge exercit per les Nacions Unides des de fa més d’una 
dècada en aquesta temàtica s’ha traduït en la determina-
ció d’un Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèr-
dua i el Malbaratament d’Aliments: el 29 de setembre. Se-
gons les Nacions Unides, aquesta efemèride “brinda una 
oportunitat per fer una crida a l’acció, tant al sector públic 

com al sector privat, amb la finalitat d’establir prioritats i 
avançar amb la innovació per reduir la pèrdua i el malba-
ratament d’aliments”1. En aquest context, les iniciatives 
envers el malbaratament alimentari s’han multiplicat 
en els darrers anys. En el cas d’Europa, el projecte d’In-
terreg Europe ‘EcoWaste 4 Food’ ha liderat els objectius 
de la Unió Europea, juntament amb el programa euro-
peu  ‘De la granja a la taula‘. A Itàlia, França, Finlàndia i el 
Regne Unit, també podem trobar fórmules innovadores 
per reduir el malbaratament alimentari.

4.1. El lideratge d’’EcoWaste 4 Food’ a Europa

El projecte interregional de la Unió Europea ‘EcoWaste 4 
Food’ va néixer el 2017 fruit de la col·laboració de set re-
gions europees, i té com a objectiu millorar les polítiques 
econòmiques regionals del continent dedicades a la gestió 
eficient dels recursos. Així, el projecte pretén ajudar les ad-
ministracions locals i regionals a crear eines per reduir el 
malbaratament alimentari al llarg de tota la cadena. 

El projecte considera “inacceptable” que es malbarati fins 
al 50% de la producció agrícola i creu que amb altres políti-
ques regionals i globals es podria millorar l’eficiència del sis-
tema alimentari i la salut de les persones, així com crear una 
economia més eficient i respectuosa amb el medi ambient. 
El projecte està composat per l’aliança de set regions de 
la Unió Europea: Catalunya, a través de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya (ARC), Macedònia (Grècia), Ostrobòtnia 
del Sud (Finlàndia), la Regió de Provença-Alps-Costa Blava 
(França), la Regió de Gran Polònia (Polònia), el Comtat de 
Devon (Regne Unit)2 i la ciutat italiana de Ferrara.

Al llarg de més de quatre anys de vida, el projecte d’in-
tercooperació ha establert dues fases d’acció. Una pri-
mera fase, desenvolupada entre el 2017 i el 2018 i de-
dicada a l’aprenentatge i la planificació regional; i una 
segona fase d’implantació.

El projecte espera que la intercooperació entre els so-
cis permeti millorar les estratègies de les diferents po-
lítiques locals i regionals existents. Per aconseguir-ho 
‘EcoWaste 4 Food’ s’ha focalitzat en l’intercanvi d’experi-
ències entorn de les “ecoinnovacions” i ha estat l’origen 
del ‘Pla de Profit‘, un projecte elaborat amb el consens 
i la participació d’un total de 47 entitats catalanes vincu-
lades al malbaratament alimentari  per tal de reduir-lo. 
D’altra banda, el programa també pretén incentivar un 
canvi en les polítiques locals i millorar l’eficiència dels 
funcionaments de les administracions mitjançant bones 
pràctiques d’ecoinnovació i recomanacions polítiques per 
a una millor gestió del malbaratament d’aliments a la UE. 

4.2. ‘De la granja a la taula‘: cap a una ali-
mentació saludable i sostenible a Europa

Al maig del 2020 la Comissió Europea presentava davant 
dels 27 estats membres de la UE l’estratègia ‘De la granja 
a la taula‘. Aquesta nova iniciativa de l’executiu europeu 
s’emmarcava dins el Pacte Verd Europeu, un paquet d’ini-
ciatives polítiques acordades el 2019 per tal de situar la UE 
“en el camí cap a una transició ecològica”3 amb un objec-
tiu ambiciós: aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. El 
canvi de concepció que suposa el Pacte Verd Europeu en la 
creació de polítiques econòmiques i socials explica en bona 
part el sorgiment de l’estratègia ‘De la granja a la taula‘. Per 
primera vegada, la Unió Europea assumeix que el sistema 
alimentari comunitari requereix canvis estructurals per su-
perar problemes endèmics com l’impacte mediambiental i 
el malbaratament alimentari. 

Així, ‘De la granja a la taula‘ s’erigeix com la principal eina 
de la comunitat europea per fer front a la transformació del 
sistema alimentari. Una transformació que, si bé ha de te-

nir com a prioritat garantir la seguretat alimentària, posa el 
focus en altres objectius més estructurals, com:

 » Garantir la suficiència d’aliments, i que siguin assequi-
bles i nutritius, sense superar els límits del planeta. 

 » Reduir a la meitat l’ús de plaguicides i fertilitzants i la 
venda d’antimicrobians. 

 » Augmentar la quantitat de terra dedicada a l’agricultura 
ecològica. 

 » Promoure un consum d’aliments i unes dietes saluda-
bles i més sostenibles. 

 » Reduir la pèrdua i el malbaratament d’aliments.

 » Lluitar contra el frau alimentari en la cadena de submi-
nistrament. 

 » Millorar el benestar dels animals.

 » Reduir l’ús de plaguicides en un 50% el 2030. 

1. “Evitar la paradoja del hambre en un contexto de pérdida y desperdicio 
alimentario”. Nacions Unides.
2. “Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better 
resource efficient economy”. Ecowaste 4 Food.

3. “Pacto Verde Europeo”. Consell de la Unió Europea. 2019.

https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ecowaste4food/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ecowaste4food/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/
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Així, l’estratègia ‘De la granja a la taula‘ identifica tres àrees 
on incidir per transformar el sistema alimentari: la produc-
ció, la transformació i comercialització, i el consum. I en to-
tes tres àrees el malbaratament alimentari hi és present. 

Tant és així que, per tal d’assolir els objectius marcats per 
l’estratègia, la Unió Europea es proposa crear tres iniciati-
ves legislatives relacionades amb l’agricultura ecològica, 
l’etiquetat d’aliments sostenibles i la reducció del malbara-
tament alimentari. 

A l’octubre del 2020, la Comissió Europea va presentar les 
conclusions sobre l’estratègia ‘De la granja a la taula‘. En 
aquestes, els Estats membres es comprometen a garantir 
aliments suficients i assequibles alineats amb la neutralitat 
climàtica el 2050, assegurar uns ingressos econòmics justos 
per al sector primari i garantir la competitivitat de l’agricul-
tura comunitària a escala global. 

4.3. ‘Mangia e pensa’: el projecte italià 
inspirat en la iniciativa de Campos Estela 
‘Pesa i Pensa’ 

El marc normatiu creat per la Unió Europea, que identi-
fica la reducció del malbaratament d’aliments com a una 
eina clau per a la transició ecològica, juntament amb la in-
tercooperació fomentada pel projecte ‘EcoWaste 4 Food‘, 
han fet sorgir diferents iniciatives europees de caire local. 
Una d’elles la trobem a la ciutat italiana de Ferrara, que 

ha replicat a dues escoles de la ciutat el projecte ‘Pesa i 
Pensa’ de Campos Estela. El projecte ha impulsat “la crea-
ció d’un marc temàtic, organitzatiu i financer que ha pro-
piciat la creació d’un grup d’actors local format per pro-
fessors, famílies i autoritats sanitàries locals”, assegura 
Michele Pancaldi, coordinador local d’‘EcoWaste 4 Food‘ i 
operador del centre d’educació ambiental de Ferrara. Se-
gons Pancaldi, el projecte ‘Mangia e Pensa’ (menja i pensa, 
en italià) ha permès millorar la reducció del malbarata-
ment alimentari a l’escola. “Hem aconseguit implicar tota 
la comunitat escolar contra el malbaratament alimentari 
i hem assolit un valor afegit en les accions educatives re-
alitzades per professors”, assegura Pancaldi. 

‘Mangia e pensa’ ha involucrat 30 professors i més de 350 
alumnes de la ciutat de Ferrara. El projecte ha permès for-
mar el professorat en pràctiques saludables per reduir el 
malbaratament alimentari i ha modificat les rutines alimen-
tàries, tant del centre com de les famílies4. 

Així, el projecte europeu ‘EcoWaste 4 Food’ ha estimulat 
l’intercanvi d’experiències a Europa en la reducció del mal-
baratament alimentari. En el cas italià, el projecte es va 
implementar el 2019 a dues escoles i aquell mateix any 
l’equip va poder intercanviar opinions amb els responsa-
bles del projecte ‘Pesa i Pensa’ de Campos Estela. “El pro-
jecte català ens ha servit d’inspiració per a activitats inter-
generacionals, com portar els avis a classe, i també per 
sembrar horts a l’escola”, clou Pancaldi.

França es 
proposa reduir el 
malbaratament 

alimentari un 50% de 
cara al 2025.

4. “Manifesto Mangia e Pensa”.

https://servizi.comune.fe.it/attach/idea/docs/manifesto_mangia_e_pensa
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4.7. Zero Waste Scotland: repensar el consum

El consum a Escòcia és massa alt i cal repensar-lo de dalt 
a baix per tal de reduir la contribució del territori a la crisi 
climàtica global. Aquest és el punt de partida de Zero Was-
te Scotland9, una organització sense ànim de lucre funda-
da pel govern escocès amb el suport del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional. 

La iniciativa té com a objectiu utilitzar el coneixement i 
l’evidència de les dades per informar i promoure el canvi a 
nivell polític, empresarial i individual, amb l’acceleració de 
l’economia circular com a meta. 

Un dels plans d’acció de Zero Waste Scotland persegueix 
la reducció del malbaratament alimentari en un 33% de 
cara al 2025. Una de les iniciatives que promou en aques-
ta direcció és  el treball colze a colze amb les empreses 
privades i el sector públic per mesurar el malbaratament 
i donar eines per combatre’l amb un objectiu d’eficiència 

que no només beneficia el medi ambient, sinó també el 
rendiment econòmic de les companyies.

En aquest sentit, el programa ‘Target Measure Act‘ de l’entitat 
promou la formació dels treballadors per mesurar i reduir 
el malbaratament i dona visibilitat al compromís de cada 
negoci participant per lluitar contra aquesta problemàtica. 

Amb l’objectiu de sensibilitzar la societat, Zero Waste Scot-
land també promou la recerca sobre l’impacte del malba-
ratament alimentari dins i fora de les llars. 

En l’àmbit concret de les escoles, l’entitat ha editat guies 
i continguts educatius per implicar els i les alumnes en la 
lluita contra el malbaratament dins del centre educatiu, 
convertint-los en Waste Warriors. La iniciativa els ha per-
mès intercanviar experiències amb alumnes participants a 
Catalunya en el projecte ‘Pesa i Pensa’. Les escoles poden 
registrar els seus avenços i celebrar les fites aconseguides, 
en un clar exemple de gamificació.

4.4. ‘Pacte national de lutte contre le gaspi-
llage alimentaire’. França

França ha estat un dels països pioners en la reducció del 
malbaratament d’aliments a Europa. El 2013 l’executiu fran-
cès va marcar la lluita contra el malbaratament alimentari 
com una prioritat política, quan l’Assemblea va aprovar el 
‘Pacte nacional contra el malbaratament alimentari‘5. 

Aquest pacte va comptar amb el suport de l’Estat francès i 
els representants de tota la cadena alimentària: productors, 
indústria agroalimentària, indústria transformadora, distri-
bució, restauració col·lectiva i consumidors. I els seus objec-
tius són ambiciosos: reduir el malbaratament alimentari en 
un 50% de cara al 20256. Per assolir l’objectiu, l’Assemblea 
francesa va aprovar el 2016 la llei Garot, que estableix me-
sures concretes per combatre el malbaratament alimenta-
ri. Entre aquestes mesures destaca la prohibició de dur a 
terme pràctiques que destrueixin els aliments que encara 
siguin aptes per al consum i l’obligació dels grans supermer-
cats d’associar-se amb entitats socials que puguin recollir 
els seus excedents alimentaris. 

Pel que fa a la distribució col·lectiva, com els menjadors es-
colars, la Llei de Transició Energètica francesa obliga l’Estat, 
els establiments públics i les col·lectivitats territorials a la 
posada en marxa d’un programa de lluita contra el malba-
ratament alimentari als menjadors col·lectius. 

4.5. ‘Innovation through food circular eco-
nomy currículum’: la iniciativa de Finlàn-
dia per fer efectiva l’economia circular 

L’aposta d’estat de Finlàndia per l’economia circular la fa 
destacar com un dels països que més ha avançat cap a la 
sostenibilitat del seu sistema econòmic. I aquest fet tam-
bé està tenint efectes en la reducció del malbaratament 
alimentari. En aquest sentit, l’Escola d’Alimentació i Agricul-
tura de la Universitat de Ciències Aplicades de Seinajoki ha 

modificat els seus plans d’estudi per fer-hi cabre l’economia 
circular. Així, la universitat pública finlandesa ha creat for-
macions específiques per a la creació de sistemes alimen-
taris sostenibles. “El projecte pretén desenvolupar, produir, 
provar i avaluar noves eines per a l’educació en la cadena de 
subministrament alimentària”7, assegura la universitat a la 
presentació de la seva oferta formativa.

Així, la universitat finesa prepara els nous professionals del 
sector agroalimentari per a la creació de sistemes de pre-
venció del malbaratament alimentari en diferents nivells de 
la cadena alimentària, augmentant la cooperació entre es-
tudiants, empreses, professors i responsables polítics. 

4.6. ‘Your Business is Food: don’t throw it 
away!’, la campanya britànica per al sector 
de la restauració 

Al Regne Unit trobem iniciatives concretes per acabar amb 
el malbaratament alimentari al sector de la restauració. 
Fruit de la tasca realitzada per ‘EcoWaste 4 Food’, diverses 
administracions locals del Regne Unit van llançar la campa-
nya ‘Your Business is Food: don’t throw it away!’ (‘El menjar és 
el teu negoci, no el llencis!’). El projecte pretén sensibilitzar 
el sector de la restauració envers els aliments que acaben 
a les escombraries. “El que es llença no és només menjar, 
sinó també el temps del personal i els costos de gestió dels 
residus”8, afirmen els responsables del projecte. 

La iniciativa ha inclòs la creació d’una guia inicial per al sec-
tor per tal de saber com actuar envers els aliments que ac-
tualment es malbaraten en els bars i restaurants britànics. 
Mitjançant aquest document es pretén crear una eina calcu-
ladora per quantificar els aliments llençats i el seu impacte 
econòmic. Posteriorment, es proposen accions correctores 
per tal d’evitar el malbaratament, com el millor control de 
les porcions, l’optimització de l’ús d’ingredients, preguntar 
als clients si volen guarnicions i pràctiques per a la millora 
de la gestió dels aliments cuinats entre torn i torn. 

5/6. “Francia continúa su lucha contra el desperdicio alimentario”. Noticias 
del Exterior. 2020.

7. “Circular economy Curriculum”. Interreg Europe. 2020.
8. “Your Business Is Food: Don’t Throw It Away!”. Interreg Europe. 2019.

9. Zero Waste Scotland.

https://www.mapa.gob.es/images/es/_bne44103franciaal-despalim_tcm30-524738.pdf
https://www.mapa.gob.es/images/es/_bne44103franciaal-despalim_tcm30-524738.pdf
https://www.interregeurope.eu/good-practices/circular-economy-curriculum
https://www.interregeurope.eu/good-practices/your-business-is-food-dont-throw-it-away
https://www.zerowastescotland.org.uk/
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El malbaratament 
alimentari, disparat 
durant els pitjors 
mesos de la pandèmia.
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5. La pandèmia de la COVID-19:
un sotrac en el camí 
“En el dia d’avui, acabo de comunicar al cap de l’Estat 
la celebració d’un consell de ministres extraordinari per 
decretar l’estat d’alarma a tot el país durant els propers 
15 dies”. Amb aquestes paraules, el president del Govern 
espanyol, Pedro Sánchez, anunciava el 13 de març del 
2020 l’inici d’una situació excepcional marcada per la 
incidència de la pandèmia de la COVID-19 entre la ciu-
tadania. Les mesures aprovades van suposar un canvi 
dràstic en el dia a dia de tota la societat i també en la 

5.1. Les vulnerabilitats del sistema alimen-
tari mostrades per la pandèmia

“Des de la Generalitat de Catalunya vam copsar que el mal-
baratament alimentari es va disparar durant els pitjors me-
sos de la pandèmia. El confinament va generar una aturada 
de moltes de les iniciatives que donaven resposta a l’aprofi-
tament d’aliments i va deixar neveres d’establiments plenes 
d’aliments que no es podien oferir”1, assegura la subdirec-
tora general de la Inspecció i Control Alimentari de la Gene-
ralitat de Catalunya, Glòria Cugat.

5.1.1. L’impacte en el sector agrícola i ramader 

Un informe elaborat pel Centre de Recerca en Economia i 
Desenvolupament Agroalimentari (CREDA UPC-IRTA) per 
encàrrec del Departament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya va identificar el primer sector com el que 
millor va sobreviure a l’impacte de la pandèmia en ter-
mes de malbaratament alimentari. Segons el barem uti-
litzat per la investigació, l’impacte de la COVID-19 envers 
el malbaratament al sector agrícola i ramader va ser de 
5,7 punts sobre 102. Tanmateix, l’informe assegura que 

gestió del malbaratament alimentari. El confinament 
domiciliari, juntament amb el tancament de nombrosos 
establiments i comerços, així com les escoles, va tenir un 
impacte significatiu sobre el sector agroalimentari. Tot i 
que la indústria alimentària va ser declarada com a ser-
vei essencial (generant així menys mesures restrictives 
per al sector), la pandèmia va incidir de forma directa 
en tota la cadena i va generar desequilibris i deficiències 
que van comportar un augment del malbaratament. 

el principal sotrac del sector agrícola es va trobar en la 
seva incapacitat d’aturar la producció d’aliments. El ritme 
productor no es va poder adaptar a la caiguda de la de-
manda dels pitjors mesos de confinament de l’any 2020. 

Aquesta problemàtica es va veure accentuada per la prohi-
bició dels mercats ambulants de circuits de comercialització 
curts que els pagesos fan de forma recurrent en nombroses 
poblacions del país. El decret de l’estat d’alarma no va in-
cloure aquests tipus de mercats com una activitat essencial, 
deixant tot el pes de la comercialització d’aliments als grans 
establiments. Aquesta disfunció va provocar la generació 
d’excedents per part dels pagesos durant el mes i mig en 
què els mercats dels productors van estar tancats3. 

5.1.2. L’impacte en la indústria transformadora 

D’altra banda, l’informe encarregat per la Generalitat de 
Catalunya identifica el sector transformador com un dels 
principals punts de vulnerabilitat de la cadena alimentà-
ria pel que fa a l’aprofitament dels aliments. Segons les 
dades obtingudes, aquesta indústria va incrementar ex-
ponencialment el malbaratament d’aliments durant els 
mesos de confinament en una mitjana de 4,61 tones per 

empresa. Aquesta evolució es deu, segons les respostes 
de l’informe, al tancament de la majoria de canals de co-
mercialització relacionats amb l’hostaleria i la restaura-
ció. Altres motius que van dur a la indústria transforma-
dora i al comerç majorista a malbaratar aliments van ser 
la cancel·lació de comandes i la manca de clients. 

5.1.3. L’impacte en el comerç majorista i 
minorista 

El grau de malbaratament alimentari en els comerços majo-
ristes i minoristes va ser inferior que el produït en la indús-
tria transformadora i el sector primari. Si bé els comerços 
van ser els que més van sofrir els estralls de la pandèmia, 
no van patir tant el descontrol d’excedents d’aliments. En 
tot cas, l’impacte també és considerable si es quantifica: 

l’informe calcula que, de mitjana, els comerços majoristes i 
minoristes van malbaratar 1,25 tones per empresa. 

5.1.4. L’impacte en el comerç majorista i 
minorista 

L’aportació dels consumidors en l’increment del malbarata-
ment alimentari durant els mesos de confinament també va 
ser, a priori, discreta. L’informe Impacte de la COVID-19 sobre les 
pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya assegura que 
el 79% dels catalans no van veure modificat el seu volum de 
malbaratament alimentari durant els pitjors mesos de la CO-
VID-19. De fet, el percentatge d’enquestats que considera que 
es va incrementar és residual: només un 3%. En canvi, s’identi-
fica un percentatge major de ciutadans que assegurava haver 
reduït el seu malbaratament durant el confinament: un 18%.

1. Entrevista a Glòria Cugat 
2. “Impacte de la COVID-19 sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari 
a Catalunya”. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroali-
mentari. 2021.

3. “Els pagesos reclamen que es reobrin els mercats ambulants suspesos 
pel coronavirus”. CCMA. 2020.

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Resum-executiu_Impacte-COVID-sobre-perdues-i-malbaratament-alimentari_2020_Final.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Resum-executiu_Impacte-COVID-sobre-perdues-i-malbaratament-alimentari_2020_Final.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Resum-executiu_Impacte-COVID-sobre-perdues-i-malbaratament-alimentari_2020_Final.pdf
https://www.ccma.cat/324/els-pagesos-reclamen-reobrir-els-mercats-am-bulants-suspesos-pel-coronavirus/noticia/3000214/
https://www.ccma.cat/324/els-pagesos-reclamen-reobrir-els-mercats-am-bulants-suspesos-pel-coronavirus/noticia/3000214/
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5.1.5. L’impacte en el comerç majorista i 
minorista 

Més enllà de l’impacte de la pandèmia en el malbarata-
ment alimentari de les diferents baules de la cadena, la 
COVID-19 també va generar disfuncions en el reaprofita-
ment d’aliments. I si bé al llarg de la pandèmia van sorgir 
nombroses iniciatives de donació de productes, les princi-
pals cadenes d’aprofitament van fallar. Justament, amb la 
voluntat de facilitar la relació entre els diferents actors de 
la cadena alimentària, la Generalitat de Catalunya va habi-
litar, durant aquells mesos, el marketplace anomenat ‘Apro-
fita els aliments‘. La plataforma “facilitava el contacte entre 
les iniciatives d’aprofitament i les empreses amb excedents 
d’aliments”, assegura Cugat. Aquest marketplace d’iniciativa 
pública s’ha anat desenvolupant des de llavors amb la vo-
luntat de comptar amb una plataforma que permeti tenir 
més informació i coordinar l’aprofitament d’aliments. 

5.2. Què hem après de la pandèmia?

Els efectes de la pandèmia en la cadena de valor alimentà-
ria han demostrat que la reducció del malbaratament inter-
pel·la tots els actors del sistema. Des dels productors fins 
als consumidors, tots els agents, tant públics com privats, 
tenen un ampli camp per recórrer en la reducció dels ali-
ments que acaben a les escombraries. 

D’altra banda, les dades públiques de Catalunya reflec-
teixen la vulnerabilitat del sistema alimentari davant de 
situacions excepcionals com la de la COVID-19. Unes vul-
nerabilitats que es produeixen per la múltiple interde-
pendència entre els actors de la cadena alimentària per 
reduir el malbaratament. 

La diagnosi realitzada durant aquest període, però, ha per-
mès identificar la informació, la coordinació i la planificació 
com les millors aliades per prevenir el malbaratament d’ali-
ments4. Aquesta necessitat de coordinació mostra les relaci-
ons constants entre les diferents baules de la cadena alimen-
tària i fa més necessari que mai un pla d’acció conjunt entre 
institucions públiques i empreses alimentàries. 

Els comerços van 
malbaratar 1,25 tones 
per empresa durant el 

confinament.

4. “Impacte de la COVID-19 sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari 
a Catalunya”. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroali-
mentari. 2021.

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Resum-executiu_Impacte-COVID-sobre-perdues-i-malbaratament-alimentari_2020_Final.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Resum-executiu_Impacte-COVID-sobre-perdues-i-malbaratament-alimentari_2020_Final.pdf
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Resum-executiu_Impacte-COVID-sobre-perdues-i-malbaratament-alimentari_2020_Final.pdf
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Pesar, jugar, cuinar, 
conèixer i pensar: 
la resposta de les 
escoles davant del 
malbaratament.
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6. Casos d’èxit 

La presa de consciència per part de les administracions 
públiques, entitats, empreses i societat civil envers el 
malbaratament alimentari a Catalunya ha incentivat 
el sorgiment de diverses iniciatives que ens han con-
duït a la situació actual. La col·laboració entre els di-
versos actors ha estat cabdal per generar nous circuits 
d’aprofitament d’aliments, aprofundir en la conscien-
ciació dins dels centres educatius i establir pràctiques 
sostenibles. A continuació exposem una selecció de ca-
sos d’èxit catalans que resulten inspiradors de cara als 
propers passos que hem de fer com a societat. 

6.1. ‘Pesa i Pensa’

“Tot va començar amb un tros de pa”. L’empresa cata-
lana de menjadors escolars Campos Estela va iniciar el 
2012 un projecte inèdit i pioner a Catalunya que pretén 
conscienciar i reduir el malbaratament alimentari a les 
escoles: ‘Pesa i Pensa’. “Si mires el conjunt de la cadena 
alimentària, segurament el volum que es malbarata a les 
escoles és petit. Però nosaltres incidim directament en el 
futur consumidor, així que les nostres accions van més 
enllà”, assegura Martí Garcia, director general de Campos 
Estela. Arran d’aquella constatació tan gràfica del malba-
ratament alimentari a les escoles, l’empresa de serveis 
d’alimentació i lleure educatiu Campos Estela va decidir 
posar-hi remei: naixia el projecte ‘Pesa i Pensa’. 

L’objectiu de la iniciativa passava per establir mecanis-
mes que permetessin sensibilitzar la comunitat educativa 
sobre la problemàtica que suposa el malbaratament d’ali-
ments. I per aconseguir-ho, Campos Estela estava con-
vençuda que també era necessari quantificar els residus 
generats en termes d’energia, aigua i aliments. “El projec-

te té una part tècnica que té a veure amb sistematitzar 
la innovació. Innovar és obrir radar, obrir focus. Després 
d’un primer estudi, el projecte tenia a veure amb pesar i 
amb pensar, i així és com es va posar nom al projecte”, 
explica el director general de Campos Estela. 

Després d’aprofitar l’experiència de Campos Estela en 
l’àmbit de l’aprofitament alimentari per crear una experi-
ència educativa amb l’equip pedagògic, el projecte es va 
posar en marxa el 2014 amb l’execució d’una prova pilot a 
una escola del Penedès. L’enfocament del projecte va per-
metre que, durant la fase de prova de ‘Pesa i Pensa’, les 
escoles participants aconseguissin reduir un 35% el mal-
baratament d’aliments i un 50% la generació de residus.  

Al llarg dels anys, el projecte es va anar perfeccionant, i al 
curs 2017-2018 les escoles participants del projecte van 
aconseguir, de mitjana, reduir un 75% el malbaratament 
d’aliments. Els bons resultats aconseguits van propiciar que 
el 2015 l’Agència de Residus nominés el projecte ‘Pesa i Pen-

sa’ com a representant català al Premi Europeu de Preven-
ció de Residus en la categoria d’empresa. Ara bé, l’èxit del 
projecte no recau només en la reducció del malbaratament 
alimentari. “Si fem el càlcul de la dimensió del problema, 
el podem quantificar en 100 milions de quilos al llarg de 
l’última dècada, però està clar que no es tracta només d’un 
tema de volum, sinó de valors”, afegeix Garcia. 

Des de la seva implantació, ‘Pesa i Pensa’ s’ha aplicat a 
una quarentena de centres educatius de primària i se-
cundària de les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, i 
el 2019 es va començar a implantar també a les cases de 
colònies, fruit d’un conveni de col·laboració entre Cam-
pos Estela i Eix Estels. Actualment, més de 4.000 infants 
catalans estan participant en el projecte de l’empresa ca-
talana. El valor transformador de crear aquest projecte 
als menjadors de les escoles el resumeix Martí Garcia: 
“els infants que ara conscienciem són els qui prendran 
decisions en el futur”. 

La metodologia del ‘Pesa i Pensa’ està dissenyada per 
prendre consciència envers el malbaratament alimentari 

a tota la comunitat educativa, des dels infants fins a les 
famílies, passant pel personal docent i de lleure educatiu 
i els professionals de les cuines escolars. Així, el  mètode 
educatiu del projecte es separa en cinc accions: separar, 
pesar, pensar, proposar i donar valor. 

Primer de tot, el projecte proposa als alumnes separar 
correctament les restes del menjar en quatre recipients: 
envasos, restes d’aliments immenjables, restes d’aliments 
menjables i aigua. Un cop completat aquest pas, els alum-
nes han de mesurar el pes dels seus residus. Les dades 
obtingudes s’aniran bolcant a una base de dades per re-
gistrar tota la informació. 

Un cop obtinguts els resultats, arriba el moment de re-
flexionar. Tant infants com cuineres i educadors prenen 
consciència del malbaratament generat. Aquest procés 
contribueix a crear esperit crític i la voluntat de reduir el 
nombre de residus. Arribats a aquest punt, es proposen 
accions que permetin reduir el malbaratament, donant 
valor als aliments, reajustant els menús i fent canviar els 
hàbits de consum dels infants.



C A P Í T O L  6  | Casos d’èxitC A M P O S  E S T E L A

56 57

El recorregut de
‘Pesa i Pensa’

Maig 2010,
neix la llavor del Pesa i Pensa’:

La iniciativa busca el reaprofitament 
dels àpats cuinats als menjadors 

escolars de Rubí per la preocupació 
provocada per la recessió econòmica 

iniciada el 2008 i la inquietud per reduir 
el malbaratament alimentari.

Maig 2017,
el ‘Pesa i Pensa’ arriba a Girona:

El projecte es desenvolupa per primera 
vegada a l’escola Les Moreres de Flaçà, 
un menjador de la província de Girona 

a través de l’acord amb Bo i Sa.

Octubre 2018,
premis i congressos:

‘Pesa i Pensa’ és escollit com la millor 
experiència d’economia circular al
Congrés Rubí Brilla. El mateix mes,

el projecte participa a la RECUWASTE 
2018 organitzada pel Consoci pel

Tractament de Residus del Maresme 
amb la Generalitat de Catalunya

i la Diputació de Barcelona.

Curs 2013-2014,
definició i posada en marxa:

L’equip pedagògic del programa ‘Pesa i 
Pensa’ defineix la posada en pràctica de 
la iniciativa i, des del gener fins al juny 
del 2014, comença la prova pilot a una 

escola del Penedès. 

Juliol 2017,
‘Ecowaste 4 Food’:

L’Agència de Residus selecciona
‘Pesa i Pensa’ per formar part del

projecte ‘Ecowaste 4 Food’ a Catalunya.
Un projecte europeu sobre
malbaratament alimentari.

Febrer 2019,
exemple de prevenció del

malbaratament:

‘Pesa i Pensa’ és un dels projectes
recollits al Pla d’Acció de Prevenció

del Malbaratament Alimentari a
Catalunya (2019-2020) per reduir el 
malbaratament en totes les fases

de la cadena alimentària.

Finals de maig del 2015,
primer reconeixement europeu:

El projecte queda finalista dels premis 
de l’European Week of Waste Reduction 
del 2014 a Budapest arran de la nomi-
nació per part de l’Agència de Residus 

de Catalunya.

Octubre 2017,
‘Pesa i Pensa’ arriba a Lleida:

El menjador de l’escola Maria Mercè 
Marçal de Tàrrega és la primera

en adoptar el projecte a la província
de Lleida a través de la 

cooperativa Quàlia.

Maig 2019,
‘Pesa i Pensa’ al lleure:

Eix Estels, especialitzada en cases
de colònies, s’adhereix al programa
per promoure la sensibilització en

el malbaratament d’aliments
als infants i joves.

Curs 2014-2015,
‘Pesa i Pensa’ arriba a tota 

Barcelona: 

Més de 3.000 infants participen ja a la 
iniciativa en escoles del Vallès

Occidental, Baix Llobregat, L’Anoia, 
Penedès i Barcelonès.

Gener 2018,
experiències europees:

L’equip impulsor de ‘Pesa i Pensa’
participa en una visita d’intercanvi

a Finlàndia, en una escola de South 
Ostrobothnia, per compartir

experiències sobre el malbaratament 
d’aliments a les escoles.

Novembre 2020,
continua el programa:

Després del confinament i els temps 
més durs de la COVID-19, el projecte 
‘Pesa i Pensa’ reprèn els tallers a les 

escoles de forma presencial.

Novembre 2015,
premis a Catalunya:

El projecte ‘Pesa i Pensa’ desenvolupat a 
l’escola Sant Domènec de La Ràpita rep 

el Premi Escoles Verdes 2015.

Maig 2018,
‘Pesa i Pensa’, model d’eficàcia:

El projecte és una de les tres
iniciatives escollides en la

presentació del nou Observatori
d’Economia Circular de Catalunya

com a exemple d’eficàcia de recursos
i de reducció de riscos ambientals.

Maig 2022,
El fòrum de referència en innovació 

Food 4 Future - Expo Foodtech convida 
tres projectes per reduir les pèrdues

i el malbaratament d’aliments:
Mercabarna, Espigoladors

i ‘Pesa i Pensa’.
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6.2. ‘Cap menjar a la brossa!’

‘Cap menjar a la brossa!‘ és una campanya per reduir el 
malbaratament alimentari duta a terme per la Fundació 
Catalana de l’Esplai (Fundesplai). L’activitat s’emmarca 
dintre de la Proposta Educativa B612, per un consum 
conscient i sostenible: un recurs didàctic de Fundesplai 
que té com a objectiu l’educació del consum en el lleure 
dels infants, joves, famílies i la comunitat educativa.

L’experiència ‘Cap menjar a la brossa!‘ es va llançar entre 
els anys 2013 i 2014 i proposava implicar els infants i les 
famílies en una experiència educativa que els permetés 
donar la seva visió sobre el malbaratament alimentari i 
reduir-lo, tot fent activitats de sensibilització a diferents 
pobles, ciutats i barris.

Algunes de les activitats més destacables van ser:

 » El joc de taula ‘Cap menjar a la Brossa!’ permetia a famí-
lies, esplais i escoles aprendre sobre el malbaratament 
alimentari jugant plegats. El material es pot descarregar 
de forma gratuïta a través de la seva pàgina web.

 » Xerrades sobre el consum alimentari a diferents esplais 
de tota Catalunya destinades a la població adulta.

 » Un dels eixos fonamentals de ‘Cap menjar a la brossa!‘ 
va ser la cuina. En aquest sentit es van realitzar tallers 
i cursos de cuina, receptes per a tota la família i idees 
per cuinar amb “sobres” per reduir el malbaratament 
alimentari.

6.3. ‘Mentali’

Amb poc més de 7.000 habitants, el municipi de Sant Esteve 
Sesrovires ha estat pioner en la pràctica d’iniciatives per re-
duir el malbaratament alimentari. El compromís de l’Ajunta-
ment amb l’aprofitament dels aliments es va concretar l’any 
2017 en la creació del projecte ‘Mentali‘. La iniciativa va ser 
fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del 
municipi, l’empresa de menjar escolar Campos Estela i les 

entitats socials Suyana i Grup de Voluntariat, i tenia com a 
finalitat repartir àpats entre les famílies en situació de vulne-
rabilitat del municipi. Durant els tres primers anys de l’exis-
tència de ‘Mentali‘, el projecte va aconseguir repartir prop de 
3.000 àpats a un total de vuit unitats familiars del municipi1. 

El projecte, que compta amb la coordinació de les àrees 
d’Educació i Benestar Social, té com a objectiu l’aprofita-
ment dels excedents d’aliments dels centres educatius del 
municipi. Seunion i Campos Estela, les companyies gestores 
dels menjadors de les escoles de Sant Esteve Sesrovires, 
s’encarreguen de donar els excedents dels aliments dels 
menjadors escolars de cada dia. Posteriorment, les racions 
es guarden en recipients on s’especifica la procedència dels 
aliments que composen l’àpat, la data de caducitat i la infor-
mació sobre el seu consum correcte. 

6.4. ‘Pont alimentari’

La Fundació Prevenció de Residus i la Fundació Banc de 
Recursos compta amb el suport del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per 
a la promoció del ‘Pont Alimentari‘. És un projecte que 
interpel·la les empreses de càtering, restauració i de la 
distribució d’aliments per a reduir el malbaratament do-
nant els excedents a entitats socials.

Els objectius del ‘Pont Alimentari‘ són la reducció del mal-
baratament alimentari a la distribució i a la restauració. 
Per dur a terme aquest objectiu, aprofiten l’excedent que 
produeix aquesta cadena per fer visible la problemàtica 
i difondre els beneficis ambientals i socioeconòmics de 
reduir el malbaratament.

Formen part de la iniciativa entitats públiques com di-
versos ajuntaments de la província de Barcelona, la Ge-
neralitat de Catalunya, empreses privades com Campos 
Estela, Bonpreu, Condis o Consum i entitats receptores 
d’aliments com el Rebost Solidari d’Aliments, la Fundació 
de Famílies Monoparentals o la Creu Roja.

Els menjadors escolars 
que participen al 

‘Pesa i Pensa’ han reduït 
un 75% el malbaratament 

d’aliments.

1. “Cap menjar a la brossa!”. Fundesplai. 2013. 

https://projectes.fundesplai.org/capmenjaralabrossa/2013/10/17/cap-menjar-a-la-brossa/
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6.5. ‘Recooperem’

Un altre cas d’èxit en la prevenció del malbaratament ali-
mentari el trobem al Vallès Occidental. El 2014, l’informe 
de desigualtats de l’Observatori Comarcal alertava que el 
22,5% de la població catalana es trobava en situació de 
pobresa o exclusió social i els ajuntaments del Vallès Oc-
cidental constataven les dificultats dels bancs d’aliments 
per oferir productes cuinats, saludables i de qualitat. 
Amb l’objectiu de revertir la tendència, el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental va iniciar la campanya ‘Recoope-
rem‘. Des del 2015, el projecte es realitza a 12 municipis 
del Vallès Occidental i engloba 46 escoles, 16 empreses 
de restauració i hostaleria i 12 entitats socials2. Així, el 
projecte es proposa cinc objectius concrets:

 » Reduir el malbaratament alimentari, especialment en 
l’àmbit escolar. 

 » Donar suport als projectes en favor de la inclusió social 
dels municipis de la comarca. 

 » Afavorir la col·laboració entre diferents agents socials 
de la comarca. 

 » Generar circuits locals de distribució d’aliments. 

 » Fomentar l’economia circular. 

Per aconseguir-ho, el projecte s’encarrega d’aprofitar l’exce-
dent d’àpats preparats i productes de primera necessitat, tant 
de les escoles com de les empreses de restauració de la comar-
ca. Un cop arreplegats, els aliments es distribueixen a les enti-
tats socials dels municipis vallesans per oferir aliments frescos, 
cuinats i de qualitat a les famílies beneficiàries. 

Els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, 
Castellar, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Rellinars, 

6.7. ‘Ens ho mengem tot’

La ciutat de Barcelona també compta amb el seu propi pro-
grama per sensibilitzar els infants i joves envers el malba-
ratament alimentari i prendre accions que puguin quanti-
ficar la problemàtica i posar-li remei. Sota el nom ‘Ens ho 
mengem tot’, l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona va posar 
en marxa un projecte de reducció del malbaratament dels 
aliments als menjadors escolars de la capital catalana. 

El projecte va néixer com a conseqüència de la publicació 
de la Guia per evitar el malbaratament alimentari el 2011. 
La guia identificava el malbaratament alimentari com una 
problemàtica en la generació de residus i la petjada ecolò-
gica. Arran de la necessitat de prevenir el malbaratament 
alimentari, i en el marc del Pla de Prevenció de Residus, el 
consistori barceloní va decidir donar un impuls al progra-
ma ‘Escoles + Sostenibles’ amb la creació de la campanya 
‘Ens ho mengem tot’. L’objectiu era clar: aglomerar els 
centres educatius interessats a treballar, des dels menja-
dors, un consum alimentari més conscient3.

La iniciativa treballa amb l’alumnat i els monitors de lleu-
re educatiu dels menjadors escolars aspectes importants 
relacionats amb l’alimentació. D’aquesta manera, s’incul-
ca als infants i joves coneixement sobre l’origen dels ali-
ments, la producció de proximitat, el consum conscient, 
la petjada ecològica i el cost ambiental dels aliments que 
es consumeixen al menjador de l’escola. 

‘Ens ho mengem tot’ contempla una sèrie d’activitats que 
permeten als alumnes conèixer la procedència dels aliments, 
quantificar el malbaratament produït al menjador escolar i 
analitzar la seva petjada ecològica. La iniciativa aporta als 
centres educatius una guia didàctica, formació per als edu-
cadors del menjador, recursos pedagògics i material comu-
nicatiu de suport, entre d’altres continguts educatius. 

Al curs 2021-2022 han participat en aquest projecte una vin-
tena de centres educatius de la ciutat comtal. Des de la seva 
posada en marxa el 2013, el projecte ha comptat amb la par-
ticipació de més de 200 centres educatius de Barcelona.

Rubí, Sant Cugat, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Vacarisses i 
Viladecavalls ja s’han unit a la iniciativa. Durant els primers 
set anys de vida de ‘Recooperem‘ s’han obtingut grans re-
sultats, sobretot gràcies a l’aprofitament d’aliments de les 
escoles. Entre el 2015 i el 2019 la iniciativa va repartir més 
de 34.000 àpats, arribant a gairebé 2.500 famílies i evitant 
generar més de 15.000 quilos de residus. Ara el projecte 
es proposa generar major incidència en l’aprofitament d’ali-
ments en hospitals, empreses de restauració, menjadors 
col·lectius i altres sectors de l’hostaleria. 

6.6. ‘Al menjador de l’escola #jonollenço’

Partint de la base que el malbaratament alimentari és un 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible definit 
per les Nacions Unides a l’Agenda 2030, avança el projec-
te ‘Al menjador de l’escola #jonollenço’, promogut per Es-
pigoladors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 
l’Agència de Residus de Catalunya.

L’objectiu de la iniciativa és ajudar el professorat i els mo-
nitors dels menjadors en projectes de reducció i prevenció 
del malbaratament alimentari a les escoles. Per dur a terme 
aquesta tasca, durant els anys 2022 i 2023 s’estan oferint 
formacions a deu centres amb menjador de Catalunya per 
quantificar i co-dissenyar accions de prevenció i reducció de 
malbaratament alimentari de forma gratuïta.

Els Espigoladors són una associació sense ànim de lucre 
que opta per l’aprofitament dels aliments desenvolupant 
models replicables i transferibles, millorant l’accés a una ali-
mentació adequada i generant oportunitats per a persones 
amb risc d’exclusió social. Mitjançant l’economia circular, 
busquen allargar la vida dels productes i, d’aquesta manera, 
reduir la generació de residus no aprofitables.

2. “Acció social i educació”. Consell Comarcal del Vallès Occidental. 3. “Escoles més sostenibles”. Ajuntament de Barcelona.

https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/
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7. La tecnologia, eina estratègica

La revolució tecnològica està transformant la immensa 
majoria de sectors productius d’arreu del món, també 
la cadena de valor agroalimentària. Segons dades del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Pesca del govern 
espanyol, la inversió en recerca i desenvolupament al 
sector agroalimentari del país s’ha incrementat un 13% 
en els darrers anys. I entre les inversions realitzades 
pel sector, la innovació tecnològica ocupa el primer lloc 
amb prop de 800 milions d’euros el 2020. Tanmateix, a 

7.1. Eurecat i l’algoritme per prevenir el 
malbaratament alimentari a ‘Pesa i Pensa’

La tecnologia esdevé una eina capaç de fer guanyar com-
petitivitat, eficiència i seguretat al sector agroalimentari, 
però també es pot convertir en una palanca de canvi en 
matèria de sostenibilitat i reducció del malbaratament ali-
mentari. Justament, aquest motiu va impulsar el projecte 
‘Pesa i Pensa’ de Campos Estela a aliar-se amb el Centre 
Tecnològic de Catalunya, Eurecat. 

La col·laboració entre les dues entitats ha permès transfor-
mar totes les dades recopilades pel projecte ‘Pesa i Pensa’ 
sobre l’impacte del malbaratament alimentari a les escoles 
en una App digital pensada per sensibilitzar la societat so-
bre la problemàtica del malbaratament d’aliments. “La pla-
taforma consisteix a generar dades de forma digital i fer-les 
de qualitat per poder tenir bones anàlisis”, assegura Regina 
Enrich, investigadora d’Eurecat i responsable del projecte. 
Anomenada ‘Pesa i Pensa 2.0.’, l’aplicació web és capaç de 
mesurar els indicadors establerts de forma prèvia i ofereix 
kits d’activitats educatives per treballar la problemàtica del 
malbaratament alimentari de forma lúdica, a través de la 
gamificació, tant en l’entorn escolar com familiar. 

escala europea, l’Estat espanyol està catalogat com un 
“país innovador moderat”1, cosa que denota un enor-
me potencial tecnològic encara per explorar en molts 
sectors econòmics del país. En tot cas, a Espanya es 
poden comptabilitzar un total de 2.103 empreses que 
desenvolupen innovació tecnològica en el sector agro-
alimentari, cosa que erigeix la cadena de valor alimen-
tària en una àrea econòmica estratègica per al país2.

“Un cop hem tingut les dades, les hem analitzat, amb di-
ferents objectius, per identificar tendències i patrons de 
conducta vers el malbaratament alimentari. Això ens ha 
permès identificar on es produeix el malbaratament, saber 
si hi ha centres més propensos a malbaratar i per què, si 
hi ha evolució al llarg del temps, si hi ha preparacions dels 
aliments que agraden més o menys als infants i, per tant, 
generen més o menys residus...”, explica  Regina Enrich.

L’App utilitza les eines que ofereix la tecnologia per acon-
seguir diferents objectius. D’una banda, permet “extreure 
conclusions per fer visible i quantificar el malbaratament 
alimentari”, diu Enrich. D’altra banda, permet analitzar on 
es produeix el malbaratament alimentari i ofereix opcions 
als alumnes per evitar el malbaratament des de l’arrel. 
“L’App permet poder enfocar les compres en funció de la 
previsió de menús que s’han de servir el propers dies, fet 
que evita la generació d’excedents”, afegeix la investigadora 
d’Eurecat. La solució tecnològica desenvolupada per Cam-
pos Estela i Eurecat també utilitza la gamificació per fer ac-
cessibles els continguts i motivar encara més els infants en 
la sensibilització vers el malbaratament alimentari. 

1. “La inversión interna en I+D en el ámbito agroalimentario alcanzó los 845 
millones de euros en 2020”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
2022.

2. “La innovación en el sector agroalimentario”. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 2022.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-inversi%C3%B3n-interna-en-i+d-en-el-%C3%A1mbito-agroalimentario-alcanz%C3%B3-los-845-mi-llones-de-euros-en-2020/tcm:30-610461
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-inversi%C3%B3n-interna-en-i+d-en-el-%C3%A1mbito-agroalimentario-alcanz%C3%B3-los-845-mi-llones-de-euros-en-2020/tcm:30-610461
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-inversi%C3%B3n-interna-en-i+d-en-el-%C3%A1mbito-agroalimentario-alcanz%C3%B3-los-845-mi-llones-de-euros-en-2020/tcm:30-610461
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_innovacion_agrinfo32_tcm30-608441.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_innovacion_agrinfo32_tcm30-608441.pdf
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La inversió en I+D 
al sector agroalimentari 

s’ha incrementat 
un 13%.

Les dades que el projecte ‘Pesa i Pensa’ ha aconseguit acu-
mular al llarg dels anys s’han traduït en una informació va-
luosa sobre el malbaratament d’aliments que es produeix 
a les escoles catalanes. Fer més accessible aquesta infor-
mació mitjançant la innovació tecnològica té com a objectiu 
guanyar eficiència en la gestió dels aliments de les escoles i 
incrementar la sensibilització de l’alumnat. 

7.2. RFID: traçabilitat a la cadena de 
subministrament

La tecnologia no només pot ser una aliada per a la gestió 
dels residus i les restes de menjar a les escoles, sinó que 
també pot fer guanyar eficiència a les cadenes de subminis-
trament de l’agroalimentació. Un projecte realitzat per Blai 
Monegal Blanch a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) ha proposat l’aplicació de la tecnologia RFID a les ca-
denes de subministrament agroalimentàries catalanes. La 
tecnologia RFID és un sistema que identifica productes mit-
jançant l’etiquetatge i comunica la informació a un sistema 
d’emmagatzematge per tal de processar-la i interpretar-la. 
El projecte de la UAB pretén aplicar aquesta tecnologia a les 
cadenes de subministrament per augmentar l’eficiència i la 
productivitat de les empreses del sector.3

El projecte parteix de la base que avui en dia la traçabili-
tat dels aliments encara és un problema per al sector. De 
fet, estima que el 75% del cost d’un producte es veu re-
percutit pel seu circuit en la cadena de subministrament, 
cosa que afecta directament sobre el preu, però també 
sobre els costos i l’eficiència. 

Aquest projecte de la UAB es centra en les fases de la cade-
na de valor alimentària que van des de l’entrega al centre de 
distribució fins a la venda al consumidor. D’aquesta mane-
ra, es vol evitar que fins a un 20% dels aliments siguin rebut-
jats al llarg de la cadena de subministrament per errors, tal 
i com succeeix actualment. D’altra banda, el projecte també 
busca minimitzar la petjada ecològica dels aliments, ja que 
permetria fer més eficient el transport i evitar que el 25% 
dels camions vagin mig buits a l’hora de distribuir els ali-

ments pel territori. De fet, la pretensió del projecte s’alinea 
amb les línies estratègiques d’aplicació de la tecnologia al 
sector de l’agroalimentació. “Cal aplicar la tecnologia en tota 
la cadena alimentària per aconseguir un model alimentari 
més sostenible”, defensa Regina Enrich. 

L’aplicació de la tecnologia RFID a l’etiquetatge de produc-
tes alimentaris no pretén substituir el codi de barres, sinó 
complementar-lo. “Les etiquetes RFID poden ser llegides de 
manera automàtica quan un producte etiquetat passa prop 
d’un lector, reduint les tasques manuals de lectura del pro-
ducte i permetent l’automatització en temps real”, es pot 
llegir a la memòria del projecte de la universitat catalana. 

A nivell internacional, la memòria del projecte recull 
una sèrie de casos d’èxit d’aplicació de la tecnologia 
RFID al sector de la distribució i el consum. Empreses 
nord-americanes com Wal-Mart o Metro Group ja han 
aplicat aquesta tecnologia per automatitzar i fer més efi-
cients les seves cadenes de distribució. Entre els beneficis 
que genera l’aplicació de la tecnologia RFID a les cadenes 
de subministrament, el projecte destaca la millor plani-
ficació, la gestió en temps real de la demanda, el millor 
control de l’inventari, la reducció d’estocs, la reducció de 
pèrdues i malbaratament i la simplificació dels processos 
de recollida i empaquetat.

3. “Aplicació de la tecnologia RFID a les cadenes de subministrament. Estudi 
de viabilitat”. Universitat Autònoma de Barcelona. 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/13284165.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/13284165.pdf
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aprofitar els aliments 
per aprendre.
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8. Enfocament pedagògic de la prevenció del 
malbaratament alimentari
En el document Bases per transformar el model de distri-
bució i accés social als aliments1, la Federació Catalana 
de Banc dels Aliments, Càritas Diocesana de Barcelona i 
Creu Roja Catalunya proposen un seguit de mesures per 
construir una nova relació de la societat amb el reparti-
ment dels aliments. Destaquen que han de ser mesures 
simultànies, per tal de generar sinergies. També reconei-
xen que la pedagogia i la sensibilització tenen un paper 
cabdal en aquesta transformació, així com la innovació 
social.  En aquest capítol volem parlar precisament de les 

eines pedagògiques al voltant de la prevenció del malba-
ratament. Són estratègies que, per una banda, fomenten 
la sensibilització de les generacions més joves i impul-
sen un canvi a llarg termini. I, per l’altra, estableixen un 
marc adient per treballar moltes altres competències i 
valors. Podem dir, en aquest sentit, que sensibilitzar els 
alumnes durant el temps del migdia sobre la prevenció 
del malbaratament és, per sí mateix, una eina educativa. 
Aquest informe és ple d’exemples, però ara proposem 
extreure’n algunes conclusions. 

8.1. Noves competències i valors al voltant de 
la prevenció del malbaratament

El currículum de primària i secundària que la Generalitat 
ha presentat aquest 2022 suposa un canvi de paradigma, 
segons conclou la consultora en pedagogia Crece. S’ha pas-
sat d’un model en què l’adquisició de coneixements era la 
prioritat, a un altre en què es vol posar per davant l’adqui-
sició de competències. Aquestes han d’ajudar els infants i 
joves a “donar resposta als reptes personals, socials o pro-
fessionals que els puguin sorgir al llarg de la seva vida, i a 
implicar-se en la transformació de la seva societat en una 
més equitativa, justa i sostenible”, assenyala Ismael Franco 
Dueñas, membre de Crece2.

I quines són les competències transformadores que es po-
den treballar des de les aules o des del menjador escolar 

quan parlem d’iniciatives com ‘Pesa i Pensa’, que promouen 
la prevenció del malbaratament alimentari? Crece en des-
taca algunes:  

 » Compromís i responsabilitat personal.

 » Defensa de la sostenibilitat ambiental.

 » Escolta activa.

 » Habilitats comunicatives.

 » Cooperació.

 » Reflexió per l’acció

 » Emprenedoria. 

 » Transferència a la realitat. 

La Directora General d’Atenció a la Família i la Comunitat 
Educativa, Raquel Garcia i Sevilla, fa una reflexió en aquesta 
mateixa línia: “el treball amb els infants s’enfoca des d’una 
perspectiva transversal, competencial i, sobretot, vivencial, 
connectat amb la realitat i posant el focus en les experiènci-
es del dia a dia dels infants. És així com treballem aspectes 
cabdals, com ara la presa de consciència i l’actitud responsa-
ble i crítica davant el consum, tant individual com col·lectiu”3.

8.2. El lleure o l’oportunitat d’aprendre diver-
tint-se

Els diferents experts als quals hem consultat en aquest es-
tudi coincideixen a dir que el temps de lleure en general i 
el temps del migdia en particular són un espai educatiu de 
primer nivell, tot i que de vegades no estigui prou aprofitat 
o vinculat a l’educació formal. 

“El temps de menjador hauria de tenir molta més rellevàn-
cia”, opina Ismael Franco Dueñas. “Caldria promoure una 
major coordinació i continuïtat entre el temps educatiu for-
mal (aula) i el temps educatiu informal”, afegeix. Perquè, “a 
través del joc i de propostes lúdiques, els nens i les nenes 
poden arribar a desenvolupar i/o consolidar competències 
treballades a les aules”, apunta. 

Raquel Garcia i Sevilla també defensa la importància d’in-
corporar el projecte del menjador escolar en el projecte 
educatiu del centre. “És fonamental implicar i fer participar 
tota la comunitat educativa en l’assoliment d’aquests grans 
reptes que tenim com a escola o com a societat”, afirma. 

Des de l’Acellec (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura), el seu gerent, Pep Montes, també de-
fensa una educació integral i, de fet, considera que el lleure 
sempre és educatiu. I, en aquest sentit, els menjadors esco-

1. Bases per transformar el model de distribució i accés social als aliments. 
Federació Catalana de Banc dels Aliments, Cáritas Diocesana de Barcelona i 
Creu Roja Catalunya. 2019.
2. Entrevista a Crece.

3. Entrevista a la Direcció General d’Atenció a la Família i la Comunitat
    Educativa.
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lars són un espai idoni per transmetre als alumnes uns hà-
bits alimentaris “amb gran valor transformador”. I afegeix: 
“el fet educatiu vinculat a l’alimentació ja ve implícit. I si hi 
afegim la crisi ambiental que estem vivint i la insostenibili-
tat d’aquest creixement econòmic, és inevitable que des del 
món del lleure educatiu es treballin aquests temes”4.
 
Dins d’aquesta visió integral, l’escola Mare de Déu de la 
Salut, de Sabadell, ha creat unes comissions de treball for-
mades per professors, personal no docent i equip directiu. 
Treballen en la gestió de residus, en la seva classificació i 
en la posterior ubicació als contenidors destinats a cada 
material. Per al director del centre, Francisco Ortiz, el men-
jador “és un bon espai per reforçar la relació i el respecte 
amb els companys. En un moment d’esbarjo com aquest, 
el joc s’erigeix com un vehicle educatiu”5. Segons afirma, a 
l’hora del menjador es treballen aspectes com l’alimenta-
ció, els hàbits saludables, l’autonomia, la higiene, la socia-
lització o el respecte pel medi ambient.

8.3. La formació dels educadors

El gerent d’Acellec posa l’accent en la necessitat que els 
educadors estiguin formats per tal de posar les tècniques 
del lleure al servei d’uns objectius pedagògics. Dins l’àmbit 
del malbaratament alimentari, aquesta formació té dues 
vessants: coneixements sobre aspectes ambientals i la 
part pedagògica. 

Dins aquest camp destaquen iniciatives com l’escola Efa de 
l’Acellec per a la formació continuada dels professionals del 
sector. L’objectiu és disposar de recursos per “aconseguir 
transmetre continguts a través de les tècniques dinamitza-
dores del lleure”, afirma Pep Montes. 

8.4. Els alumnes, protagonistes

Una altra de les claus de l’èxit de les iniciatives pedagò-
giques destinades a fomentar valors transformadors en-
tre els i les nenes és que en siguin els protagonistes. Per 
exemple, el ‘Pesa i Pensa’ “és un projecte que ha estat 

co-dissenyat amb els alumnes i això significa que els nens 
i nenes es facin seu el projecte”, diu Martí García, Director 
General de Campos Estela6. 

Els infants sempre estan al centre: quan fan la separa-
ció de les restes de menjar en recipients, quan en pesen 
les fraccions i registren els resultats en una app, quan 
interpreten els resultats, quan es fixen objectius a assolir, 
quan participen en iniciatives de reaprofitament alimen-
tari o de generació de compost...

Tots aquests passos inclosos en el projecte formen part 
d’una conceptualització. Per a Crece, aquest és un altre as-
pecte essencial d’un projecte pedagògic, ja que li dona un 
sentit clar i afavoreix la implicació dels usuaris, en aquest 
cas dels alumnes. Aquesta conceptualització permet definir 
uns objectius concrets i assolibles, procediments d’acció i 
anàlisi per monitoritzar cada pas i reajustar-lo, etc. 

Segons Lídia Segura, coordinadora pedagògica de Campos 
Estela, ”hem comprovat que l’autogestió té una influència 
directa en la reducció del malbaratament i això té a veure 
amb servir-se un mateix, ajustar la quantitat en funció de 
la sensació de gana i comptar amb opcions per triar entre 
diverses fruites o ingredients d’alguns plats, per exemple”.

Laura Reñaga, referent de l’estratègia Residu Zero de l’Ajun-
tament de Barcelona, també considera que la implicació 
dels i les alumnes és clau. Ho ha comprovat amb el projecte 
Escoles + Sostenibles, que ja ha complert 20 anys. “Treballar 
amb els infants ens permet arribar lluny”7, assenyala. “Ells 
són difusors de missatges, expliquen a les famílies què han 
fet, i així arribem també als adults”. 

Escoles + Sostenibles funciona a través de diferents micro-
xarxes relacionades amb els residus, per tal de fomentar 
l’ús d’envasos reutilitzables de l’esmorzar, l’autocompostat-
ge, els plans de prevenció de residus de les escoles, la pre-
venció del malbaratament... 

En totes aquestes iniciatives, l’alumne es troba en el centre.

Treballar amb
els infants ens permet 

arribar lluny.

4. Entrevista a l’ Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació 
    i la Cultura.
5. Entrevista a l’Escola Mare de Déu de la Salut.

6. Entrevista a Campos Estela.
7. Entrevista a l’Ajuntament de Barcelona.
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9. Horitzó 2030

En un context d’emergència climàtica i de tensions in-
ternacionals creixents, el sistema alimentari mundial 
ha de transformar la seva cadena de valor per fer front 
als nous reptes que presenta el planeta. Els aliments, 
l’agricultura i la pesca depenen dels recursos naturals. 
Això genera una vinculació directa entre els efectes 

9.1. Assolir la seguretat alimentària al 
món. És factible? 

En una situació d’increment del consum i de creixement 
demogràfic, el sistema alimentari té el repte de garantir 
la seguretat alimentària arreu del planeta. Actualment, el 
sistema alimentari global produeix prop de 4.000 milions 
de tones d’aliments1. Aquest volum de producció seria su-
ficient per alimentar tota la població mundial. Tanmateix, 
segons dades de les Nacions Unides, actualment hi ha 768 
milions de persones que pateixen inseguretat alimentària. 

El segon Objectiu de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides es fixa en assolir la fam zero el 2030. El rep-
te requerirà una transformació profunda del sistema ali-
mentari, si es vol aconseguir. L’ONU creu que la tendència 
en la lluita internacional contra la fam al món ha anat asso-
lint objectius. En les darreres tres dècades, el nombre de 
persones que pateixen inseguretat alimentària al món va 
anar disminuint fins al 2015. Malauradament, la tendència 
dels darrers cinc anys no és positiva. Si es manté la dinàmi-
ca actual, l’ONU, en l’escenari més optimista, calcula que el 
2030 el nombre de persones que pateixen inseguretat ali-
mentària es podria reduir fins als 660 milions de persones. 

Les previsions no són optimistes. I, de fet, tot i les pre-
visions de reducció de persones que passen fam al pla-
neta per al 2030, alguns continents com Àfrica veurien 
incrementada la fam de la seva població. En el cas del 
continent africà, la xifra podria elevar-se fins als 300 mili-

del canvi climàtic, la capacitat de producció i la segu-
retat alimentària. Així doncs, els actors que composen 
la cadena alimentària no poden mirar cap a un altre 
cantó a l’hora d’afrontar els objectius de neutralitat 
climàtica que han de servir per apaivagar l’escalfa-
ment del planeta.

ons de persones. Tanmateix, els propis ODS de les Naci-
ons Unides marquen una sèrie de requisits que els països 
d’arreu del món haurien de complir per assolir, més d’ho-
ra que tard, la seguretat alimentària al món. 

Per aconseguir-ho, l’ONU marca les següents línies
estratègiques:

 » Doblar la productivitat agrícola i els ingressos dels pro-
ductors d’aliments a petita escala. 

 » Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció 
d’aliments.

 » Aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la 
productivitat i la producció. 

 » Mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes 
cultivades i els animals de granja. 

 » Augmentar les inversions en la infraestructura rural, la 
investigació agrícola i el serveis d’extensió. 

 » Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comerci-
als en els mercats agropecuaris mundials. 

 » Adoptar mesures per assegurar el bon funcionament 
dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus 
derivats i facilitar l’accés oportú a la informació sobre 
els mercats. 

Capacitat de producció agroalimentària, millora de la pro-
ductivitat mitjançant la tecnologia i reducció del malbara-
tament: heus aquí el camí per combatre la fam al món.

9.2. La petjada ecològica del sistema ali-
mentari. Cal apostar pel Km 0?

L’emergència climàtica interpel·la directament tots els ac-
tors de la cadena de valor agroalimentària per reduir les 
seves emissions d’efecte hivernacle de forma urgent. Un 
informe recent de WWF constata que el sistema alimen-
tari és el responsable del 26% de les emissions d’efecte 
hivernacle del món2. Les dades encara podrien ser més 
preocupants si ens atenem a un informe de l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO), que conclou que el 31% de les emissions climàti-
ques causades per l’ésser humà estan originades pels sis-
temes agroalimentaris del planeta Terra. 

L’impacte del sistema alimentari en el medi ambient es 
produeix en les diferents baules que conformen la cade-
na de valor. Des de la producció fins a la comercialització. 
Ara bé, la FAO identifica la producció agrícola i ramadera, 
i la transformació i el transport com els principals respon-
sables d’aquestes emissions. En el cas de la producció, el 
sistema alimentari no només és responsable de l’emissió 
de gasos, sinó que també és la propulsora del 75% de la 
desforestació a nivell mundial. 

Per assolir un sistema alimentari sostenible i segur, la 
FAO aposta per tres canvis estructurals en l’actual con-
text agroalimentari: l’agroecologia, la reducció de l’ús 
d’energia i el foment dels productes de proximitat. 

1. “¿Por qué desperdiciamos tanta comida?”. Decidamos. 2019. 2. “Una dieta para defender el planeta”. WWF. 

https://www.decidamos.org.py/2019/noticia/por-que-desperdiciamos-tanta-comida/
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/alimentos/una_dieta_para_tu_salud_y_la_del_planeta/
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L’AGROECOLOGIA PER ATURAR L’ESCALFAMENT DEL 
PLANETA 
El director general de la FAO, José Graziano da Silva, assegu-
rava el 2018 que “la major part de la producció alimentària 
es basa en sistemes agrícoles amb un elevat ús intensiu de 
recursos amb un alt cost per al medi ambient”3. Segons la 
FAO, l’agricultura i ramaderia intensiva generen un impac-
te directe en el deteriorament del sòl, els boscos, l’aigua, la 
qualitat de l’aire i la biodiversitat. 

Així, la principal alternativa productora per revertir l’escal-
fament del planeta passa per la producció agroecològica. 
Un informe d’Ecologistes en Acció sosté que l’agroecologia 
“suposa un enfocament integral de l’agricultura adaptat a 
cada territori i cultura, però basat sempre en principis com 
la cura del sòl i la biodiversitat”. L’aposta per la producció 
agroecològica també milloraria la fertilització del sòl, afavo-
rint la seva estructura, la retenció d’aigua, la disponibilitat 
de nutrients i la biodiversitat4. 

En aquest sentit, el Pacte Verd Europeu promogut per la 
Comissió Europea es proposa incrementar de forma expo-
nencial la producció agroecològica al vell continent. De fet, 
l’executiu europeu es proposa que al 2030 el 25% de la pro-
ducció agrària de la UE sigui ecològica5. 

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: CLAU PER COMBATRE EL 
CANVI CLIMÀTIC
Un altre dels problemes endèmics del sistema alimentari 
envers el medi ambient el trobem en el consum d’energia. 
Segons dades de la FAO, prop del 30% de tota l’energia utilit-
zada al món es dedica al sistema alimentari6, la majoria d’ella 
procedent de combustibles fòssils. Així doncs, apostar per 
fonts d’energia renovables i crear sistemes energètics més 
eficients en tota la cadena de valor alimentària és cabdal per 
aconseguir un model de consum i producció sostenibles. 

L’aposta per l’agroecologia també pot suposar un punt 
d’inflexió en l’eficiència energètica del sistema alimentari. 
La generació de petites produccions extensives, en lloc 
de grans produccions intensives, pot fer més sostenible 
el consum energètic i més repartit pel territori.

ELS PRODUCTES DE PROXIMITAT, O COM ELIMINAR LA 
PETJADA DE CARBONI DELS ALIMENTS
Finalment, la procedència dels aliments també impacta 
directament en la contribució del sistema alimentari a 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Segons dades de 
l’Ajuntament de Barcelona, el 35% de la fruita i verdura 
i el 67% de la vedella que es consumeix a la capital ca-
talana prové d’altres països7. Segons dades del govern 
d’Espanya, el 2020 es van importar a l’Estat espanyol 40 
milions d’aliments provinents d’altres països i continents. 
Aquest llargs circuits d’importació d’aliments van suposar 
una emissió de 6.500 milions de tones de CO28. 

El consum de productes de proximitat no és només una 
aposta per al territori, sinó una pràctica necessària per 
combatre el canvi climàtic. A nivell mundial, s’estima que 
el transport d’aliments és el responsable del 6% dels ga-
sos d’efecte hivernacle de tot el planeta9. 

D’altra banda, l’aposta per aliments ecològics i de pro-
ximitat pot propiciar un canvi en el model de consum, 
en apostar per productes amb alt valor nutritiu, aliments 
frescos i adaptats a la cultura i el territori. Treballar per 
un model d’alimentació divers i adaptat a la producció lo-
cal, amb menys carn i fomentant l’eficiència energètica en 
tota la cadena de valor, és cabdal per garantir la segure-
tat alimentària i un sistema alimentari sostenible.

9.3. Conscienciar-nos per a una alimenta-
ció saludable 

Hi ha estudis que suggereixen que els canvis en la dieta dels 
països desenvolupats tenen un gran potencial de reducció 
dels gasos d’efecte hivernacle del món10. En concret, s’estima 
que es podria reduir un 50% les emissions si modifiquem els 
nostres hàbits d’alimentació. Tanmateix, les tendències actu-
als ens duen cap a un model de major consum. A tall d’exem-
ple, el consum mundial de carn era de 233 milions de tones 
l’any 2000, i actualment s’han sobrepassat els 300 milions de 
tones11. Treballar per la conscienciació cap a una dieta equili-
brada, saludable i amb un consum menor de processats i de 
carn és vital per crear un sistema alimentari sostenible.

LA IMPORTÀNCIA DE LA DIETA MEDITERRÀNIA
A casa nostra, tornar a la dieta mediterrània és clau per 
fer més sostenible el sistema alimentari. Segons un estu-
di de la UOC, la dieta mediterrània podria arribar a reduir 
fins a un 72% els gasos d’efecte hivernacle de Catalunya12. 
També se’n beneficiaria la nostra salut. Segons el mateix 
estudi, el consum elevat de sal i sucre i el consum baix de 
cereals integrals i de fruita són els principals causants de 
malalties cardiovasculars a Catalunya. 

D’altra banda, la dieta mediterrània també pot contribuir 
a reduir el malbaratament alimentari. Una cultura de l’ali-
mentació basada en productes de proximitat i frescos pot 
propiciar l’aparició de circuits de comercialització més 
curts que facin reduir el nombre de tones d’aliments que 
acaben a les escombraries. 

EL CONSUM DE CARN I L’AFECTACIÓ EN LA SALUT I EL 
MEDI AMBIENT
La ramaderia genera el 18% dels gasos d’efecte hiverna-
cle del món, segons l’ONU. A més, les estimacions de les 
Nacions Unides asseguren que el sector utilitza el 30% 
de la superfície del planeta i ocupa el 33% de la superfí-
cie cultivable. D’altra banda, la producció de carn també 
genera un alt consum d’aigua: 48.000 milions de metres 
cúbics d’aigua només a Espanya, segons Greenpeace. 
Aquesta quantitat d’aigua és igual al consum de tota la 
població de l’Estat espanyol durant més de 20 anys13. 

Així doncs, és necessari que tots els actors (públics i pri-
vats) de la cadena de valor alimentària treballin per un 
model d’alimentació on el consum de carn sigui menor 
a l’actual, fomentant la ramaderia extensiva i ecològica. 
Aquesta petició ha estat formulada directament per les 
Nacions Unides: “Seria realment beneficiós, tant per al 
clima com per a la salut humana, que la gent de molts 
països desenvolupats consumís menys carn, i que la po-
lítica crees incentius apropiats”14, assegurava Hans-Otto 
Pörtner, president del grup de treball del IPPC de l’ONU. 

3. “La agroecología puede ayudar a mejorar la producción mundial de alimentos”. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2018. 
4. “Agroecología para enfriar el planeta”. Área de agroecología y soberanía ali-
mentaria de Ecologistas en Acción. 2019.
5. “La comisión presenta medidas para impulsar la producción ecológica en el 
marco del Pacto Verde Europeo”. Sociedad Española de Agricultura Ecológica/ 
Sociedad Española de Agroecología (SEAE). 2021.

6. “El sistema alimentario mundial: un derroche de energía”. Grain. 2021. 
7. “Guia per evitar el malbaratament alimentari”. Ajuntament de Barcelona.
8. “La balanza comercial agroalimentaria en 2020”. Subdirección General de 
Comercio Internacional de Mercancías.2020.
9. “Alimentación ecológica y de proximidad, el mejor antídoto contra la crisis 
climática”. La Vanguardia. 2021.

10/11. “Agroecología para enfriar el planeta”. Área de agroecología y soberanía 
alimentaria de Ecologistas en Acción. 2019.
12. “Seguir la dieta mediterránea reduciría hasta un 72 % los gases de efecto 
invernadero”. UOC. 2021.

13. “La ganadería consume en España tanta agua en un año como todos los 
hogares juntos en dos décadas”. Tercera Información. 2019.
14. “La ONU pide reducir el consumo de carne para frenar el cambio climático”. 
Agencia Sinc. 2019.

https://www.fao.org/news/story/es/item/1113675/icode/
https://www.fao.org/news/story/es/item/1113675/icode/
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-03-informe-agroecologia-2019
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-03-informe-agroecologia-2019
https://www.agroecologia.net/plan-accion-europeo-produccion-ecologica/
https://www.agroecologia.net/plan-accion-europeo-produccion-ecologica/
https://www.agroecologia.net/plan-accion-europeo-produccion-ecologica/
https://grain.org/es/article/6698-el-sistema-alimentario-mundial-un-derroc-he-de-energia
https://www.ajsosteniblebcn.cat/guia-per-evitar-el-malbaratament-alimentari_28881.pdf
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Historico_Balanza/Balanza_Comercial_Agroalimentaria_2020.pdf
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Historico_Balanza/Balanza_Comercial_Agroalimentaria_2020.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20211111/7852331/alimentacion-ecologica-proximidad-mejor-antidoto-crisis-climatica-brl.html
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20211111/7852331/alimentacion-ecologica-proximidad-mejor-antidoto-crisis-climatica-brl.html
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-03-informe-agroecologia-2019
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-02-03-informe-agroecologia-2019
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/294-dieta-mediterranea-sostenibilidad.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/294-dieta-mediterranea-sostenibilidad.html
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-gana-deria-consume-en-espana-tanta-agua-en-un-ano-como-todos-los-hogares-jun-tos-en-dos-decadas/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20un%20an%C3%A1li-sis
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-gana-deria-consume-en-espana-tanta-agua-en-un-ano-como-todos-los-hogares-jun-tos-en-dos-decadas/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20un%20an%C3%A1li-sis
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-ONU-pide-reducir-el-consumo-de-carne-para-frenar-el-cambio-climatico
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-ONU-pide-reducir-el-consumo-de-carne-para-frenar-el-cambio-climatico
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PRENDRE CONSCIÈNCIA SOBRE LA PROCEDÈNCIA DELS 
ALIMENTS
El document Un consum + responsable dels aliments, pre-
sentat per la Generalitat de Catalunya, esdevé una aposta 
de l’administració pública catalana per promoure el con-
sum conscient a l’hora d’omplir el cistell de la compra. La 
guia identifica la necessitat de fer palpable la problemà-
tica actual envers la nostra alimentació. Se centra, sobre-
tot, en el malbaratament alimentari. 

EN LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS: 

 » Desenvolupar iniciatives de reducció de residus a la in-
dústria alimentària mitjançant un programa de forma-
ció i intercanvi.

 » Estimular les empreses del sector agroalimentari per-
què adoptin mesures per reduir el malbaratament. 

EN LA DISTRIBUCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ: 

 » Capacitar els treballadors del sector agroalimentari 
perquè actuïn de manera activa en la reducció del mal-
baratament d’aliments. 

 » Als supermercats, reduir la generació de residus ali-
mentaris caducats i amb la data de consum preferent 
superada, així com de residus alimentaris procedents 
de producte fresc. 

 » Orientar la marca del supermercat cap a la responsabi-
litat ambiental i social promovent accions per reduir el 
malbaratament alimentari. 

 » Implicar els treballadors dels establiments en l’acció 
contra el malbaratament. 

Al mateix temps, la guia ofereix un ventall d’accions que po-
den promoure una prevenció del malbaratament alimentari 
i uns hàbits d’alimentació més saludables i sostenibles.

Al mateix temps, la guia ofereix un ventall d’accions que po-
den promoure una prevenció del malbaratament alimentari 
i uns hàbits d’alimentació més saludables i sostenibles. 

EN SERVEIS DE CÀTERING I RESTAURACIÓ:

 » Millorar la segregació de la fracció orgànica als establi-
ments comercials per diferenciar els recursos que enca-
ra tenen potencial d’aprofitament. 

 » Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes 
de les racions emplatades i del que no pot ser reutilitzat 
a la cuina per evitar que sigui malbaratat. 

EN LA CIUTADANIA: 

 » Impulsar un millor coneixement del problema del malba-
ratament per introduir canvis en els hàbits de consum. 

 » Redescobrir el plaer de la bona cuina feta a casa amb 
aliments frescos, de proximitat i de temporada.

ENTRE LES RECOMANACIONS DE LA GENERALITAT,
DESTAQUEN LES SEGÜENTS:

EL ROL DELS PROFESSIONALS DEL LLEURE AL MENJADOR
L’escola és un espai idoni per a la creació de futurs con-
sumidors conscients i per assolir un canvi cultural en els 
hàbits d’alimentació de la ciutadania. I entre els espais 
que composen l’escola, el menjador esdevé un espai clau 
per treballar conceptes com el malbaratament alimentari 
o l’alimentació saludable i sostenible. En aquest sentit, els 
projectes educatius desenvolupats als menjadors esco-
lars esdevenen una peça clau de l’educació del futur. “Els 
menjadors escolars s’han convertit en un espai de ser-
vei públic i educatiu que transmet uns hàbits alimentaris 
als alumnes amb un gran valor transformador”, assegura 
Pep Montes, gerent de l’Associació Catalana d’Empreses 
en el Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec). 

Projectes com ‘Pesa i Pensa’, de Campos Estela, ‘Ens ho 
mengem tot’, de l’Ajuntament de Barcelona, i altres casos 
d’èxit d’educació en el consum alimentari interpel·len tots 
els actors que conformen el menjador escolar. I entre 
ells, els professionals del lleure educatiu esdevenen una 
peça clau. “El valor educatiu del lleure, juntament amb 
la insostenibilitat d’aquest creixement econòmic i la crisi 
ambiental, fa inevitable que des del món del lleure edu-
catiu es treballin aquests temes”, afegeix Montes. Per a 
l’Acellec, el lleure educatiu esdevé una tècnica útil perquè 
els infants i joves prenguin consciència i s’acostumin a 
canviar d’hàbits per fer un món millor. El convenciment 
de les administracions, la societat civil i la comunitat edu-
cativa del poder transformador de l’escola fa dels menja-
dors escolars un lloc idoni per iniciar la transició cultural 
cap a una alimentació saludable i sostenible.

9.4. L’aposta per un packaging sostenible 

El packaging sostenible és un tipus d’embolcall que fa un 
ús responsable de les matèries primeres i l’elaboració per 
disminuir al mínim possible l’impacte mediambiental. Per-
què un packaging es consideri sostenible ha de complir 
uns requisits mínims: els materials s’han de poder reciclar 

en la seva totalitat o en gran part; la producció (fabricació, 
cadena de muntatge i transport) ha de minimitzar-se per 
reduir la petjada de carboni (per exemple utilitzant pro-
ductes de proximitat), i el disseny ha d’estar pensat perquè 
els usuaris puguin allargar la vida útil del packaging. És a 
dir, ha de ser reutilitzable.

Els materials més utilitzats per al packaging sostenible són:

 » El cartró: segons l’estudi Envases y embalajes: percepción 
de la sociedad 201715, el 41,7% dels espanyols creuen 
que el cartró és el packaging més ecològic i beneficiós 
per al planeta. És un material reciclable, reaprofitable i 
biodegradable, i la seva descomposició es produeix en 
menys d’un any.

 » Plàstics biodegradables: són una alternativa per a la 
conservació dels productes en les mateixes condicions 
que en plàstics convencionals. Estan fabricats amb ma-
terials que es descomponen de manera natural de for-
ma més ràpida que els plàstics tradicionals sempre que 
es trobin en les condicions atmosfèriques adequades, 
amb la combinació correcta d’oxigen, humitat i tempe-
ratura. Si aquestes condicions no es donen, poden ro-
mandre intactes durant molts anys.

 » Materials fabricats a base de plantes: hi ha moltes 
empreses, com ara Ikea16, que cada cop estan apostant 
més per un packaging fabricat a base d’algues, plàtans, 
fongs o midó de blat. Aquests materials poden reapro-
fitar-se per al compostatge, aportant nutrients al terra 
per a les plantacions. Una altra companyia que utilitza 
aquest tipus de packaging és Sheedo Studio17, una em-
presa de marxandatge madrilenya, que fa embolcalls 
d’”usar i plantar”. El paper que utilitzen està fabricat 
amb cotó residual tèxtil. No contribueixen a la tala d’ar-
bres i no utilitzen químics per al blanquejament. A més, 
a la seva composició hi trobem llavors, i un cop utilitzat 
es pot replantar.

15. “El 70% de los consumidores opina que los envases de cartón son los más 
sostenibles, según el barómetro de AFCO”. Europa Press. 2017.
16. “IKEA eliminará progresivamente el plástico de los embalajes para consumido-
res para el año 2028”. IKEA. 2021.

17. “Usar y plantar”. Sheedo Studio. 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-70-consumidores-opina-envases-carton-son-mas-sostenibles-barometro-afco-20170427135158.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-70-consumidores-opina-envases-carton-son-mas-sostenibles-barometro-afco-20170427135158.html
https://www.ikea.com/es/es/newsroom/corporate-news/ikea-eliminara-progresivamente-el-plastico-de-los-embalajes-para-consumidores-para-el-ano-2028-pub8f0e0ed7
https://www.ikea.com/es/es/newsroom/corporate-news/ikea-eliminara-progresivamente-el-plastico-de-los-embalajes-para-consumidores-para-el-ano-2028-pub8f0e0ed7
https://sheedostudio.com/usaryplantar/
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9.6. Tècnic en prevenció del malbarata-
ment alimentari, una nova professió?

L’auge en la conscienciació envers el malbaratament ali-
mentari, juntament amb els nous marcs normatius a ni-
vell català, espanyol i europeu en la matèria, està fomen-
tant l’aparició de perfils professionals dedicats a gestionar 
la prevenció del malbaratament d’aliments en empreses i 
entitats. De fet, es preveu que l’obligatorietat que estableix 
tant la llei catalana com l’espanyola en els plans de preven-
ció contra el malbaratament alimentari fomenti encara més 
la demanda d’aquest perfil professional. 

A nivell normatiu, tots els agents de la cadena alimentària 
tindran l’obligació de disposar d’un pla de prevenció de pèr-
dues i malbarataments alimentaris. Això farà que molts de-
partaments de prevenció, qualitat i seguretat adoptin una 
àrea específica per a aquesta qüestió. 

Les funcions del tècnic en prevenció del malbaratament ali-
mentari passen per planificar, establir i donar seguiment als 
procediments interns de qualitat i seguretat alimentària de 
l’empresa. També són els encarregats de crear, adequar i 
mantenir els plans de prevenció del malbaratament alimen-
tari i coordinar-se amb els agents externs relacionats amb 
la problemàtica. Aquest perfil professional també ha de ser 
l’encarregat de fer propostes de millora dels processos de 
l’empresa per guanyar en eficiència. 

Actualment, els tècnics en prevenció del malbaratament 
alimentari compten amb formació en ciències ambien-
tals, enginyeria alimentària i processos i qualitat en in-
dústries alimentàries. 

Pel que fa a les soft skills¸ aquest perfil professional ha de te-
nir habilitats comunicatives i capacitat de lideratge. A més, 
la incidència del malbaratament alimentari en múltiples 
àrees empresarials fa que també siguin necessàries habili-
tats de coordinació, escolta activa i treball en equip. 

La presa de consciència de tots els actors de la cadena ali-
mentària i el nou ecosistema normatiu en relació amb el 
malbaratament propiciaran un increment notable en la de-
manda d’aquest perfil.

El sistema alimentari 
és el responsable del 
26% de les emissions 
d’efecte hivernacle.

9.5. Traçabilitat alimentària

Segons l’article 3 del Reglament 178/200218, “la traçabili-
tat és la possibilitat de trobar i seguir el rastre a través de 
totes les etapes de producció, transformació i distribució, 
d’un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció 
d’aliments o una substància destinada a ser incorporada en 
aliments o pinsos o amb probabilitat de ser-ho”.

Amb la traçabilitat dels aliments des del moment de la seva 
producció es pot establir en quins estadis es produeix més 
malbaratament alimentari de forma molt concreta.

Al Reglament 178/2002 no s’estableix la forma ni els mitjans 
necessaris per aconseguir un sistema de traçabilitat obliga-
tori per als aliments. De forma individual, les empreses no 
han de donar resposta de la traçabilitat al llarg de tota la ca-
dena alimentària, però si recollir i guardar tota la informació 
concernent als ingredients i matèries primeres, aliments, 
productes incorporats al procés productiu, pinsos, aliments 
i les activitats sota el seu control. La normativa estableix 
una sèrie de passos a seguir a les empreses d’agricultura i 
ramaderia. El seu sistema de traçabilitat ha d’estar basat en:

 » Traçabilitat endarrere: per recopilar informació de tots 
els productes que entrin en l’explotació i s’incorporin al 
procés productiu.

 » Traçabilitat interna sobre el tractament fitosanitari uti-
litzat: el registre s’acompanyarà amb informació sobre 
la localització geogràfica de la parcel·la tractada, sobre 
la collita comercialitzada i el receptor de la mateixa i 
sobre les mostres de cultiu analitzades.

 » Traçabilitat endavant: es tenen en compte els produc-
tes distribuïts i el client destinatari.

Si les lleis en matèria de traçabilitat s’endureixen i es preveu 
que tinguin un control més estricte sobre la producció, el 
tractament, la distribució i la comercialització del menjar, 
una figura tècnica sobre la prevenció del malbaratament 
alimentari ha de ser imprescindible. No només serà encar-
regada de verificar els processos, sinó que també pot treba-
llar en la millora de les pèrdues alimentàries que es produ-
eixen al llarg de tota la cadena de subministrament.

18. “Guía para la aplicación del sistema de trazabilidad en la empresa agroalimen-
taria”. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 2009.

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/guia_trazabilidad.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/guia_trazabilidad.pdf
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Aprenentatges d’una dècada 
de reducció del malbaratament 
alimentari 

La innovació tecnològica, present en la 
cadena de valor alimentària. Aporta una 
millora en l’eficiència dels processos pro-
ductius, fet cabdal per reduir el  malbarata-
ment alimentari.

La gamificació: una eina potent per in-
volucrar els més joves. En el cas del mal-
baratament alimentari, la gamificació ha 
demostrat ser una eina d’aprenentatge in-
novadora i efectiva.

Les dades com a motor d’informació i 
conscienciació. L’App de ‘Pesa i Pensa’ és 
un bon exemple del potencial de la tecno-
logia per recollir dades i traduir-les en infor-
mació d’interès general. 

Millores en la traçabilitat de la cadena 
de subministrament. L’ús de tecnologies, 
com el cas de la RFID per a l’etiquetatge 
de productes, permet fer més eficients les 
cadenes de distribució i minimitzar els er-
rors de gestió.

Establir mecanismes per quantificar i 
reduir el malbaratament alimentari a 
les escoles. Les iniciatives de reducció del 
malbaratament alimentari ens demostren la 
força de les dades perquè alumnes prenguin 
consciència i els gestors prenguin mesures.

Traslladar els aprenentatges de l’aula 
als hàbits de casa. La implicació de les 
famílies esdevé cabdal per inculcar hàbits 
que afavoreixin la reducció del malbarata-
ment alimentari.

Conscienciar tots els actors de la cadena 
alimentària. Establir pràctiques de preven-
ció i eficiència al llarg de tota la cadena de 
subministrament d’aliments és essencial.

El menjador escolar, actor clau per re-
duir el malbaratament. Adaptar la pre-
sentació dels plats, ajustar les racions o ex-
plicar als infants els processos d’elaboració 
dels aliments millora la seva relació amb el 
menjar responsable.

Conèixer la traçabilitat dels aliments. 
Sense coneixement no hi ha consciència. 
Saber què consumim i d’on prové és un 
acte d’empoderament de l’alumne, que serà 
capaç d’actuar conscientment.

El gran potencial del consum domèstic 
per fer minvar el malbaratament ali-
mentari. Avui en dia els hàbits de consum 
de les llars són un dels principals respon-
sables de l’alt nombre d’aliments malbara-
tats a Catalunya. 

Sensibilitzar i conscienciar els consumi-
dors del futur. Les iniciatives educatives 
relacionades amb l’alimentació demostren 
que la formació és una palanca de canvi 
per construir una societat més respectuosa 
amb el medi ambient.

L’alimentació a l’escola, més enllà de 
l’hora de dinar. L’esmorzar i el berenar 
també poden ser motors de conscienciació 
envers el malbaratament alimentari. 

Incloure l’alimentació en l’esfera educa-
tiva i personal de l’alumne. Els aprenen-
tatges sobre hàbits alimentaris adquirits a 
l’escola permeten a l’alumne traslladar-los al 
seu entorn familiar i personal. 

L’escola com a motor de canvi, també 
entre les famílies. La conscienciació sobre 
el malbaratament alimentari a les escoles 
poden dur una major consciència, no no-
més als alumnes, sinó a tota la societat.

Promoure el consum conscient en la so-
cietat. Consumir de forma conscient per-
met pensar abans de comprar aliments i, 
conseqüentment, reduir el malbaratament 
alimentari a les llars. 

La coordinació entre docents i menjador 
escolar. Calen ecosistemes d’aprenentatge 
globals, on l’educació formal i la informal 
(com la dels menjadors) sumin per fer créixer 
les competències personals dels alumnes.

Espigolar: una acció necessària per a un 
sistema alimentari més just. La recol·lec-
ció dels aliments que han quedat per collir 
esdevé una pràctica complementària per a 
la prevenció de les pèrdues alimentàries.

Més enllà de les escoles. Cases de colò-
nies, esplais, centres excursionistes, restau-
rants... El moviment per reduir el malbarata-
ment alimentari s’està tornant transversal.

Maximitzar l’aprofitament de l’excedent 
produït. Les experiències en malbarata-
ment alimentari demostren la necessitat 
d’incidir també en la darrera baula de la 
cadena de valor alimentària: el reaprofita-
ment d’aliments.

El consum conscient: un valor a l’alça a 
l’escola. Els docents tenen el repte i l’opor-
tunitat d’incloure propostes educatives so-
bre el consum responsable i conscient. 
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Veus compromeses amb 
l’alimentació sostenible

E N T R E V I S T E S

Des de l’activisme, des del món empresarial, des de l’administració, des de la 
ciència, des de les escoles i des de les cuines ens arriben veus que ens fan ser 
optimistes pel que fa a l’assoliment d’una alimentació més sostenible. Per ela-
borar aquest informe, hem parlat amb una vintena de representants de l’eco-
sistema alimentari per reflexionar sobre els reptes de futur, però també sobre 
les fites que hem assolit com a societat en l’última dècada. 
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“La llei catalana és la 
primera a Europa que 
regula les pèrdues i el 
malbaratament en tota la 
cadena alimentària”

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 
 JUNTS PER AVANÇAR

Raúl Moreno Montaña és diputat i portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista - Junts 
per avançar al Parlament de Catalunya. La legislatura passada va ser el ponent relator de la 
Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, aprovada el març de 2020. 
La seva sensibilització vers el malbaratament d’aliments neix de l’època en què era regidor de 
Serveis Socials a Santa Coloma de Gramenet, gràcies al treball de gestió de bancs d’aliments 
i a la relació amb entitats socials i els col·lectius en situació de vulnerabilitat en relació amb 
l’alimentació. Quan va arribar al Parlament, va tenir l’oportunitat d’ampliar l’òptica i conèixer 
les iniciatives franceses que obligaven els grans establiments i distribuïdors a donar sortida 
als aliments a punt de caducar, i això li va fer pensar com es podria traslladar a Catalunya i a 
la resta de l’Estat quelcom semblant.

Raúl Moreno
Diputat i portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Socialista - Junts per avançar al Parlament de
Catalunya

Quina part de responsabilitat té 
l’Administració pública en la lluita 
contra el malbaratament, i com pot 
potenciar les iniciatives solidàries 
que ja s’estan duent a terme a Cata-
lunya per prevenir-lo?
L’administració pública s’ha de fer 
seu el problema, perquè l’està pa-
tint i li costa diners. Ha de posar les 
condicions perquè el sector privat i el 
social disposin de les eines bàsiques 
per lluitar contra el malbaratament 

alimentari, i, per altra banda, obligar 
els seus serveis i les polítiques que fa 
a tenir una visió de reducció del mal-
baratament. Això es tradueix en clàu-
sules específiques en els contractes 
que tinguin a veure amb aquest àm-
bit, tant als ajuntaments com a la 
Generalitat; posar a disposició de les 
entitats socials que fan distribució 
d’aliments una normativa i recursos 
econòmics per dotar-se d’estructura 
bàsica; i facilitar la creació d’estruc-

tures al llarg del territori perquè els 
distribuïdors d’aliments puguin por-
tar a terme la reducció del malbara-
tament de manera equitativa.

Per què era necessària una llei ca-
talana contra el malbaratament ali-
mentari?
A Catalunya ja s’hi estaven fent coses 
molt interessants. Juntament amb el 
País Basc, són dos territoris on ja hi ha-
via experiències en l’àmbit empresari-

al, al sector primari i a l’hostaleria, amb 
projectes de reducció. També a les es-
coles, com és el cas de Campos Este-
la. El Govern ja havia treballat aquest 
tema, amb programes diferents i cam-
panyes de conscienciació. Per tant, la 
llei era l’oportunitat per reunir totes 
aquestes experiències, començar a 
parlar, fer un marc conjunt d’actuació 
i, sobretot, implicar d’una manera més 
important l’administració. El treball 
realitzat durant la preparació de la llei 
ens va servir per adonar-nos que no 
era tan difícil crear aquest marc comú, 
i que les úniques dificultats eren fona-
mentalment competencials, pel que fa 
a les normes estatals i a les europees. 
Dins les nostres competències, hem 
fet un pas endavant que fins i tot ha 
servit de base per a la futura llei esta-
tal. Des de Catalunya, hem donat una 
empenta, amb esperit de plena col·la-
boració, amb tots els sectors més o 
menys d’acord, conscients que no és la 
llei més ambiciosa, però que és la que 
podíem tenir en aquests moments. És 
una primera llei, i espero que hi hagi 
una segona, perquè voldrà dir que 
s’haurà modificat en funció de l’experi-
ència del que haguem aconseguit en 
els pròxims anys.

La llei era necessària per endreçar, 
adquirir compromisos per part de l’ad-
ministració i del sector, per unificar es-
tratègies —com és el cas dels plans de 
reducció del malbaratament—, i per 
mesurar, perquè fins ara no teníem 
eines que ens aportessin dades sobre 
la reducció del malbaratament.

Quina importància tindrà per a la llei 
catalana l’aprovació de la llei estatal?
La llei catalana ha estat molt present 
en la tramitació de la norma estatal. 
S’han trobat amb problemes sem-
blants, però, com va passar aquí, cal 
destacar la bona predisposició de tots 
els sectors implicats, tots han intentat 
contribuir-hi. Entre les dificultats, hi ha 
la gestió de l’IVA dels aliments donats, 
però el ministeri té les eines per resol-
dre-la; la responsabilitat dels aliments 
que es donen, que hauria de recaure 
en qui fa la donació i no en el distribu-
ïdor; o la inclusió de condicionants per 
al sector primari. Nosaltres ens vam 
trobar amb molts obstacles per les li-
mitacions que marca la Política Agrà-
ria Comuna (PAC) de la Unió Europea, 
mentre que el govern espanyol té més 
capacitat d’actuació. Una cosa fona-
mental que ens aportarà la llei estatal 
és uniformitat a tot el territori. Aquí 
ens criticaven que si Catalunya tenia 
llei de reducció del malbaratament, 
però les altres comunitats no, una 
gran superfície hauria de fer reformes 
que en un altre territori no li demana-
rien. El fet de tenir una norma que ens 
iguali a tots, des del punt de vista de la 
lluita efectiva contra el malbaratament 
alimentari, és molt millor.

La llei és pionera perquè posa l’ac-
cent en la prevenció en origen, per 
davant de la redistribució d’exce-
dents. Per què considera que les 
normatives anteriors a escala euro-
pea no prioritzaven la prevenció?
Europa acostuma a anar lenta, però 
ja estava treballant en estratègies de 

reducció del malbaratament. I crec 
que en els propers anys veurem ac-
cions molt clares en aquesta direcció, 
també perquè el discurs de la soste-
nibilitat impregna totes les polítiques 
públiques. Tothom voldria, sobretot 
els qui estem més conscienciats, que 
aquests processos anessin més rà-
pids, però estem parlant d’un canvi 
d’hàbits, d’un canvi cultural i de ma-
nera de consumir, que no el farà pos-
sible una llei, sinó el compromís de 
les persones i dels agents implicats. 
La PAC regula les minves en el sector 
primari, per tant, nosaltres, que po-
dríem considerar que això és malba-
ratament, no ho podíem sancionar. 

La llei necessitava tenir la complicitat 
dels productors agraris. Ens van de-
manar una mica de marge per com-
prometre’s amb la reducció del malba-
ratament amb solucions pròpies, i crec 
que ha anat bé, perquè la llei els dota 
de solucions per donar sortida a les 
minves, via transformació alimentària, 
i per estimular la producció de proxi-
mitat, cosa que també contribueix a 
reduir la petjada de carboni. La nostra 
llei és la primera a Europa que entra 
en l’àmbit de la prevenció.

Després de dos anys des de la seva 
aprovació, heu pogut extreure algu-
nes conclusions?
No, perquè en aquest temps ha pas-
sat de tot. La pandèmia, però, no va 
aturar la redacció del reglament de la 
llei. El Govern ens va dir que intentaria 
tenir-lo enllestit a final de 2021, i ara 
fa poc que hem preguntat per què no 
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Com valoreu la feina que es fa a ni-
vell educatiu i en concret a l’escola a 
través dels menjadors?
Una de les coses que contempla la llei 
és el suport a la investigació en temes 
d’aliments. Tenim una facultat de nu-
trició de la Universitat de Barcelona 
a Santa Coloma de Gramenet que és 
una meravella des del punt de vista de 
la investigació en la reducció del mal-
baratament, i tenim tots els projectes 
que es fan en el camp educatiu, com és 
el cas dels que impulsa Campos Estela. 
Em vaig quedar una mica parat quan 
el vaig conèixer, i és un dels exemples 
que sempre utilitzo per posar de relleu 
la capacitat d’influir en la reducció del 
malbaratament des de l’escola i en do-
nar a conèixer als infants com funcio-
na la cadena alimentària. És fonamen-
tal per al canvi d’hàbits que els nens 
i nenes siguin conscients, des de ben 
petits, de què és el malbaratament ali-
mentari i com es pot evitar.

Hi ha algun punt en què la llei po-
dria haver estat més ambiciosa? 
Ens vam plantejar la possibilitat que 
l’obligació de disposar de plans de 
reducció del malbaratament afectés 
també les petites empreses, fonamen-
talment del sector de l’hostaleria. Hi 
havia qui defensava que sí, però vam 
fer un exercici de realisme, perquè 
l’administració no té els recursos ne-
cessaris per controlar-ho. Potser en 
aquesta primera llei ens quedem curts, 
però hem de començar per treballar 
en aquells llocs on es produeixen to-
nes i tones de pèrdues d’aliments, i, en 
tot cas, crec que és una llei ambiciosa 
perquè és la primera a Europa que re-
gula les pèrdues i el malbaratament en 

més lents del que ens agradaria, i, des 
del punt de vista de les famílies, sor-
prèn que la pandèmia ha comportat 
un augment de les compres. Com-
prem més del que consumim, això no 
està canviant. Ara intentem que siguin 
compres més responsables, que ge-
nerin menys residus, però no hem re-
duït el consum. Cada cop és menys es-
trany comprar aliments per Internet, i 
nosaltres el que creiem que caldria fer 
és comprar més sovint i menys quan-
titat, per tal d’adaptar-la a les nostres 
necessitats reals. Cal, doncs, una tasca 
educativa i de conscienciació.

Demanar un tupper al restaurant 
amb el menjar que ha sobrat és un 
gest cada vegada més habitual. Fins 
fa poc semblava un tabú. Quins al-
tres gestos s’haurien d’incorporar 
en el nostre dia a dia, per prevenir 
el malbaratament?
El malbaratament es dona fonamen-
talment a les famílies, per tant, re-
duir-lo depèn en gran mesura de la 
responsabilitat personal. Com deia, 
cal adaptar el consum al que neces-
sitem menjar; reutilitzar els aliments, 
reaprofitar-los abans que siguin resi-
du, quelcom que feien les nostres 
àvies amb tota normalitat i que avui 
dia costa molt; comprar més a gra-
nel; i per una qüestió també de sa-
lut, menjar menys quantitat del que 
acostumem. També és molt impor-
tant reciclar, el malbaratament té un 
impacte directe en el medi ambient. 
Hem de procurar que les generacions 
futures tinguin interioritzats aquests 
costums, i serà més fàcil que ho facin 
si veuen que les seves famílies ho fan.

sectors, i ens servirà per saber si la llei 
funciona. D’aquesta manera, podrem 
definir què cal millorar. Una de les 
qüestions bàsiques és com calcular el 
que malbaraten les famílies. Les dades 
són l’eina imprescindible per poder ac-
tuar allà on cal.

La lluita contra el malbaratament 
pot ser un element més a conside-
rar per les empreses que posen l’ac-
cent en el seu compromís amb la 
sostenibilitat?
Nosaltres vam plantejar fins i tot la 
possibilitat de crear un segell de 
compromís amb la reducció del mal-
baratament i que fos un element 
més a considerar pels consumidors a 
l’hora de triar un producte. Algunes 
empreses ens van demanar beneficis 
fiscals com a contrapartida, però no-
saltres no tenim competències i, en 
qualsevol cas, no crec que complir 
una llei hagi de tenir recompensa. 
Sí es podria estudiar el suport a ac-
cions concretes i, de fet, la llei ha de 
tenir recursos econòmics. D’entrada, 
hem plantejat una dotació d’un mi-
lió d’euros per començar, que caldrà 
concretar quan es posi en marxa el 
reglament, que està fet, consensuat, 
i només cal que el Govern l’aprovi.

tota la cadena alimentària, que obliga 
a empreses, centres educatius i hos-
pitals a tenir el seu pla de reducció 
del malbaratament, que estableix un 
sistema de control i seguiment anual, 
que obliga l’hostaleria a facilitar la pos-
sibilitat d’endur-se el menjar sobrant a 
casa, i que regula l’espigolament.

La normativa obliga empreses i en-
titats alimentàries a mesurar i in-
formar anualment sobre els nivells 
de generació de pèrdues d’aliments. 
Què permetrà aquesta visibilitat més 
acurada sobre el malbaratament?
Les empreses poden fer el seu propi 
pla de reducció del malbaratament 
o acollir-se al pla del sector, i tenen 
l’obligació de comunicar les dades. Si 
no ho fan, hi ha un règim sancionador. 
Ara cal definir en el reglament com les 
passen, aquestes dades, perquè cal-
drà disposar d’un sistema informàtic 
que permeti fer-ho de manera sen-
zilla, transparent, que s’ha de poder 
consultar per qualsevol persona, i que 
permeti l’administració fer-ne el se-
guiment. Això ho han acceptat tots els 

s’ha aprovat encara. El reglament ens 
permetrà definir els plans de reduc-
ció del malbaratament, les dades que 
cal recollir i, en definitiva, sistematit-
zar la llei. Crec que el Govern ho està 
fent bé amb aquesta llei i, per això, és 
important que es posi en marxa com 
més aviat millor.

Creu que s’està produint un canvi 
d’actitud per part del sector alimen-
tari i els consumidors, pel que fa a la 
prevenció del malbaratament?
Sí. Des del punt de vista de la produc-
ció i la distribució ja s’hi han posat. Els 
distribuïdors ja ho feien força bé; el que 
caldria és que tots fessin el mateix que 
fan alguns. Cal tenir en compte que 
perdre producte per a ells és perdre 
diners. En els darrers anys s’han nor-
malitzat els convenis amb entitats del 
tercer sector, i cada cop és més habitu-
al trobar venda d’aliments a granel i re-
ducció de preus de productes amb data 
de caducitat propera. A l’hostaleria, la 
pandèmia ha obligat que tothom tingui 
envasos per emportar, i a la gent cada 
cop li fa menys vergonya emportar-se 
els aliments que no s’ha acabat al res-
taurant. Tothom està més conscienciat. 
Ara bé, hem de tenir en compte que no 
reduirem el malbaratament alimentari 
si no complim els objectius de la Llei de 
residus de Catalunya. Hi ha qüestions 
molt relacionades.

La llei es proposa reduir un 50% el 
malbaratament alimentari a Cata-
lunya de cara al 2030. Creu que és 
un objectiu assolible?
És una fita massa optimista, però si ho 
fem bé i ho fem ràpid, podrem apro-
par-nos-hi. Calen canvis que van molt 

“El fet de tenir una 
norma que ens 
iguali a tots, des del 
punt de vista de la 
lluita efectiva contra 
el malbaratament 
alimentari, és molt 
millor” 
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“El malbaratament 
alimentari es pot reduir 
des de molt abans 
detenir algun aliment 
que és a punt de fer-se 
malbé a la nevera”

Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va iniciar el 2010 la seva implicació en la prevenció 
del malbaratament alimentari de manera efectiva. La tasca realitzada ha permès identificar 
el malbaratament alimentari com una prioritat diària per tal de garantir un ús eficient dels 
recursos i prevenir l’excés de residus orgànics. El ‘Programa general de prevenció i gestió 
de residus i recursos de Catalunya’ (PRECAT20) té l’objectiu de reduir en un 50% en pes el 
malbaratament alimentari en diversos àmbits. Parlem amb Isaac Peraire i Soler, director de 
l’ARC, per debatre sobre els objectius de l’organisme i les accions a emprar per combatre el 
malbaratament dels aliments a casa nostra.

Isaac Peraire i Soler
Director de l’Agència de Residus de Catalunya

Segons dades del 2010 procedents 
de la diagnosi realitzada per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i 
l’Agència de Residus, a Catalunya es 
malbarataven 262.000 tones anuals 
de menjar a comerços, restaurants 
i llars. Creu que encara hi ha una 
manca de conscienciació al final de 
la cadena de valor alimentària?
Quan vam posar xifres al malbara-
tament a Catalunya, fa més de 10 

anys, tot just es començava a parlar 
d’aquest problema, tant aquí com 
arreu del món. En aquest temps, és 
impactant constatar com tant la ciu-
tadania com les empreses i l’adminis-
tració hem pres molta més conscièn-
cia d’aquesta realitat i hem començat 
a actuar. Queda molt camí per recór-
rer, però ara el tema és ja a la llista 
d’assumptes a abordar.

En el marc de la Llei 3/2020, les esco-
les hauran de comptar amb un Pla 
de Prevenció del Malbaratament 
Alimentari. A banda de concretar 
mesures de prevenció i de sensibi-
lització, el pla suposarà haver de 
quantificar el malbaratament i de-
tectar-ne les causes. Ens podria des-
tacar quins aprenentatges o con-
clusions podrem extreure gràcies 
a aquesta major visibilitat dels flu-
xos de treball i de consum dins dels 
menjadors escolars?
Amb la Llei 3/2020, totes les empre-
ses de la cadena alimentària han de 
quantificar el malbaratament alimen-
tari. Tant als menjadors escolars com 
a la resta d’organitzacions, el fet de 
quantificar obliga a fixar-se en què, 
quan, on i per què s’estan descartant 
aliments que es podrien haver consu-
mit. D’entrada, el propi procés d’ob-
tenir aquestes dades ha de portar 
tothom a observar què està passant 
en els seus processos i a identificar 
quins són els punts on cal intervenir.
De fet, això és el que s’ha aconseguit 
amb el projecte “Pesa i Pensa”, on tant 
l’alumnat com la resta de persones in-
volucrades en els menjadors escolars 
han pres consciència del que estava 
passant a partir de la separació de les 
restes del plat. I prendre consciència 
és sempre el primer pas per actuar.

A tall d’exemple, podria destacar 
cinc bones pràctiques que puguin 
incloure un pla d’acció contra el 
malbaratament alimentari als men-
jadors escolars?
En els menjadors escolars es poden 

aplicar mesures a l’hora de servir el 
menjar, com ara utilitzar plats en lloc 
de safates, perquè mantenen el men-
jar calent durant més temps. També 
destacaria poder permetre que l’alum-
nat se serveixi segons la gana que té, 
incloses les guarnicions o el pa; deixar 
un temps adequat per dinar amb tran-
quil·litat i oferir peces de fruita peti-
tes o donar l’opció de compartir-les. 
Finalment, podríem destacar el fet de 
pesar els aliments que han quedat al 
plat, promoure la formació de l’equip 
de monitoratge del menjador o de-
senvolupar jocs o activitats al voltant 
d’aquest tema per fer a l’escola i per 
portar la reflexió a casa.

Quines accions en l’àmbit dels men-
jadors escolars han tingut més im-
pacte a l’hora de reduir el malbara-
tament alimentari?
D’entrada, aquelles escoles que n’han 
començat a parlar ja estan fent passes 
endavant en aquest sentit. Els tallers a 
l’aula són necessaris i, per aprofundir 
encara més, les activitats que es poden 
fer directament al menjador, on els in-
fants i adolescents veuen i pesen direc-
tament allò que sobra al plat, perme-
ten transformacions més profundes.

En què consisteix la campanya de 
sensibilització ‘Som Gent de Profit’ i 
quin impacte està aconseguint?
La campanya ‘Som Gent de Profit’ por-
ta activa des del 2014. De fet, és una 
de les accions comunicatives més di-
latades en el temps de l’Agència de 
Residus de Catalunya. La campanya es 
dirigeix al consumidor, a la població en 

“El fet de quantificar 
obliga a fixar-se 

en què, quan, on 
i per què s’estan 

descartant aliments 
que es podrien haver 

consumit” 
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i ambientals i l’administració, per dis-
senyar conjuntament aquest primer 
‘Pla d’acció per a la prevenció del mal-
baratament alimentari a Catalunya‘.

A partir d’aquesta fita tan destacada, 
l’Agència de Residus treballa per des-
plegar la Llei 3/2020 i dissenyar el sis-
tema d’informació que ha de perme-
tre concentrar les declaracions de les 
empreses i obtenir dades cada vegada 
més precises sobre el malbaratament 
que ens ajudin a prendre decisions i 
a actuar. Properament, participarem 
des del Departament d’Acció Climàtica 
en l’elaboració del ‘Pla estratègic per a 
la prevenció de les pèrdues i el malba-
ratament a Catalunya‘. I segueix sent 
prioritari sensibilitzar la ciutadania 
i les empreses, promoure projectes 
concrets afavorint el contacte entre 
agents i amb línies pròpies de subven-
cions i dinamitzar el Comitè de Profit. 

Com han influït els projectes ca-
talans contra el malbaratament a 
l’exterior i, a la inversa, quines ex-
periències internacionals han estat 
una referència per al model català? 
El projecte ‘Ecowaste4food‘ ha permès 
un intercanvi ric d’experiències entre 
sis regions i una ciutat europees. Ens 
ha donat un marc per compartir arreu 
bones pràctiques que s’estan duent a 
terme a Catalunya, com l’activitat de la 
Fundació Espigoladors, el projecte ‘Pont 
Alimentari‘, i l’acció d’ajuntaments com 
el de Reus, per citar alguns exemples.

D’altra banda, l’Agència de Residus 
i els membres del comitè estratègic 

general, però sobretot a aquelles per-
sones que compren i cuinen a casa. 
Per una banda, s’expliquen les conse-
qüències socials, ambientals i econò-
miques dels malbarataments i, d’altra 
banda, es donen trucs, consells i idees 
per evitar el malbaratament alimenta-
ri, ja des d’abans d’anar a comprar fins 
a la fase final, que és la d’aprofitar les 
sobralles. Per tal de difondre aquests 
missatges, la campanya compta, en 
aquests moments, amb una web, pre-
sència a xarxes socials, un taller esco-
lar i una exposició itinerant. El taller 
escolar ja l’han realitzat 18.000 infants 
catalans, i l’exposició l’han visitada 
més de 80.000 persones.

Quins són els errors més comuns 
que cometem?
El malbaratament alimentari es pot re-
duir des de molt abans de tenir algun 
aliment que és a punt de fer-se malbé 
a la nevera. És clar que les receptes 
de reaprofitament són una bona ma-
nera de no llençar les sobralles, però 
cal que les restes siguin mínimes. Per 
tal d’aconseguir-ho, la planificació és 
fonamental: hàbits com ara revisar el 
que tenim a casa abans d’anar a com-
prar o fer la llista de la compra sabent 
què menjarem faran que ens sobri 
ben poca cosa. Amb el ritme de vida 
que portem, de vegades és difícil aga-
far aquestes dinàmiques. Per això, la 
web i les XXSS de ‘Som Gent de Profit‘ 
són de molta utilitat: inspiren i propor-
cionen consells concrets i eines útils, 
com la calculadora de racions, per no 
comprar ni cuinar de més.

Quin impacte ha tingut la COVID-19 
en la prevenció del malbaratament 
alimentari als menjadors escolars?
La declaració de l’estat d’alarma, el 
2020, va provocar un increment de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari 
associat al canvi de patrons de consum 
i comercialització. Un dels àmbits més 
afectats va ser, precisament, el tanca-
ment sobtat d’escoles, que juntament 
amb altres esdeveniments col·lectius 
cancel·lats, va provocar un increment 
del 40% en els excedents de les em-
preses agroalimentàries, causat per 
una disminució del 55% de la demanda 
dels productes. Per tal de minimitzar 
aquest impacte, el ‘Pla d’acció per a la 
prevenció del malbaratament alimen-
tari a Catalunya‘ va incloure ràpida-
ment accions destinades a recuperar 
els aliments de les cuines de les escoles 
per distribuir-los. Així mateix, la fruita i 
la llet destinada als centres escolars es 
van lliurar al Banc dels aliments.

Durant quatre anys, la Generalitat 
va participar al projecte europeu 
d’ecoinnovació ‘Ecowaste4food‘. A 
partir dels aprenentatges obtin-
guts, quines línies d’actuació prio-
ritzarà l’Agència de Residus de Cata-
lunya en els pròxims anys?
El projecte ‘Ecowaste4food‘ ha estat 
una gran oportunitat per a Catalunya 
per avançar en la prevenció del malba-
ratament. Ens ha permès intercanviar 
aprenentatges i experiències amb di-
verses regions europees, constituir el 
Comitè estratègic català amb agents 
clau provinents de l’empresa, les uni-
versitats i la recerca, les entitats socials 

hem pogut conèixer accions a escoles i 
instituts finlandesos, a indústries polo-
neses i a entitats socials i empresarials 
del comtat de Devon. El projecte ‘Pesa 
i Pensa’ ha interessat molt en altres re-
gions i, de fet, s’ha replicat en diverses 
escoles italianes a la ciutat de Ferrara 
amb el projecte ‘Mangia e Pensa‘.

Les subvencions per al foment de 
l’economia circular han tingut re-
percussió als menjadors escolars?
Des de l’Agència de Residus impulsem 
dues línies de subvencions on es po-
den acollir projectes d’aquest tipus. 
D’una banda, els ens locals i les univer-
sitats i les entitats sense ànim de lucre 
estan impulsant accions als centres 
educatius a través de la línia de pre-
venció i preparació per a la reutilització 
de residus municipals. Des del 2015, 
s’han finançat 38 projectes amb un 
import total aproximat de 400.000 €. 
Per a les empreses, tenim la línia de fo-
ment de l’economia circular on, fins al 
moment, s’ha realitzat un projecte en 
aquest àmbit amb 40.000 € atorgats.
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“El malbaratament 
alimentari és un problema 
complex i treballem per 
implicar tots els actors. Si 
no ens impliquem, no ho 
aconseguirem”

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

Des del 2014 el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya té activa l’estratègia 
‘Aprofitem els aliments‘. Al llarg d’aquests anys, l’administració catalana ha treballat conjunta-
ment amb els actors socioeconòmics del territori per implantar línies estratègiques que perme-
tin reduir el malbaratament alimentari a casa nostra. Parlem amb Glòria Cugat, subdirectora 
general de la Inspecció i Control Alimentari de la Generalitat de Catalunya, per analitzar els 
resultats obtinguts i visualitzar els reptes de futur envers el malbaratament alimentari.

Glòria Cugat
Subdirectora general de la Inspecció i Control 
Alimentari de la Generalitat de Catalunya 

Quin paper ocupa la prevenció de la 
pèrdua i el malbaratament alimen-
tari dins l’estratègia del DACC?
Des del Departament d’Agricultura ens 
vam adonar que havíem de fer alguna 
cosa envers el malbaratament el 2010, 
quan la FAO va posar sobre la taula que 
un terç dels aliments del món acaben a 
les escombraries. Les administracions 
ens vam sentir interpel·lades, i en el cas 
del Departament d’Agricultura, el 2014 
es va crear l’estratègia ‘Aprofitem els ali-
ments‘, amb cinc línies d’actuació. D’una 
banda, es treballa en el coneixement per 

saber quines pèrdues tenim a Catalu-
nya. L’Agència de Residus de Catalunya 
va fer una quantificació del malbarata-
ment alimentari en les últimes baules de 
la cadena, i va sortir una xifra: 35 quilos 
d’aliments malbaratats per persona i 
any. A partir d’aquesta dada, estem tre-
ballant per tenir més informació sobre 
les pèrdues i el malbaratament i el seu 
impacte ambiental i econòmic.

Una segona línia d’actuació és la sen-
sibilització de la ciutadania i de tot 
el sector agroalimentari. El malba-

ratament és un problema complex i 
treballem per implicar tots els actors. 
Si no ens impliquem, no ho aconse-
guirem. La tercera línia d’actuació 
passa per impulsar eines de preven-
ció i reducció. Aquí treballem, entre 
d’altres instruments, facilitant guies 
per a diferents sectors per ajudar a 
fer aquests plans de prevenció. La 
quarta línia d’actuació és la regula-
ció, i aquí cal destacar que el 2020 
es va aprovar la Llei de prevenció de 
pèrdues i malbaratament alimentari 
a Catalunya. Es tracta d’una llei pi-

onera a nivell europeu, i ara estem 
treballant en el seu desplegament. El 
cinquè i últim àmbit d’actuació és la 
governança, per assegurar que tots 
els actors implicats treballin junts.

Quina valoració feu de l’execució 
d’aquesta estratègia?
Estem molt contents, però encara hi 
ha molt feina per fer. En l’àmbit del co-
neixement, per exemple, ja tenim mol-
ta més informació sobre què passa a 
Catalunya; tenim les pèrdues quan-
tificades en les primeres baules de la 
cadena en alguns sectors concrets, 
com la fruita i l’horta. D’altra banda, 
en l’àmbit de la sensibilització, tenim 
la sort de comptar amb una societat 
civil molt activa, que ens està ajudant 
a mostrar la problemàtica i a canviar 
hàbits de la ciutadania. En l’àmbit del 
malbaratament alimentari s’està cre-
ant una xarxa de diferents entitats i 
administracions que ens permet tre-
ballar totes juntes. També en l’àmbit 
de la regulació, la llei va ser aprovada 
per unanimitat, per la qual cosa ho 
considerem un èxit compartit.

Una de les eines de difusió sobre 
iniciatives i novetats relacionades 
amb la sensibilització envers al mal-
baratament és el butlletí #Aprofita-
elsAliments. Com està funcionant? 
Quantes subscripcions té?
El butlletí comptava amb 1.032 perso-
nes inscrites a finals del 2021. Es trac-
ta d’un butlletí mensual on ens fem 
ressò d’informació d’interès, casos 
d’èxit i iniciatives relacionades amb 
la lluita contra el malbaratament ali-
mentari. D’altra banda, també tenim 
un apartat al web dedicat exclusiva-
ment al malbaratament alimentari, 
que el 2021 va tenir 5.910 visites i 

18.044 visualitzacions. Estem con-
tents perquè és un tema que està te-
nint repercussió. Els mitjans de comu-
nicació i les iniciatives comunicatives 
com la de Campos Estela ens ajuden 
a donar visibilitat a la problemàtica. 

Recentment heu publicat el docu-
ment divulgatiu Treballem per a 
l’aprofitament dels aliments 2020, que 
recull dades sobre malbaratament 
al món i a Catalunya, i les accions 
empreses per posar-hi remei. Quin 
és l’objectiu d’aquesta publicació?
Treballem per a l’aprofitament dels ali-
ments 2020 és un document que pu-
bliquem per explicar tot allò que fem 
per lluitar contra el malbaratament ali-
mentari des de l’administració. Aquest 
document respon al principi de trans-
parència de l’administració i dona a 
conèixer la problemàtica. D’altra ban-
da, tots els resultats obtinguts es po-
den consultar a l’apartat de malbarata-
ment alimentari al nostre web. Des de 
l’administració creiem que com més es 
conegui el problema i més transparèn-
cia hi hagi, més gent se sentirà inter-
pel·lada i s’animarà a sumar-s’hi.

Un dels aspectes que hi queden re-
flectits és l’impacte de la pandèmia 
en l’augment de les pèrdues i el mal-
baratament. Quines han estat les 
causes d’aquest impacte?
Des de la Generalitat de Catalunya 
vam copsar que el malbaratament 
alimentari es va disparar durant els 
pitjors mesos de la pandèmia. El con-
finament va generar una aturada de 
moltes de les iniciatives que donaven 
resposta a l’aprofitament d’aliments i 
va deixar neveres d’establiments ple-
nes d’aliments que no es podien oferir. 
Des de la Generalitat ens vam posar 

“El malbaratament 
alimentari es va 

disparar durant els 
pitjors mesos de 

la pandèmia”
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tament alimentari. Però també obliga 
les administracions a tenir en compte 
la prevenció de pèrdues i malbarata-
ment alimentari en les clàusules de 
contractació pública. També ens obli-
ga a tenir un pla estratègic a Catalu-
nya. I en particular a les empreses, els 
obliga a fer un pla de prevenció, que 
incita a reflexionar sobre quin malba-
ratament tenen i per què es produeix, 
com a primer pas per posar en marxa 
accions per prevenir que passi. I això 
sempre és bo.

En el marc de la llei, des del DACC 
s’ha engegat la redacció de guies 
sectorials per acompanyar els 
agents implicats en l’objectiu comú 
de prevenir el malbaratament d’ali-
ments. Vau començar amb les em-
preses agroalimentàries i ara s’està 
treballant en els àmbits de la res-
tauració, hospitals i residències i els 
menjadors escolars. En quin punt es 
troba la iniciativa?
Actualment ens trobem amb el fet que 
tots els agents dels diferents sectors 

han participat en l’elaboració de les 
guies. Això ens ha servit perquè tots 
es conscienciïn del problema. Ara els 
documents ja estan acabats i estan a 
punt de ser presentats.

En el cas concret de la guia per als 
menjadors escolars, quina resposta 
esteu rebent?
El 2022 hem fet una guia adaptada 
als menjadors escolars. Una guia per-
què les escoles puguin fer el seu pla 
de prevenció de pèrdues i malbarata-
ment alimentari. Encara no hem publi-
cat la guia, però durant tot el procés 
d’elaboració vam tenir molt bona par-
ticipació. En el procés també ha estat 
implicat el departament d’Educació i 
un munt d’iniciatives de lluita contra el 
malbaratament alimentari, com el pro-
jecte ‘Pesa i Pensa‘ de Campos Estela.

Com espereu que afavoreixi aques-
ta feina la reducció del malbarata-
ment als menjadors escolars?
Aquestes guies permetran que cada 
centre educatiu pugui quantificar el 

“La nostra feina passa per promoure un procés de reflexió dels centres 
educatius i que coneguin on s’està produint el malbaratament i quins 
en són els motius”

en contacte amb empreses alimen-
tàries per afavorir la connexió amb 
entitats que treballen per l’aprofita-
ment d’aliments. D’altra banda, al web 
vam crear un marketplace anomenat 
‘Aprofita els aliments‘, que facilitava el 
contacte entre les iniciatives d’aprofi-
tament i les empreses amb excedents 
d’aliments. Ara volem desenvolupar 
aquest marketplace perquè ens per-
meti tenir més informació i coordinar 
l’aprofitament d’aliments.

Una eina que ha de ser fonamental 
per reduir les pèrdues i el malbara-
tament és la llei aprovada al març 
del 2020. Quina influència espereu 
que tingui?
Usualment es diu que les lleis, poques 
i bones; i, sobretot, fer-les complir. 
Crec que estàvem davant d’un pro-
blema amb el qual calia actuar, i una 
regulació marca cap a on hem d’anar 
i com ho hem de fer. La llei obliga a 
tots els agents de la cadena alimen-
tària (excepte les microempreses) a 
lluitar contra les pèrdues i el malbara-

seu malbaratament, es fixi objectius 
de reducció i elabori el seu propi Pla 
de prevenció. La nostra feina passa 
per promoure un procés de reflexió 
dels centres educatius i que coneguin 
on s’està produint el malbaratament i 
quins en són els motius. D’altra banda, 
com a país estem interpel·lats a reduir 
un 50% del malbaratament alimenta-
ri per al 2030. Però amb aquesta guia 
volem que cada centre educatiu es 
posi els seus propis objectius de re-
ducció del malbaratament alimentari, 
i després fer balanç per veure si estem 
anant pel bon camí.

Quina valoració feu des del DACC 
del treball que ja s’està fent en l’àm-
bit escolar?
Som optimistes. Els centres educatius 
estan preocupats i interessats per la 
lluita contra el malbaratament alimen-
tari. En el cas dels menjadors escolars, 
no només hem implicat la cuina, sinó 
que també hem interpel·lat els mo-
nitors, que són un element clau en 
el món dels menjadors escolars. Són 
espais on es pot fer molta formació, i 
ens consta que hi ha moltes empreses 
i escoles il·lusionades en aquest pro-
jecte. Seguirem posant en valor totes 
les iniciatives relacionades amb el mal-
baratament alimentari i seguirem tre-
ballant conjuntament amb el Departa-
ment d’Educació i amb tot el sector per 
assolir els objectius de prevenció. Ad-
ministració, centres educatius, famílies 
i empreses de lleure i de cuina estem 
sensibilitzats i estem treballant conjun-
tament. Podrem fer molt bona feina.

“Volem que cada centre educatiu es posi 
els seus propis objectius de reducció del 

malbaratament alimentari, i després fer balanç 
per veure si estem anant pel bon camí”
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“Als menjadors escolars 
és important treballar el 
respecte a la sensació de 
gana, la flexibilització de les 
racions i l’aprenentatge de 
l’autoservei”

Agència de Salut Pública
de Catalunya

L’Agència de Salut Pública de Catalunya visualitza en l’alimentació un element clau per a la 
salut de la ciutadania. El ‘Pla integral per a la promoció de la salut pública mitjançant l’activitat 
física i l’alimentació saludable‘ també es centra en reduir el malbaratament alimentari. I un 
espai clau per transmetre nous hàbits alimentaris el trobem en l’etapa formativa. Per això, el 
Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya esdevé cabdal a l’hora de crear un model 
que aposti per una alimentació saludable i sostenible. Parlem amb Maria Blanquer Genovart, 
coordinadora del Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya, per analitzar la qualitat 
dels menús per als infants a les escoles i les estratègies desenvolupades per l’administració per 
lluitar contra el malbaratament i reconduir els excedents alimentaris. 

Maria Blanquer Genovart
Coordinadora del Programa de Revisió de Menús 
Escolars a Catalunya

Quin és el grau de satisfacció dels 
nens i nenes catalans amb els me-
nús que se serveixen a l’escola?
Durant el període 2018-2019 es van 
realitzar 2.206 enquestes per a l’ava-
luació sensorial dels menús i de l’en-
torn dels menjadors escolars des del 
Programa de Revisió de Menús Esco-
lars a Catalunya. Les enquestes es van 
fer a 73 centres escolars de 49 muni-

cipis de Catalunya. Del total d’enques-
tes, 1.748 van ser emplenades per 
comensals i, globalment, el nivell de 
satisfacció va ser d’una puntuació de 
6 sobre 10. L’actitud dels monitors i 
monitores, el temps disponible per 
menjar i la il·luminació van ser els 
aspectes millor valorats. En canvi, el 
soroll, l’olor, la presentació i el gust de 
certs plats van ser els pitjors valorats.

Quins són els aliments que solen 
quedar-se en el plat dels infants 
sense haver-se consumit?
En general, els plats o aliments 
menys acceptats solen ser a base de 
llegum, verdures i peix, però sobre-
tot, al plat queden aquelles quanti-
tats que l’infant no vol o no es pot 
acabar. En aquest sentit, als menja-
dors escolars és important treballar 

el respecte a la sensació de gana, la 
flexibilització de les racions i l’apre-
nentatge de l’autoservei.

Els productes frescos i saludables 
com ara les fruites, les verdures 
o el peix tradicionalment han tin-
gut menys acceptació per part dels 
alumnes. Per quina raó?
L’acceptació o el rebuig cap als llegums 
està condicionada per l’oferta que se 
n’hagi fet des d’edats primerenques 
en el marc familiar, però també per la 
manera d’elaborar el plat (tècnica de 
cocció), els ingredients que acompa-
nyen les preparacions, la manca de 
varietat i la falta de l’hàbit de consum 
a l’entorn familiar, entre d’altres. Així 
mateix, hi poden influir les quantitats 
fixes i estandarditzades i la pressió 
per acabar els plats.

Entre les estratègies que poden 
seguir els menjadors escolars per-
què aquesta relació amb els plats 
saludables millori, hi ha la pre-
sentació, les tècniques culinàries 
escollides o la combinació entre 
primers i segons plats...
Sí, hi estem d’acord, i també el grau 
d’implicació dels infants en tot el pro-
cés alimentari i  l’acompanyament 
que es faci durant l’estona del men-
jador per part de les persones adul-
tes. És a dir, per part de les monito-
res, els monitors i els mestres. Tenim 
de referència, en aquest sentit, el 
document Acompanyar els àpats dels 
infants amb consells generals per 
promoure l’adquisició d’hàbits ali-
mentaris saludables i una actitud po-
sitiva i responsable amb els aliments.

Quines decisions o actuacions dels 
professionals de cuina o menjador 
poden ser decisius a l’hora de reduir 
l’impacte mediambiental de l’ali-
mentació a les escoles?
Tal i com s’explica a l’apartat “Reducció 
del malbaratament d’aliments en el 
menjador escolar”  de la guia L’alimen-
tació saludable a l’etapa escolar (edició 
2020), els i les professionals que treba-
llen a les cuines i al menjador escolar 
poden seguir diverses estratègies cen-
trades en diferents accions.

Per una banda, se centren en millo-
rar l’acceptació dels àpats. Escollir 
aliments de bona qualitat, prioritzant 
productes de temporada i de proximi-
tat; millorar les tècniques culinàries de 
preparació i condimentació dels plats, 
i dissenyar una composició del menú 
acurada són accions necessàries. La 
guia també remarca la necessitat de 
tenir cura de l’entorn i el confort, com 
una bona il·luminació, poc soroll i evi-
tar l’acumulació d’olors o la presència 
de safates metàl·liques o de plàstic. 
També volem incrementar el grau de 
participació dels comensals en tot el 
procés de l’alimentació: conèixer la 
pagesia de la zona, visitar horts i mer-
cats, dissenyar plats i menús, etc.

D’altra banda, també es pretén flexi-
bilitzar la mida de les racions. Es vol 
adaptar les quantitats en funció de 
l’edat dels infants, respectar la sen-
sació de gana de l’infant i permetre 
que se serveixin els propis alumnes. 
També és important ajustar les raci-
ons en funció de l’acceptació del plat 
i adoptar vaixelles més petites per als 

“Volem incrementar 
el grau de participació 

dels comensals en 
tot el procés de 

l’alimentació: conèixer 
la pagesia de la zona, 

visitar horts i mercats, 
dissenyar plats i 

menús, etc.”
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si no és necessari, i formar i motivar 
l’equip del menjador per dur a terme 
accions que minimitzin el malbarata-
ment d’aliments. Tot plegat ens ha de 
permetre avaluar i analitzar el malba-
ratament d’aliments en el menjador.

La varietat de menús requerida per 
la diversitat religiosa, les intoleràn-
cies o les opcions alimentàries alter-
natives com el vegetarianisme su-
posen un repte més gran pel que fa 
a la planificació dels menús escolars 
i la prevenció del malbaratament?
Atendre la diversitat tant per motiu de 
malalties (gastroenteritis, intoleràncies, 
diabetis, celiaquia…) com per motius 

ètics o religiosos representa un gran 
repte en els menjadors escolars. Però 
l’atenció a la diversitat no ha de ser un 
factor d’increment del malbaratament.

La varietat de menús requerida per 
la diversitat religiosa, les intoleràn-
cies o les opcions alimentàries alter-
natives com el vegetarianisme su-
posen un repte més gran pel que fa 
a la planificació dels menús escolars 
i la prevenció del malbaratament? 
Atendre la diversitat tant per motiu de 
malalties (gastroenteritis, intoleràncies, 
diabetis, celiaquia…) com per motius 
ètics o religiosos representa un gran 
repte en els menjadors escolars. Però 

“L’atenció a la diversitat no ha de ser un factor d’increment 
del malbaratament”

alumnes de cicle infantil. La guia tam-
bé considera personalitzar les fitxes 
de producció i els escandalls segons 
la realitat de l’escola i disposar d’un 
protocol de gestió de repeticions. 

Finalment, es vol optimitzar la planifi-
cació i l’execució del servei. Volem ga-
rantir la coordinació entre el personal 
de cuina, el menjador, la direcció de 
l’escola i l’AFA. També volem utilitzar 
quantitats diàries d’aliments que vagin 
en funció del nombre d’infants que as-
sistiran al menjador i en funció del co-
neixement que es té del grau d’accep-
tació del plat. S’aconsella evitar utilitzar 
tota la quantitat d’aliments comprada, 

l’atenció a la diversitat no ha de ser un 
factor d’increment del malbaratament.

Si es fa una planificació adient dels 
menús i es procura una oferta de plats 
gastronòmicament acceptables, no hi 
ha motiu perquè l’oferta de menús es-
pecials suposi cap inconvenient en re-
lació a la reducció del malbaratament o 
bé un malbaratament més gran.

Quines considera que són les assig-
natures pendents en la programa-
ció dels menús escolars per seguir 
avançant en la lluita contra el mal-
baratament alimentari? 
Tal i com hem comentat abans, la 
lluita contra el malbaratament en el 
menjador escolar recau en estratè-
gies ben diverses, seguint les indica-
cions de la Guia 2020. La millora de 
l’acceptació dels àpats, és a dir, en 
millorar la varietat i qualitat gastro-
nòmica, és bàsica. També ho és la fle-
xibilització de la mida de les racions, 
tenir en compte l’opinió dels comen-
sals, informar de forma adequada les 
famílies, i l’optimització de la planifi-
cació i l’execució del servei. 

A part d’aquestes estratègies, el fet de 
mesurar el malbaratament en el pro-
pi menjador pot ajudar a sensibilitzar 
l’equip i també els comensals, i a par-
tir d’aquí cercar les estratègies més 
adients per a la reducció del malbara-
tament detectat en cada centre.

“Volem utilitzar quantitats diàries d’aliments 
que vagin en funció del nombre d’infants que 

assistiran al menjador”
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“L’escola pot esdevenir 
una palanca de canvi per 
introduir nous hàbits en 
la societat i per a la presa 
de consciència col·lectiva 
que cal reduir o eliminar el 
malbaratament alimentari”

Atenció a la Família
i Comunitat Educativa

La comunitat educativa esdevé un dels pilars fonamentals per al desenvolupament de la nos-
tra societat. Els valors transmesos des dels espais educatius acaben sent determinants per al 
desenvolupament dels infants. I en el cas del malbaratament alimentari, la comunitat educa-
tiva té una tasca tan necessària com complexa: sensibilitzar infants i famílies sobre els seus 
hàbits de consum alimentaris. Parlem amb Raquel Garcia Sevilla, Directora General d’Atenció a 
la Família i la Comunitat Educativa, per analitzar el rol dels mestres en la lluita contra el malba-
ratament alimentari i detallar la tasca duta a terme des dels menjadors escolars.

Raquel Garcia i Sevilla
Directora General d’Atenció a la Família i la
Comunitat Educativa

Quin paper juga la sensibilització 
de l’alumnat en el malbaratament 
alimentari?
Els alumnes d’avui són els ciutadans 
adults de demà. De manera que, 
evidentment, la sensibilització dels 
infants i adolescents respecte els 
problemes que comporta el malba-
ratament alimentari és un punt clau i 
imprescindible per tal que, com a so-
cietat, prenguem les millors decisions 
en aquest àmbit.  En aquest context, el 
menjador escolar, on l’alumne és l’usu-
ari principal, es converteix en el “camp 

de proves” ideal per experimentar el 
que significa el malbaratament i posar 
en pràctica mesures pal·liatives.

Una part molt important del servei 
de menjador és el propi menjar; cal 
que l’alumnat sigui conscient del que 
comporta el malbaratament alimen-
tari, tant per una qüestió de sosteni-
bilitat com per una qüestió de soli-
daritat amb la població mundial que 
té uns recursos limitats i que, per 
tant, en moltes ocasions no té accés 
a aliments suficients per viure.

Prenent com a referència la seva ex-
periència com a mestra i directora 
d’escola, com s’aconsegueix que els 
alumnes canviïn la seva mirada i tin-
guin una actitud responsable i críti-
ca en el consum? De quina manera 
s’integra en el sistema educatiu?
Al llarg de tota la meva trajectòria pro-
fessional, ja hagi estat com a mestra 
o com a directora d’escola, el treball 
envers l’alimentació ha estat una cons-
tant. És cert, però, que en aquests dar-
rers anys han pres especial rellevància 
aspectes com ara l’alimentació saluda-

ble, el consum de productes de tem-
porada i de proximitat, la sostenibilitat 
i la lluita contra el malbaratament.

En aquest sentit, el treball amb els in-
fants s’enfoca des d’una perspectiva 
transversal, competencial i, sobretot, 
vivencial, connectat amb la realitat 
i posant el focus en les experiències 
del dia a dia dels infants. És així com 
treballem aspectes cabdals, com ara 
la presa de consciència i l’actitud res-
ponsable i crítica davant el consum, 
tant individual com col·lectiu.

La manera d’integrar aquest treball 
en el sistema educatiu és incorpo-
rant el projecte del menjador escolar 
en el projecte educatiu de centre. És 
fonamental implicar i fer participar 
tota la comunitat educativa  en l’as-
soliment d’aquests grans reptes que 
tenim com a escola i com a societat.

Quina participació té la comunitat 
educativa en el malbaratament 
alimentari? Quin paper juguen els 
professors i les famílies en el canvi 
de mirada i la presa de conscièn-
cia per part dels alumnes?
La comunitat educativa en general 
ha de tenir una participació activa en 
aquesta qüestió. Els professors i les 
famílies eduquen els infants en tots 
els aspectes, amb el seu exemple i 
partint de les experiències comparti-
des. Un cop més, com en tants d’al-
tres temes, l’escola pot esdevenir una 
palanca de canvi per introduir nous 
hàbits en la societat i per la presa de 
consciència col·lectiva que cal reduir 
o eliminar el malbaratament alimen-
tari. Per tant, involucrar les famílies 
en aquesta tasca és molt important.

S’ha engegat alguna iniciativa res-
pecte al malbaratament alimentari 
que uneixi la comunitat educativa 
amb les famílies dels alumnes?
Des de la diversitat dels projectes 
educatius de centre, són nombroses 
les actuacions que s’estan duent a 
terme contra el malbaratament ali-
mentari a tot el territori. Cal tenir en 
compte que les accions educatives 
que es duen a terme a les escoles 
sempre repercuteixen en les famílies, 
que formen part essencial de la co-
munitat educativa de cada centre. So-
vint els centres preveuen actuacions 
que els impliquen de forma directa. 

Alguns exemples d’iniciatives en cen-
tres educatius contra el malbarata-
ment alimentari serien el projecte 
‘Pesa Pensa‘, que ja coneixeu, la ini-
ciativa de l’estudi ‘Escoles contra el 
malbaratament alimentari‘,  ‘Som gent 
de profit‘ promoguda per l’Agència 
de Residus de Catalunya, la campa-

nya ‘Pla net‘ de la Unió de Pagesos, o 
diverses accions municipals com la 
promoguda per l’Ajuntament de Rubí 
o el de Castellar del Vallès contra el 
malbaratament, amb impacte en les 
escoles. També moltes empreses ges-
tores de menjador estan treballant, de 
fa temps, sobre aquest tema.
 
En tot cas, des de la Generalitat tenim 
la mirada posada en el moment que 
es pugui disposar de la nova Guia de 
prevenció de malbaratament alimen-
tari a les escoles, com a element clau 
per desplegar la Llei 3/2020, de l’11 
de març, de prevenció de les pèrdu-
es i el malbaratament alimentaris. 
Sens dubte, comportarà l’extensió 
de més iniciatives destinades a les 
famílies i la comunitat educativa en 
general per donar a conèixer aques-
ta problemàtica i prendre conscièn-
cia que és imprescindible reduir o 
eliminar el malbaratament alimenta-
ri, començant per les escoles.
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“Les accions educatives que es duen a
terme a les escoles sempre repercuteixen
en les famílies”

Quina valoració fa la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Família i Comu-
nitat Educativa del projecte ‘Pesa i 
Pensa‘ com membre del Consell As-
sessor i partícip del procés en que 
s’ha elaborat la Guia de prevenció de 
malbaratament alimentari a les esco-
les per part del DACC?
Des del Departament d’Educació hem 
tingut l’oportunitat de compartir amb 
diferents actors la participació en el 
Consell Assessor que ha elaborat la 
Guia, incorporant les molt diverses 
mirades sobre aquest tema. Hem 
constatat que el projecte ‘Pesa i Pensa’ 
parteix d’un mètode molt conegut per 
al món de l’educació, ja que parteix de 
l’observació del comportament dels 
infants i incorpora elements de refle-
xió i d’avaluació continuada, bàsics 
per a un bon aprenentatge. El projec-
te es valora, per tant, de forma molt 
positiva, en tant que els seus resultats 
(amb una reducció del 70% del mal-
baratament) permeten constatar que 
allò que es vol estendre a totes les es-
coles realment funciona.

Com teniu planificada la coordi-
nació amb el DACC pel que fa a la 
difusió i implantació de la “Guia 
de prevenció de malbaratament 
alimentari i per al disseny de pro-
grames d’educació en la reducció 
del malbaratament alimentari als 
menjadors escolars”?
Està previst fer una presentació con-
junta dels dos departaments de la 
Guia i, a continuació, utilitzar tots els 
canals habituals de difusió de nous 
programes en els centres educatius. 
Des d’Educació, col·laborarem amb el 
DACC en la difusió de la Guia a tots 
els organismes implicats en la gestió 
dels menjadors escolars (consells co-

marcals, ajuntaments, empreses i en-
titats prestadores del servei, patronals 
del sector de centres privats, etc.), així 
com el sector de les famílies.

El Projecte de Treball de Malbarata-
ment Alimentari a Infantil i Primària 
requereix molta implicació de les fa-
mílies en la seva execució. Valoreu 
de forma positiva la participació?
Crec que en tota la pràctica educativa 
és fonamental la participació de les 
famílies. Els alumnes sopen i passen 
moltes hores a casa, per la qual cosa 
involucrar les famílies és necessari 
perquè minvar el malbaratament ali-
mentari no només sigui a l’escola sinó 
que es traslladi aquesta necessitat de 
sostenibilitat i reducció del malbarata-
ment a l’àmbit de la llar familiar. Com 
he dit abans, tots sabem que cal en-
tendre l’escola com a motor de canvi 
de la societat.

Quins avenços es preveuen en el 
nou Decret de Menjadors pel que fa 
a la prevenció del malbaratament?
Des del Departament d’Educació vo-
lem impulsar l’elaboració d’una nova 
regulació del temps del migdia que 
actualitzi l’ara vigent, que ja té 26 
anys i ha quedat obsoleta. 

Amb aquesta finalitat s’ha iniciat un 
procés de recollida d’aportacions 
del diferents actors implicats, que es 
continuarà fent al llarg dels propers 
mesos. Tenim la voluntat que aquest 
nou Decret pugui recollir, per tant, 
elements clau com ara l’alimentació 
saludable,  el consum de productes 
de temporada i de proximitat, la sos-
tenibilitat, entre d’altres i, sens dubte, 
la prevenció del malbaratament serà 
un element que hi quedarà recollit.



100 milions de Kg | 10 anys de lluita contra el malbaratament alimentari als menjadors escolars catalansC A M P O S  E S T E L A

108 109Entrevista Entrevista

“És prioritari prevenir la 
generació del residu, però 
si no s’ha pogut evitar cal 
canalitzar-lo per tal que 
l’aprofiti algú altre”

Ajuntament de Barcelona

Laura Reñaga és la referent de l’estratègia Residu Zero de l’Ajuntament de Barcelona, en marxa 
des de l’any 2018, i que compta amb accions per a la prevenció del malbaratament alimentari. 
Prèviament, l’any 2011 es va elaborar la guia Pensa, compra, cuina, menja. El menjar no es llença. 
L’any següent, amb l’elaboració del ‘Pla de Prevenció de Residus 2012-2020‘, s’hi va incorporar 
la línia de treball a les escoles, amb el projecte ‘Ens ho mengem tot’. El ‘Pla Residu Zero‘, en fase 
d’aprovació política, pren el relleu del Pla 2012-2020. És un document més ambiciós, perquè no 
es limita a la prevenció, sinó que també treballa per la reutilització i el reciclatge.

Laura Reñaga 
Referent de l’estratègia Residu Zero de l’Ajuntament 
de Barcelona

Quin balanç feu del ‘Pla de Preven-
ció de Residus 2012-2020‘?
Ha funcionat molt bé. Hem fet un total 
de 180 accions, una cinquantena de 
diferents, que han tingut continuïtat 
al llarg del temps. Això ens ha permès 
prevenir 17.500 tones de residus i evi-
tar l’emissió de 10.180 tones de CO2. 
Hi han participat 9.900.000 persones 
i hem comptat amb 8.456 agents col-
laboradors, entre entitats, diferents 
organismes municipals, col·lectius i 
proveïdors. Entre les accions concre-

tes, podem destacar els àpats d’apro-
fitament als diferents barris de la ciu-
tat, que han superat les 3.500 racions, 
o les microxarxes de residus, en què 
han participat més de 125.000 alum-
nes. Si mirem tota la població de Bar-
celona i la quantitat de residus que s’hi 
generen, pot semblar poca cosa, però 
estem picant pedra, costa molt arribar 
a la ciutadania amb aquest tipus d’ac-
cions. Ara bé, estem contents, perquè 
hem obert una línia de treball en què 
hem de continuar aprofundint.

S’ha arribat als objectius plantejats de 
reducció en la generació de residus?
El Pla plantejava el repte d’arribar, el 
2020, a 1,386 kg per habitant i dia, i 
l’hem assolit. El 2019 vam arribar a 
1,34 kg, i el 2020, a 1,19, però hem de 
tenir en compte que aquesta dada 
està molt marcada per la influència 
de la pandèmia, de manera que no 
la podem considerar representativa. 
Amb el nou pla ‘Residu Zero‘, plante-
gem reduir la generació de residus a 
1,2 kg/habitant/dia.

Hi ha algun indicador per conèixer 
quina quantitat d’aquests residus cor-
respon a malbaratament alimentari?
Disposem de dues dades que ens ser-
veixen de referència. La primera, de ja 
fa un temps, correspon a l’estudi que 
l’Agència de Residus va encarregar a 
la UAB el 2012, i diu que cada persona 
llença 35 kg de menjar l’any; la segona 
dada l’obtenim a partir de les carac-
teritzacions periòdiques que fem de la 
fracció orgànica, i ens serveix per fer-
ne seguiment. Un dels aspectes que 
analitzem és el malbaratament ali-
mentari; és a dir, tot allò que ha anat 
a parar al contenidor marró, però que 
ens podríem haver menjat. En aquests 
moments, ens trobem al voltant del 
7%, però hem de tenir en compte que 
no tots els residus orgànics van a pa-
rar al contenidor marró.

Ens hem presentat a una convocatò-
ria europea juntament amb d’altres 
ciutats, com ara Hamburg, París o 
Aveiro, amb un projecte l’objectiu 
del qual és homogeneïtzar la recolli-
da de dades i establir la metodologia 
per obtenir l’indicador respecte al 
malbaratament alimentari a les ciu-
tats. Disposar d’aquesta informació 
ens permetria focalitzar en les acci-
ons necessàries per millorar.

La llei catalana de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament 
alimentari i l’estatal seran eines 
útils per a les ciutats?
Sí, són eines molt potents, perquè aju-
den allà on no arribem amb accions 
de sensibilització, formació i comu-
nicació. Si és normatiu, és d’obligat 
compliment i, per tant, no depenem 

de la força de voluntat o de la sensi-
bilitat de cadascú. A més, en el cas 
de la llei de prevenció de les pèrdues 
i el malbaratament alimentari, és im-
portant destacar el fet que prioritza la 
prevenció en origen davant la redistri-
bució dels excedents. La llei imposa 
obligacions a cada un dels agents de 
la cadena alimentària. Les empre-
ses distribuïdores d’aliments hauran 
d’elaborar el seu propi pla de preven-
ció del malbaratament alimentari, els 
restaurants hauran de facilitar que la 
clientela s’endugui el menjar sobrer i 
les administracions públiques hauran 
d’incorporar a la contractació pública 
clàusules per prevenir el malbarata-
ment i recollir dades, coses que des de 
l’Ajuntament ja estem fent.

Quins objectius plantegeu i quines 
noves línies de treball obriu amb el 
nou pla Residu Zero?
En primer lloc, ens ha de servir per 
planificar la gestió dels residus durant 
els propers anys. Tenim marcades di-
ferents línies estratègiques amb els 
seus objectius i les seves actuacions. El 
marc normatiu ha canviat respecte al 
2012, de manera que el nou pla també 
ens permet actualitzar-nos en aquest 
sentit. El tema de la reutilització pren 
molt de pes, en dos sentits: d’una ban-
da, per potenciar l’ús d’elements reuti-
litzables que substitueixin els d’un sol 
ús, com gots, plats, coberts, bolquers...; 
i de l’altra, per fomentar la reutilització 
entre la ciutadania, a partir d’espais 
d’intercanvi, als punts verds, etc. Pel 
que fa al malbaratament alimentari, 
volem continuar desenvolupant acci-
ons de sensibilització, com xerrades, 
tallers i àpats d’aprofitament, i també 

“Plantegem reduir la 
generació de residus 
a 1,2 kg/habitant/dia”
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Quina és la dinàmica de treball 
d’aquesta darrera microxarxa? 
Cada curs parteix d’uns aliments pro-
tagonistes, a l’entorn dels quals es fan 
una sèrie de propostes, seguint una 
metodologia que es divideix en cinc fa-
ses: es fan activitats per conèixer cada 
aliment; el pesen un cop s’ha servit, la 
ració inicial i el que s’ha malbaratat, i 
fan una fitxa per reflectir la petjada 
ecològica que representa aquest resi-
du; han de pensar com es podria ha-
ver evitat el malbaratament alimentari 
i elaborar-ne un pla de prevenció; i, 
finalment, han de comunicar la seva 
experiència a la resta de la comunitat 
educativa per tal de sensibilitzar-la.

Les microxarxes funcionen de forma 
autònoma. Nosaltres no entrem a 
l’aula, sinó que capacitem el professo-
rat perquè les gestionin. Els hi donem 
eines mitjançant xerrades i formacions 
al llarg del curs, fem visites a les esco-
les per assessorar-los i els proporcio-
nem un ventall molt gran d’activitats 

per a cada una de les fases de la meto-
dologia de treball. A més, també hi està 
implicat el personal del menjador.

Com s’apunten les escoles a ‘Ens ho 
mengem tot’?
Des d’Escoles + Sostenibles s’ofereix 
als centres un catàleg amb totes les 
microxarxes, i s’inscriuen a les propos-
tes que més els interessen. A ‘Ens ho 
mengem tot’ han participat 224 escoles 
i més de 75.000 alumnes en nou anys.

Poden repetir?
Sí, la prova de l’èxit del projecte és 
que hi ha centres educatius que re-
peteixen i fins i tot n’hi ha molts que 
el fan cada any.

A final de curs, feu un informe amb 
les dades que aporten els centres. 
L’evolució és positiva?
Sí, en general, hem anat observant una 
reducció del malbaratament alimenta-
ri a les escoles, malgrat que aquests 
dos darrers cursos, a conseqüència de 

treballant per a l’aprofitament dels ex-
cedents alimentaris, per tal de canalit-
zar-los cap a on siguin necessaris.
Des del punt de vista de les jerarqui-
es, per a nosaltres és prioritari preve-
nir la generació del residu, però si no 
s’ha pogut evitar cal canalitzar-lo per 
tal que l’aprofiti algú altre, ja siguin en-
titats socials, o, en el cas dels que es 
generen a l’escola, la pròpia comunitat 
educativa. D’aquesta manera, també 
faríem feina de sensibilització.

L’escola és un dels àmbits en què 
treballeu la reducció de residus, 
amb el programa Escoles + Sosteni-
bles, que ja ha fet 20 anys. Com està 
funcionant?
És un programa d’èxit, perquè treba-
llar amb els infants ens permet arri-
bar lluny. Ells són difusors de missat-
ges, expliquen a les famílies què han 
fet, i així arribem també als adults. A 
més, creixen amb aquesta sensibilit-
zació, i segurament els seus hàbits 
quan siguin adults en la gestió dels 
residus seran millors que els de ge-
neracions anteriors.

Dins d’Escoles + Sostenibles comptem 
amb diverses microxarxes relacio-
nades amb els residus: ‘Embolcalls + 
Sostenibles’, per fomentar els envasos 
reutilitzables de l’esmorzar; ‘Compos-
tem i aprenem’, per fomentar l’auto-
compostatge; els Plans de prevenció 
dels residus de les escoles, que cada 
centre desenvolupa en funció de les 
seves possibilitats; i ‘Ens ho mengem 
tot’, centrat en la prevenció del mal-
baratament alimentari, i que funciona 
d’una manera molt similar al Pesa i 
Pensa de Campos Estela.

guia per poder estendre aquest model 
arreu de la ciutat. També cal canalitzar 
els excedents alimentaris i ampliar la 
xarxa de canalització amb les escoles, 
productors, supermercats, etc.

Per tirar endavant aquestes xarxes, 
cal la participació del teixit associa-
tiu. Quina resposta rebeu?
La participació ciutadana és imprescin-
dible. Necessitem anar de la mà amb 
entitats, establiments comercials que 
vulguin donar aliments, voluntaris que 
s’encarreguin de recollir-los... Ja hi ha 
diverses iniciatives que s’estan posant 
en marxa en alguns barris. Per a la 
prevenció del malbaratament alimen-
tari necessitem l’aliança de tothom i 
un canvi d’hàbits generalitzat.

les restriccions per la pandèmia i les 
dificultats per dur a terme l’activitat 
amb normalitat, ha pujat una mica.

Les passes enrere que ha suposat la 
pandèmia obliga a fer un treball ex-
tra de sensibilització?
Sí, ens ha passat en molts àmbits de 
la sostenibilitat i el medi ambient; per 
tant, hem de recuperar fites que ja 
teníem assolides, i hem de continuar 
avançant. A més del cas de malbarata-
ment que comentava, un altre exem-
ple és el repunt en la utilització de gots 
d’un sol ús. No hi ha cap raó per la qual 
no es puguin usar elements reutilitza-
bles com gots, plats o coberts. Als bars 
bé que fan servir gots de vidre que es 
reutilitzen infinites vegades i a ningú 
se li acut que s’hagi de llençar perquè 
ja l’ha usat algú altre.

Hi ha prou sensibilització respecte 
al malbaratament alimentari?
No és suficient, la prova és que els ni-
vells de malbaratament alimentari són 
elevats. L’objectiu hauria de ser que 
no n’hi hagués gens, de malbarata-
ment. No és només desaprofitar l’ali-
ment, sinó tots els recursos que s’han 
emprat per a la seva producció. Hi ha 
moltíssima feina a fer en totes les bau-
les de la cadena.

Quines altres accions es podrien im-
pulsar des de l’àmbit municipal?
Hem de continuar incidint en la línia 
del que contemplem en el ‘Pla Residu 
Zero‘. Un exemple és la Guia per a la 
creació de xarxes d’aprofitament alimen-
tari comunitàries. Es va crear la xarxa 
del barri de Sagrada Família abans de 
la pandèmia; va quedar aturada amb 
les restriccions, i llavors vam fer una 

“No és només 
desaprofitar l’aliment, 
sinó tots els recursos 
que s’han emprat per 
a la seva producció”



100 milions de Kg | 10 anys de lluita contra el malbaratament alimentari als menjadors escolars catalansC A M P O S  E S T E L A

112 113Entrevista Entrevista

“La lluita contra el 
malbaratament 
d’aliments no s’entén 
sinó en el context d’un 
replantejament profund de 
tota la cadena alimentària”

Globernance

Txetxu Ausín és científic titular al Grup d’Ètica Aplicada (GEA) de l’Institut de Filosofia del Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i investigador col·laborador de Globernance 
(Institut de Governança Democràtica). Ha escrit articles sobre ètica de l’alimentació i el dret 
humà a l’aliment i a l’aigua potable.

Txetxu Ausín
Científic titular al CSIC i investigador col·laborador 
de GLOBERNANCE 

Segons l’Índex de malbaratament 
d’aliments 2021, elaborat pel Pro-
grama de les Nacions Unides per 
al Medi Ambient (PNUMA) i l’or-
ganització britànica sobre residus 
WRAP, el 2019 es van llençar a les 
escombraries 931 milions de tones, 
el 17% de la producció mundial. A 
Espanya, el 2020 es van desaprofi-
tar 1.300 milions de kg d’aliments, 
cosa que equival a 31 kg per per-
sona. Són dades impactants, però 
tant com perquè la gent prengui 
consciència del problema?
Les dades haurien de ser suficients, 
per la seva magnitud, per prendre 
consciència de l’enorme sense sentit 

del malbaratament d’aliments en un 
món on la fam i la inseguretat alimen-
tària han tornat a créixer. Potser cal 
explorar altres vies de comunicació, 
com el cinema o l’art, per sensibilitzar 
sobre aquesta greu situació. Recordo, 
per exemple, l’impactant documental 
We feed the world, d’Erwin Wagenhofer.

El 20% de la població mundial con-
sumeix el 80% dels recursos. Els 
països més desenvolupats continu-
en explotant els recursos naturals 
dels més empobrits per mantenir 
el ritme de producció i consum de 
les seves societats. Quines conse-
qüències té aquest desequilibri?

Doncs l’absurd, com titulava Raj Patel, 
d’un planeta d’obesos i famèlics, on 
alhora que 800 milions de persones 
pateixen gana, uns 2000 milions tenen 
excés de pes o obesitat. Com pot ser 
que es dediquin enormes extensions 
de terreny cultivable per a un ús no ali-
mentari en la producció de biodièsel i 
bioetanol? Com entendre que gairebé 
dos terços dels cereals que es produ-
eixen a la UE i el 37% dels del món es 
destinin a l’alimentació animal per a la 
producció de carn i els seus derivats, 
que es consumeixen principalment als 
països rics, on es desaprofiten, com 
diem, enormes quantitats de menjar?

El govern espanyol ha presentat 
l’avantprojecte de llei de Prevenció 
de Pèrdues i Malbaratament Ali-
mentari, que pretén implicar tota 
la cadena de subministrament. Les 
iniciatives legislatives són un pas 
en la bona direcció? Creu que real-
ment tindrà incidència?
Són un pas indispensable per transfor-
mar la cadena de subministraments 
d’aliments en un sentit ètic i social-
ment responsable. Canviar la llei no 

canvia automàticament els processos, 
els costums i les inèrcies, però cal un 
marc legal fort per impulsar accions 
públiques i privades d’aprofitament 
dels aliments. La incidència dependrà, 
com sempre, del seguiment i monito-
ratge de la llei i del seu desenvolupa-
ment i implementació a través de polí-
tiques i incentius concrets.

Segons les dades oficials, el 71% de 
les empreses agroalimentàries a Es-
panya disposen d’alguna estratègia 
interna adreçada a reduir el malbara-
tament alimentari. Quin grau de res-
ponsabilitat té el món empresarial?
La responsabilitat és molt gran en la 
mesura que les grans empreses de 
distribució d’aliments controlen una 
part importantíssima del procés de 
consum i tenen capacitat per marcar 
pautes, hàbits i bones pràctiques en 
la gestió de la cadena de subministra-
ment alimentari. La reducció dràstica 
de les pèrdues d’aliments hauria de 
ser un objectiu central de les seves 
polítiques de responsabilitat social, un 
eix de les bones pràctiques i, a més, un 
element de rendibilitat, de bon negoci.

Com encaixa el missatge que inci-
deix en la necessitat d’evitar el mal-
baratament de recursos en un con-
text on contínuament es parla de la 
importància de créixer, de produir 
més béns de consum, d’augmentar 
els beneficis econòmics?
Crec que la inseguretat alimentària i 
la crítica al malbaratament d’aliments 
formen part d’una mirada global sobre 
els límits biofísics del planeta i l’emer-
gència ecològica global que vivim (crisi 
climàtica, pèrdua massiva de biodiver-
sitat). L’ús racional dels aliments és un 
element més per intentar frenar un 
col·lapse que ja sembla inevitable.

Quina importància tenen les inicia-
tives que sorgeixen des de la socie-
tat civil? Per exemple, la feina que 
es duu a terme a les escoles. El pro-
jecte ‘Pesa i Pensa’ està aconseguint 
reduir el malbaratament alimentari 
als menjadors escolars gràcies a la 
implicació activa de l’alumnat.
Com he dit abans, la transformació del 
marc legal és necessària però no su-
ficient per canviar el nostre model de 
consum d’aliments. Per això, aquest 

“Alhora que 800 milions de persones pateixen gana,
uns 2000 milions tenen excés de pes o obesitat”
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del treball, precarietat econòmica, 
manca d’entorns segurs per jugar o 
fer esport) que fan molt difícil accedir 
a una dieta saludable i equilibrada i, 
per contra, afavoreixen el consum 
massiu d’aliments ultraprocessats i 
begudes ensucrades.

Un exemple recent són les reaccions 
al qüestionament del model de les 
macrogranges i al suggeriment que 
caldria reduir el consum de carn. És 
compatible apel·lar a la consciència 
ciutadana sobre el malbaratament 
d’aliments sense replantejar la ma-
nera com es produeixen?
No és compatible. Abans m’he referit 
precisament a l’impacte de les ma-
crogranges en el medi ambient, i la 
lluita contra el malbaratament d’ali-
ments no s’entén sinó en el context 
d’un replantejament profund de tota 
la cadena alimentària.

“L’ús racional dels 
aliments és un 
element més per 
intentar frenar un 
col·lapse que ja 
sembla inevitable”

marc ha d’afavorir aquest tipus d’inici-
atives que es desenvolupen des de la 
societat civil i, molt especialment, des 
de la infància, per transformar mals 
hàbits, males pràctiques, reduint el 
malbaratament d’aliments, afavorint 
el consum de productes de temporada 
i de proximitat, impulsant menjadors 
escolars saludables i KM-0, etc.

Quina incidència té la sobreproduc-
ció alimentària al canvi climàtic?
Enorme. Els models de producció ali-
mentària industrials i massius modi-
fiquen ecosistemes i són causants de 
contaminació. Per exemple, si atenem 
a la recent polèmica a Espanya per les 
macrogranges, aquestes explotacions 
provoquen contaminació per purins 
dels sòls i aigües subterrànies i estan 
darrere de desastres ecològics per eu-
trofització de llacs, rius i costes, com el 
cas del Mar Menor a Múrcia.

Si resulta tan evident aquesta re-
lació, i si, almenys en aparença, hi 
ha una preocupació generalitzada 
per les conseqüències del canvi 
climàtic, per què és tan complicat 
afrontar el debat sobre el model de 
producció alimentària amb ànim 
de fer-lo més sostenible?
Malauradament, no crec que hi hagi 
aquesta preocupació generalitzada 
pel canvi climàtic. I pel que fa a la pro-
ducció alimentària, la necessitat d’un 
canvi de model xoca fortament amb 
costums i hàbits arrelats, amb certes 
concepcions del benestar i, també, 
amb factors vinculats a la desigualtat i 
la injustícia (baixos ingressos, pèrdua 

S’ha referit també a la producció 
de cereals destinats a l’alimentació 
dels animals que després ens men-
gem. És viable un canvi del model en 
la producció agrària perquè la prio-
ritat sigui combatre la fam?
És viable, és possible i és un deure ètic 
i de supervivència humana i del plane-
ta. Afavorir, per exemple, la producció 
i el consum de lleguminoses i proteagi-
noses, riques en proteïnes, i que s’han 
estancat per manca d’incentius econò-
mics, tècnics i financers, seria una me-
sura assequible i d’impacte immediat.

Mentre al món occidental cada ve-
gada més institucions i empreses 
s’apunten al missatge de l’economia 
verda, l’explotació dels recursos na-
turals continua en augment, les emis-
sions contaminants no descendeixen 
i els qui tenen la capacitat econòmica 
per fer-ho mantenen els seus hàbits 
de consum. Hi ha motius per pensar 
que la tendència pot canviar?
El panorama no és gaire encoratja-
dor, però la perspectiva d’un col·lap-
se global sembla cada cop més real i 
present. O canviem la tendència i or-
ganitzem d’una altra manera el nos-
tre mode de vida o els propis límits 
biofísics del planeta ens hi obligaran. 
Seria millor fer-ho d’una forma refle-
xiva, ordenada i planificada.

“La necessitat d’un canvi de model xoca fortament amb costums i hàbits 
arrelats, amb certes concepcions del benestar i, també, amb factors 
vinculats a la desigualtat i la injustícia”
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“Els menjadors escolars 
s’han convertit en un 
espai de servei públic i 
educatiu que transmet 
uns hàbits alimentaris als 
alumnes amb gran valor 
transformador”

ACELLEC

El lleure educatiu ha esdevingut un actor fonamental en el sector educatiu de Catalunya. 
La seva capacitat d’habilitar espais d’oci i de gaudi en moments de generació de coneixe-
ment i d’aprenentatges el converteix en una peça clau en la presa de consciència d’hàbits 
alimentaris i en la lluita contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, l’Associació 
Catalana d’Empreses en el Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) treballa per posicionar el 
sector al territori. Parlem amb el seu gerent, Pep Montes, que també és consultor en temes 
de polítiques de joventut i cultura, sobre el paper del lleure educatiu en la lluita contra el 
malbaratament alimentari.

Pep Montes
Gerent de l’Acellec

En l’última dècada, com ha canviat 
l’enfocament del lleure davant del pro-
blema del malbaratament alimentari?
A l’Acellec diem que el lleure és sempre 
educatiu. Això vol dir que en qualsevol 
tipus d’activitat que es desenvolupa hi 
ha un component educatiu: és indis-
sociable del sector. Totes les nostres 
activitats incorporen elements peda-
gògics. Des de fa més de 30 anys, una 

de les fites importants del lleure edu-
catiu és que ens vam convertir en la 
tècnica de treball clau per desenvolu-
par serveis complementaris al sistema 
educatiu, i en especial els menjadors 
escolars. No estaríem fent lleure edu-
catiu si no introduíssim elements pe-
dagògics vinculats a l’alimentació. Això 
fa que a l’hora del menjador parlem 
d’hàbits alimentaris i dels seus efectes 

mediambientals.  En aquest camp, el 
malbaratament ens permet parlar de 
temes de sostenibilitat. 

Possiblement a l’última dècada la qües-
tió mediambiental està agafant un re-
lleu més gran en la societat, i al lleure 
també s’hi reflecteix. Diria que s’hi ha 
introduït de manera natural. Sempre 
hem treballat des d’aquesta iniciativa, 

però sí és veritat que degut a aquesta 
conscienciació s’han començat a de-
senvolupar programes concrets que 
tracten aquestes temàtiques.

Des d’on s’ha promogut aquesta 
demanda per tractar la problemà-
tica del malbaratament de forma 
pedagògica?
Crec que s’ha produït una barreja 
entre la voluntat del món del lleure 
educatiu de tractar problemàtiques 
socials i l’increment d’interès per part 
de la societat. Els menjadors escolars 
s’han convertit en un espai de servei 
públic i educatiu que transmet uns hà-
bits alimentaris als alumnes amb gran 
valor transformador. Per tant, el fet 
educatiu vinculat a l’alimentació ja ve 
implícit. I si hi afegim la crisi ambien-
tal que estem vivint i la insostenibilitat 
d’aquest creixement econòmic, és ine-
vitable que des del món del lleure edu-
catiu es treballin aquests temes. 

Així, doncs, el lleure educatiu pot 
esdevenir també un motor de canvi 
cultural de la nostra societat... 
Totalment. La línia transversal que 
uneix les empreses de l’Acellec és que 
tenen un component educatiu i un de 
cultural, i això demostra que, efectiva-
ment, som també un motor de canvi 
cultural. La idea és concebre l’educa-
ció com un fet integral. Els espais del 
lleure, que van més enllà d’aquells 
obligatoris, també són espais educa-
tius. De fet, tot allò amb què ocupem 
la nostra activitat pot ser un espai 
educatiu. La nostra activitat és dotar 

d’una consciència pedagògica i educa-
tiva a aquests espais.

Sector del lleure i sector alimenta-
ri. Com valora la col·laboració entre 
aquests dos mons? Punts a millorar?
El sector del lleure no es planteja 
que res del que fa es faci sense con-
tingut educatiu; per tant, va lligat. 
No alimentem si amb aquesta ali-
mentació no estem educant, igual 
que no anem a la muntanya si en 
l’excursió no estem educant. Pel que 
fa al malbaratament, és el mateix. Si 
expliquem als infants hàbits per no 
malbaratar aliments, també els es-
tem dient que ho adaptin a la seva 
vida. I també transmetem que allò 
que mengem és valuós i té un cost, 
tant econòmic com social. No és que 
cregui que el sector del lleure i l’ali-
mentari puguin anar junts, sinó que 
em costaria molt dissociar-los.

És a dir, que al final l’alimentació és 
l’eina, com tantes altres eines que 
té el sector del lleure per transme-
tre valors?
Exacte. En el fons, el lleure educatiu 
és una tècnica per aproximar-nos a 
la societat. I aquesta tècnica fa servir 
un seguit d’eines. I en aquest cas, l’ali-
mentació ho és per a temes ecològics, 
ambientals i de sostenibilitat. Si en el 
marc del lleure estiguéssim duent a 
terme pràctiques que fomentessin el 
malbaratament, allò no seria lleure 
educatiu. El lleure educatiu passa per 
prendre consciència i canviar els nos-
tres hàbits per fer un món millor. 

“No alimentem si amb aquesta alimentació 
no estem educant, igual que no anem a la 
muntanya si en l’excursió no estem educant”
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Creu que és necessària la suma 
d’esforços entre empreses del 
sector del lleure educatiu per a 
la sensibilització contra el malba-
ratament? Coneix algun exemple 
d’aquesta cooperació?
Clar, no fer-ho és desaprofitar opor-
tunitats. Hem de concebre l’educació 
com un factor integral. I en el context 
d’emergència climàtica que estem 
vivint, el canvi d’hàbits en el món de 
l’alimentació és un element central. 
D’exemples de cooperació, un de clar 
és el projecte ‘Pesa i Pensa’ de Campos 
Estela, que està traspassant les fronte-
res de l’empresa. Aquest projecte ha 
arribat també a altres àmbits, com les 
activitats en cases de colònies, on ja te-
nim experiències concretes.

També en trobem a tot el lleure 
de temporada, com casals d’estiu, 
campus d’esports o acampades. En 
aquests espais, on l’alimentació també 
hi és present, s’estan aplicant pràcti-
ques educatives relacionades amb el 
malbaratament alimentari. I en cada 
un d’aquests espais es pot transmetre 
de diferents maneres, segons l’entorn 
en què ens trobem.

Sovint el creixement s’ha contrapo-
sat a la sostenibilitat, però el sector 
del lleure educatiu demostra que la 
contribució social i l’activitat basa-
da en valors generen oportunitats 
de negoci. Podria assenyalar-nos 
noves oportunitats i projectes em-
prenedors sorgits en el món del 
lleure a partir de la major conscien-
ciació ambiental?
Hi ha una sèrie d’empreses associa-
des a l’Acellec que estan basant tota 
la seva activitat en temes ambientals 
a partir de la tècnica del lleure. Una 
d’elles treballa en qüestions de biolo-

“Necessitem respectar ràtios de
monitors i educadors, garantir la
qualitat dels aliments i que siguin
de proximitat”

transmetre. D’altra banda, tenim la 
part pedagògica i educativa del lleu-
re. L’Acellec compta amb l’Escola Efa, 
que forma de manera continuada els 
professionals del sector. Aquest és un 
altre camp a treballar per aconseguir 
transmetre continguts a través de les 
tècniques dinamitzadores del lleure. 

Quins són els factors clau perquè 
els valors del lleure educatiu es 
traslladin amb èxit a la prestació de 
serveis professionals? 
Hi ha dos elements que són la clau 
per al lleure: la professionalització i 
la qualitat. L’Acellec ja ha fet un camí 
llarg de professionalització del sector, 
però cal consolidar-lo. En la mesura 
que el lleure educatiu es converteix 
en una necessitat social, requereix 
d’una professionalització del sector. 
En segon lloc, vindria la qualitat. Com 
que no concebem el lleure sense el 
component educatiu, perquè sigui re-
alment educatiu ha de ser de qualitat. 
El lleure que no és de qualitat no és 
educatiu, i llavors no és lleure. Neces-
sitem respectar ràtios de monitors 
i educadors, garantir la qualitat dels 
aliments i que siguin de proximitat. 
Ho estem fent, estem avançant, però 
necessitem més recorregut. 

gia marina a través d’activitats de lleu-
re. El lleure és una bona tècnica per al 
coneixement del medi. Un altre exem-
ple el trobem en una empresa que 
emmarca totes les seves activitats en 
aspectes del medi ambient i la soste-
nibilitat. Per tant, tot el contingut que 
té a veure amb la preservació del medi 
és explicat a través del lleure i la cultu-
ra. Això facilita generar aprenentatges 
pràctics, que s’assumeixen molt millor 
per part dels alumnes. 

Com valora el nivell formatiu del 
personal de lleure educatiu actu-
alment? Quines són les habilitats 
imprescindibles que haurien de 
complir els treballadors del sector 
davant de reptes com la sostenibili-
tat o la diversitat?
En el fons el que estem fent és posar 
una tècnica d’intervenció al servei 
d’uns objectius determinats, i això 
requereix relacionar dos tipus d’ha-
bilitats i coneixements. D’una banda, 
cal que els educadors de l’àmbit del 
lleure incorporin coneixements bà-
sics en temes ambientals. Els forma-
dors ja tenen una gran sensibilitat 
vers el medi ambient, però cal que 
el que fan de forma intuïtiva ho fa-
cin de forma conscient per poder-ho 
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“El malbaratament és 
una problemàtica global, 
però les solucions han de 
ser concretes per a cada 
producte”

AECOC

Durant l’última dècada, el projecte contra el malbaratament alimentari de l’associació de 
fabricants i distribuïdors AECOC ha estat impulsor, i alhora altaveu, de nombroses iniciati-
ves empresarials per reduir el percentatge d’aliments que no es comercialitzen i l’entrega 
dels excedents a entitats del tercer sector. L’estratègia va permetre que els productes mal-
baratats a les principals cadenes alimentàries d’Espanya es reduïssin a un 0,7% del total 
comercialitzat abans de la pandèmia. Parlem amb David Esteller, responsable del projecte 
d’AECOC contra el malbaratament alimentari, sobre algunes de les iniciatives més interes-
sants i els entrebancs que encara s’han de superar.

David Esteller
Responsable AECOC 

Què és el projecte ‘La alimentación 
no tiene desperdicio’, que AECOC li-
dera des del 2012?
El 2012 veníem de la gran crisi i el pro-
blema de la gana s’havia fet d’actuali-
tat. En aquell context el consell direc-
tiu d’AECOC va decidir tirar endavant 
la iniciativa per buscar recomanacions 
des de dos grans vessants. En primer 
lloc, la prevenció, que sempre està 
lligada a l’eficiència productiva: si ets 

capaç de mesurar correctament i de 
produir el mateix amb menys matè-
ria primera, estàs reduint el malbara-
tament. En segon lloc, es tractava de 
veure què fem amb l’excedent, ja que 
per més bé que ho facis sempre n’hi 
ha. L’opció més humanitària és acudir 
a entitats perquè gestionin aquell pro-
ducte. Una altra possibilitat, seguint 
el triangle de la FAO, és derivar l’ex-
cedent a alimentació animal o a altres 

solucions alternatives, sempre amb 
l’objectiu d’evitar que el producte aca-
bi a un abocador, perquè aleshores és 
quan parlem de malbaratament. 

El malbaratament alimentari implica 
que tota l’energia, la mà d’obra i la ma-
tèria primera que s’han fet servir per 
elaborar un producte es malmetin. Té 
associada, per tant, una petjada hídri-
ca i de carboni. 

Partint d’aquests dos pilars d’acció, 
també hem col·laborat amb la Genera-
litat en la Llei contra el malbaratament 
alimentari, i amb el ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació en el seu 
avantprojecte de llei. També donem 
consells a les empreses a través de la 
nostra pàgina web, que s’ha conver-
tit en un punt de trobada per recollir 
iniciatives que poden ser exemple per 
la seva originalitat o per l’èxit aconse-
guit. Un d’aquests projectes ha estat el 
‘Pesa i Pensa’ de Campos Estela.

A més, un cop a l’any celebrem la Set-
mana contra el Malbaratament Alimen-
tari, on les empreses de distribució, els 
fabricants i els ajuntaments difonen 
missatges per conscienciar el consumi-
dor sobre l’aprofitament del menjar.

A la iniciativa s’hi han sumat més 
de 700 empreses. Per què ha tingut 
aquest grau d’acceptació?
Inicialment va ser per un motiu eco-
nòmic: malbaratar és perdre diners, i 
cap empresa ho vol. Segons la FAO, fa 
una dècada un terç del que es produïa 
es tirava. També és cert que ni llavors 
ni ara hi havia un sistema de mesura 
comú, i això fa que el malbaratament 
no sigui el mateix per a tothom. Per 
exemple, si un pagès rep una coman-
da de 2.000 carbassons i en produeix 
4.000, què passa amb les unitats que 

sobren? Algú tindrà clar que allò és 
malbaratament, però el pagès pot 
aprofitar l’excedent com a adob, o els 
Espigoladors poden donar-li un profit.

Amb aquesta motivació econòmica 
com a punt de partida, és cert que la 
societat ha evolucionat i ara les empre-
ses estan sensibilitzades: ja ho integren 
a la seva RSC i les seves memòries.

Per a AECOC, què és el malbarata-
ment?
El 2012 vam crear un comitè contra el 
malbaratament i vam buscar una de-
finició com a pas previ a poder mesu-
rar-lo; ens va costar moltíssim. Hi havia 
el debat de si llençar l’os del préssec o 
la pell de la patata és malbaratament, 
però el problema de fons eren els mili-
ons de quilos de patates que s’estaven 
llençant. Finalment, la definició que 
vam establir és calcada a la que figura 
a l’avantprojecte de llei del Govern es-
panyol. El malbaratament està format 
per tots aquells productes pensats i 
preparats per a la seva venda i comer-
cialització, que finalment no es consu-
meixen o no se’ls treu cap profit.

La qüestió és que molts cops no es 
mesura el mateix. Per exemple, si 
una pedregada espatlla una collita, 
és malbaratament? Per a la Unió Eu-
ropea no, perquè el producte encara 

“El malbaratament 
alimentari implica que 

tota l’energia, 
la mà d’obra i la 

matèria primera que 
s’han fet servir per 

elaborar un producte 
es malmetin”
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sultat no és representatiu. Tanmateix, 
les noves legislacions demanaran a les 
empreses productores que facilitin da-
des dels productes no comercialitzats, 
llençats i donats, i aleshores sí que po-
drem tenir una visió més ajustada de 
quins sectors malbaraten més.

Quin paper juga el plàstic en la ges-
tió del malbaratament?
Molts sectors han declarat la guerra al 
plàstic, però eliminar-lo de cop pot ser 
negatiu. La funció de l’embalatge és 
protegir el producte i allargar la seva 
vida útil. Un envasat en atmosfera 
inerta absorbeix l’etilè que es genera 
quan un producte es comença a fer 
malbé. En aquest sentit, una fruita em-
bolcallada té molta més vida que una 
sense plàstic, i com més llarga sigui la 
vida d’un aliment, menys opcions hi ha 
que es malbarati. Una alternativa és la 
venda assistida, per evitar que tothom 
pugui tocar les fruites i que al final del 
dia estiguin fetes malbé.

no està collit i, per tant, encara no és 
un aliment. O si vas a un restaurant i 
et deixes menjar al plat, a qui se li ha 
d’imputar aquell malbaratament? El 
llença el restaurant, però ets tu qui ha 
decidit no consumir-lo.

Actualment quin percentatge dels 
productes alimentaris no es comer-
cialitzen?
Dins del nostre projecte contra el mal-
baratament hi ha el 99% dels distribu-
ïdors espanyols. Anualment, AECOC fa 
un estudi amb els dotze distribuïdors 
més grans, que concentren el 90% de 
la venda a consumidor final. El 2013, 
la quantitat de producte no comerci-
alitzat en aquestes empreses era d’un 
1,78%. A l’estudi realitzat per al MAPA, 
s’estima que per cada kg que es pro-
dueix, es generen pèrdues de 0,0057 €.

El 2020 va haver-hi un moment d’im-
pàs a causa de la pandèmia de CO-
VID-19. Quant al consumidor, hem 
vist que es va malbaratar menys, 
perquè el confinament va fer que la 
gent planifiqués més els seus me-
nús, controlés més el rebost i sortís 
menys a dinar fora. Però, en canvi, 
quan les empreses van voler donar 
els excedents als bancs d’aliments, 
van trobar-se que faltaven voluntaris 
per recuperar el producte: mancaven 
repartidors, cuiners dels menjadors 
socials... Això va fer que el malbara-
tament es situés al voltant del 0,95%.

Podria destacar-nos algunes es-
tratègies concretes dins de l’àmbit 
de la distribució que hagin estat 
decisives per aconseguir aquests 
bons resultats?
Totes les distribuïdores alimentàries 
tenen estratègies contra el malbara-
tament. Per exemple, Caprabo ha fet 
un conveni amb el Banc dels Aliments 

per donar directament els productes 
no comercialitzats a cases de la cari-
tat properes als establiments sense 
haver de passar pel magatzem central 
de l’entitat, fet que millora la logísti-
ca del procés. Mercadona audita els 
menjadors socials per assegurar-se 
que compten amb les infraestructures 
necessàries per fer un ús correcte dels 
seus productes, i dona tant aliments 
a punt de fer-se malbé com aliments 
en perfecte estat. Lidl recull els panets 
sortits del forn que no es venen i en fa 
pèl·lets per alimentar les gallines.

Quin paper té la innovació tecnolò-
gica a l’hora de fer possible aquest 
tipus d’iniciatives?
El malbaratament es dona tant en el 
primer món com en el tercer món. En 
el primer cas potser es produeix per 
un excés de compra, mentre que en 
l’altre cas és per manca d’infraestruc-
tura. La falta de mitjans de transport o 
de càmeres de fred poden fer malbé el 
menjar. Per tant, només amb tecnolo-
gia bàsica com neveres i camions, als 
països del tercer món milloraria molt 
l’aprofitament alimentari. Pel que fa al 
primer món, actualment disposem de 
moltes eines. Un exemple és el de les 
etiquetes intel·ligents amb RFID, que 
poden enregistrar la ubicació d’un pro-
ducte i la data en què es va col·locar.

Dit això, crec que la tecnologia ajuda, 
però la lluita passa per la conscienciació. 

Quines són les categories de pro-
ductes que més es malbaraten?
Podríem dir el pa, la fruita, les verdu-
res i els productes preparats, que te-
nen una vida més curta. Però en l’àm-
bit de la fabricació és difícil tenir dades 
fiables, perquè el que s’està fent és 
sumar fruites i verdures, carns i peixos 
i dividir-ho entre tres, o sigui que el re-

“Una fruita 
embolcallada té molta 

més vida que una 
sense plàstic, 

i com més llarga sigui 
la vida d’un aliment, 

menys opcions hi ha 
que es malbarati”

“Malbaratar és perdre 
diners, i cap empresa 
ho vol”

Un tema a banda que afavoreix el 
malbaratament és la preferència dels 
consumidors pels productes que te-
nen una data de caducitat més allu-
nyada en el temps, encara que els 
vulguin consumir aviat. O per verdu-
res que tenen una aparença bonica, 
tot i que només les facin servir per 
passar-les per la batedora i fer una 
crema. Encara ens manca una mica 
de coneixement sobre aquesta qües-
tió; no hauríem de descartar una cire-
ra perquè estigui picada o una poma 
perquè tingui taques negres. 

Els criteris comercials també expli-
quen que alguns productes es des-
cartin. Està canviant la postura de 
la distribució i del consumidor en 
aquest aspecte? 
No crec que aquests criteris siguin cau-
sants de molt malbaratament, perquè 
les empreses tenen molt clar què han 
de demanar i què han de servir. On 
més malbaratament hi ha dins la ca-
dena alimentària és a les dues puntes: 
del sector primari entrant a fàbrica, i 
del distribuïdor sortint a consumidor. 
En el procés del mig (fàbrica-distribuï-
dor) el valor del malbaratament és bai-
xíssim, perquè les empreses són força 
eficients. Més que causes de malbara-
tament, aquí hauríem de parlar d’ac-
cidents: que es trenqui la cadena de 
fred, que dins del camió les caixes es 
sacsegin i els productes s’aixafin...

Sí que és cert que al productor se li 
exigeix una determinada qualitat i ca-
libres quan es tracta de comercialitzar 
els productes, perquè els consumidors 
comprem per la vista i per la moda, 
moltes vegades. Així doncs, el gran fac-
tor del malbaratament som els consu-
midors, perquè comprem de més, no 
planifiquem, les famílies estan perdent 
coneixement sobre el procés de prepa-
ració i aprofitament dels aliments... 

El malbaratament és una problemà-
tica global, però la solució és molt 
particular, perquè davant del mateix 
problema de dues empreses que es 
dediquen al mateix, les solucions po-
den ser molt diferents.

Quines assignatures pendents con-
sidera que té el sector alimentari 
pel que fa a la gestió sostenible dels 
productes?
Haurem de ser més responsables a 
l’hora de comprar. Hi ha iniciatives 
que ho estan afavorint. Mercadona, 
per exemple, adquireix tarongers sen-
cers: les taronges més boniques les 
exposa en cistells perquè el consumi-
dor les compri; les més lletges les posa 
en una màquina de fer sucs perquè no 
es malbaratin. És un cas concret, però 
qui sap si en el futur s’estendrà a molts 
altres productes. Calen solucions con-
cretes, i l’enginy és essencial.
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“Reduir el malbaratament 
alimentari és una 
responsabilitat compartida 
on totes les parts de la 
cadena alimentària s’hi han 
d’implicar”

Cluster Food Service

Alejandro Utrera és el gerent del Clúster Food Service de Catalunya des del 2017. L’organització 
agrupa el 42% de les empreses que a casa nostra abasteixen la restauració comercial organitza-
da (cadenes de restauració) i la social, que dona servei a escoles, geriàtrics i hospitals. En total, 
el sector disposa de 98 empreses i, segons les dades d’Alimarket, mou a Catalunya una xifra de 
negoci de 14.000 milions d’euros. Després de patir amb duresa la crisi derivada de la pandèmia, 
l’agost del 2021 ja havia recuperat el 85% de la despesa que els consumidors feien abans de 
l’arribada de la COVID-19.

Alejandro Utrera
Gerent del Clúster Foodservice de Catalunya 

Quin és l’origen i com s’organitza el 
Cluster Foodservice? Per què era ne-
cessària la seva creació?
El Clúster Foodservice de Catalunya es 
funda l’any 2014 davant d’una neces-
sitat del sector d’intercanviar coneixe-
ment i treballar conjuntament per tal 
de fer front a reptes, pensar solucions, 
millorar la competitivitat dels equips i, 
sobretot, fer possible que la innovació 
flueixi. El 2020, es va fusionar amb el 

Clúster Food N’Nutrition i va absorbir 
els seus associats.

Actualment, compta amb gairebé un 
centenar d’empreses (fabricants, dis-
tribuïdors, restauradors socials i co-
mercials, tecnològics especialitzats, 
ENS, centres de recerca i coneixement, 
i empreses de gastronomia especialit-
zada). La raó de la seva existència rau 
en ser un agent que construeix ponts 

per facilitar la innovació i l’intercanvi 
de coneixement.

Al Clúster Foodservice conflueixen 
tots els agents implicats en la cade-
na de subministrament alimentà-
ria. Quin nivell de sensibilització hi 
ha entre els socis respecte a la pèr-
dua i el malbaratament d’aliments?
La reducció del malbaratament alimen-
tari és un dels focus de treball clau en 

l’ecosistema del Clúster. De fet, actu-
alment estem treballant aquesta pro-
blemàtica amb el projecte Valorafood, 
que busca revaloritzar els excedents 
de peix que tenen algunes empreses, 
aplicant una tecnologia molt específi-
ca per generar-ne subproductes. Si el 
projecte té resultats prou interessants, 
el procediment es podrà replicar en al-
tres categories de productes. 

També estem treballant la reducció 
del malbaratament alimentari amb 
el projecte Implicats, que té com a 
objectiu alinear els ODS de l’Agenda 
2030 implicant restauradors (comer-
cials/socials) a través del compromís 
de definir accions i aplicar una sèrie 
de canvis i acords amb entitats bene-
ficiàries, treballadors i clients. Dins el 
marc d’aquest projecte, estem rea-
litzant diagnosis de les empreses de 
restauració participants del projecte, i 
s’estan definint diverses accions, mol-
tes d’elles lligades a reduir el malbara-
tament alimentari i a establir aliances 
per poder millorar aquest aspecte tan 
important.

Des del Clúster Foodservice impul-
seu projectes amb l’objectiu d’aug-
mentar el compromís del sector 
amb la sostenibilitat, alineats amb 
els ODS de l’Agenda 2030 de les Na-
cions Unides. És el cas dels tallers de 
valor compartit en què s’han posat 
de relleu diferents criteris de soste-
nibilitat. Quines línies de treball pel 
que fa a la mesura de l’impacte del 
malbaratament o la donació/crea-
ció de valor de l’excedent alimentari 
s’engegaran?
Aquest any hi apostem fort. Assis-
tirem a la Fira mundial per fer front 
al “Food Waste” de peix a Islàndia, el 
Fish Waste for Profit Conference, on 

hi presentarem el projecte Valora-
food i hi realitzarem una missió em-
presarial amb associats del Clúster. 
L’objectiu del certamen i de les em-
preses assistents és concentrar forces 
i intercanviar coneixement per reduir 
el malbaratament a nivell mundial. A 
més a més, tenim intenció d’escalar 
el projecte a nivell nacional i interna-
cional, així com extrapolar-lo a altres 
categories de productes.

La prevenció del malbaratament és 
una responsabilitat compartida o hi 
ha parts de la cadena alimentària 
amb més marge d’actuació?
Reduir el malbaratament alimentari 
és, sens dubte, una responsabilitat 
compartida on totes les parts de la 
cadena alimentària s’hi han d’impli-
car. Cal connectar les empreses en-
tre elles i sobretot amb la tecnologia 
i la innovació pertinents per tal de 
definir accions reals i efectives. És 
clar que hi ha un gran marge d’ac-
tuació en aquest sentit i, justament 
per això, des del Clúster Foodservice 
tenim molt clar que volem que sigui 
un focus on treballar, tan a nivell de 
projectes com d’activitats a realitzar i 
promoure sinergies i col·laboracions.

“Cal connectar les 
empreses entre 

elles i sobretot amb 
la tecnologia i la 

innovació pertinents 
per tal de definir 

accions reals 
i efectives”
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sos projectes. En primer lloc, amb el 
projecte ‘Circular Pack‘, hem elaborat 
un decàleg molt complet per poder 
identificar oportunitats d’envasos més 
sostenibles, amb un objectiu princi-
pal: facilitar un compendi d’eines i 
coneixement que impulsin canvis en 
totes les baules de la cadena de valor, 
per assolir millores transversals en el 
sector alimentari i horeca. En la matei-
xa línia, amb el projecte ‘Implicats‘ es-
tem diagnosticant i estudiant com re-
duir la petjada de carboni en diferents 
processos de la cadena dels restaura-
dors participants per tal de ser més 
eficients i sostenibles. Algunes de les 
propostes que s’estan plantejant són 
la col·laboració amb ONGs i altres as-
sociacions per fer-hi donacions, l’edu-
cació per a escoles amb reutilització i 
consum responsable, un projecte de 
digitalització per al control de dades i 
dietes específiques o projectes amb el 
sector sanitari.

“En alguns casos el 
malbaratament es 

produeix fruit de la 
desconeixença, per 

no saber què fer amb 
els excedents”

Hem identificat que en alguns casos 
el malbaratament es produeix fruit 
de la desconeixença, per no saber 
què fer amb els excedents. En aquest 
sentit, hem treballat en el projecte ‘Va-
lacticat‘, per estudiar com aprofitar el 
sèrum de la llet del sector formatger, 
amb resultats prou interessants que 
podrem revelar ben aviat.

Un dels debats oberts en el sector 
agroalimentari és com reduir la pet-
jada de carboni associada a la fa-
bricació dels envasos i embalatges, 
fent servir, per exemple, materials 
alternatius al plàstic i fomentant 
l’economia circular. Alhora, cal ga-
rantir la seguretat alimentària i as-
segurar la conservació dels aliments 
per evitar que es facin malbé. Quins 
avenços s’estan fent al respecte?
Pel que fa a reduir la petjada de car-
boni i desenvolupar envasos més sos-
tenibles, ho estem treballant en diver-

D’altra banda, l’increment de les 
compres per Internet, també de 
productes alimentaris, fa augmen-
tar les necessitats de transport ur-
gent en l’àmbit urbà. La logística 
d’última milla és una oportunitat o 
un impediment quant a la sosteni-
bilitat ambiental?
És, sens dubte, una oportunitat. Cre-
iem que per aconseguir ser més efici-
ents en aquesta tipologia de logística 
cal innovar: aconseguir aprofitar hubs 
urbans per crear rutes més eficients 
o treballar amb sistemes de gamifi-
cació per incentivar i premiar aquells 
transportistes que apostin per seguir 
aquestes rutes optimitzades. Hi ha 
molta feina a fer en aquest sentit.

Fa dos anys es va aprovar la llei ca-
talana de Prevenció de les Pèrdues 
i el Malbaratament Alimentaris, i 
està previst que properament se 
n’aprovi el reglament que permetrà 
la seva posada en marxa efectiva. 
Ha de ser una eina útil per reduir el 
malbaratament?
En un estudi publicat el 2012, l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya quan-
tifica que al territori català es mal-
baraten anualment més de 260.000 
tones d’aliments, que corresponen al 
7% del que adquireixen les famílies, 
els restaurants i els comerços i que 
equivalen a 35 kg d’aliments per càpi-
ta. És més que evident que hi ha una 
necessitat de posar fre a aquestes 
pèrdues. Esperem, doncs, que amb 
la posada en marxa efectiva d’aquest 
nou reglament es consolidin moltes 
estratègies guanyadores. Creiem, 
però, que ens cal ser valents i inno-
var abans que el problema se’ns tiri 
al damunt, i no intentar posar-hi un 
pedaç i continuar com si res.
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“Amb productes pre-
cuinats i preparats, no pots 
controlar tant la forma de 
cuidar l’entorn”

La Cuina a Sils

Des de fa trenta anys, el col·lectiu La Cuina a Sils treballa per recuperar la tradició culinària de 
les àvies. Una tradició que, a causa de les mancances de les generacions anteriors, passava 
per aprofitar-ho tot dels aliments. El bagatge dels nostres avantpassats és avui més necessari 
que mai perquè les noves generacions no només accedeixin a una alimentació més saludable 
i natural, sinó que també tinguin cura de l’entorn reduint el material aprofitable que es llença. 
Francesc Anoro Zuferri, coordinador del col·lectiu, ens parla de les iniciatives de divulgació im-
pulsades des de l’entitat.

Francesc Anoro Zuferri
Coordinador del col·lectiu La Cuina a Sils

Què és La Cuina a Sils?
La Cuina a Sils és un col·lectiu que va 
néixer a començaments dels anys 90 
amb el propòsit de recuperar i preser-
var el ric patrimoni de Sils, un municipi 
caracteritzat per una antiga tradició 
culinària que resta en la memòria dels 
avis i àvies. Hem aconseguit, amb els 
pas dels anys, ser una referencia quan 
es parla de cuina tradicional del nostre 

país, i ser representants del nostre pa-
trimoni culinari més enllà de les nos-
tres fronteres. 

Aquest setembre celebrem els nos-
tres trenta anys amb una exposició i 
la publicació d’un nou llibre, 50 anys 
de l’esport a la cuina. Els altres llibres 
publicats són La Cuina a Sils (1994), Les 
nostres receptes de cuina (1996), 1er 

quadern de cuina (1999), 2on Quadern 
de cuina (2000), Recull de receptes de ve-
della (2001), Les cuineres de Sils (2002), 
10 anys de gastronomia (2002), Las 
cocineras de Sils (2003), La cuina a Sils 
(2009, en italià), La cuina de les sobran-
ces (2015), Les cuineres de Sils (2016), La 
cuina dels flavonoides (2018), La cuina 
del porc (2019) i La cuina dolça (2020).

Per què hem de recuperar la tradició 
culinària dels nostres avis i àvies?
Nosaltres no ens veiem capaços de dir 
per què ho hem de fer. Hem fet totes 
les publicacions que hem fet perquè 
no es perdin, per preservar-les i per 
ajudar que algú, quan vulgui, pugui fer 
allò que va ser la nostra cuina quan 
érem petits. Sempre hem dit que no-
saltres treballem per mantenir aques-
ta nostra cuina, però no estem con-
vençuts que tothom qui pot ho faci. 
Cadascú és responsable de les pèrdu-
es que genera.

Considereu que és un patrimoni en 
perill d’extinció?
El patrimoni potser no, perquè el dei-
xarem per escrit. Només es perdrà de-
finitivament si ningú ho fa ni ho dema-
na, o si tothom deixa d’estimar-lo. 

Els hàbits de vida actuals, amb molt 
poc temps lliure i amb una predilec-
ció per les solucions fàcils i ràpides, 
també en l’àmbit gastronòmic, po-
den fer difícil el retorn a aquell ti-
pus de cuina. Què en penseu?
Aquesta és la realitat. Quan parlem de 
plats tradicionals i de llarga durada, en 
què per fer un sofregit com abans has 
de dedicar-hi una hora, estem parlant 
de dedicar molt de temps als altres 
(perquè de ben segur serà per als al-
tres), i moltes vegades sense cap mena 
d’agraïment. Però cadascú podrà fer el 
que calgui, si oferim com fer-ho.

Quins efectes té la pèrdua dels refe-
rents culinaris tradicionals sobre la 
nostra salut i sobre el medi ambient?
Creiem que si cadascú es fa els seus 
àpats, es decantarà per allò que al seu 
entendre li anirà més bé i que serà 
més bo. Coneixerà el producte, i fins 

i tot podrà decidir coses per millorar 
l’entorn. Amb productes pre-cuinats i 
preparats, no pots controlar-ho tant.

Com treballa La Cuina a Sils per 
mantenir viu aquest patrimoni?
Fem activitats com mostres, tallers, 
sopars, àpats, jornades i publicacions. 
Fins a l’arribada de la COVID-19, fèiem 
una cinquantena d’activitats anuals. 
Enguany n’hem pogut fer molt poques. 

Ens pot posar un exemple de menú 
de Sils que corregués el perill de 
perdre’s i que s’hagi mantingut viu?
Els plats amb salsafins: cassoles de 
vedella, porc, ànec, pollastre, peus de 
porc, etc.

Sou optimistes respecte a les noves 
generacions pel que fa a la recupe-
ració de la cuina tradicional?
Tal i com va la vida, hauríem de canviar 
molt tots plegats, tant personalment 
com col·lectivament. Per avançar en 
aquesta línia, dediquem tallers a nens 
i joves a les escoles.

“Quan parlem
de plats tradicionals 
i de llarga durada, 
estem parlant de 
dedicar molt de 
temps als altres”
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“Estimar l’entorn t’ensenya 
que la natura no és una 
factoria programada”

Culler de Pau

Quan el xef Javier Olleros i el seu equip van obrir el restaurant Culler de Pau a Reboredo, un 
llogarret d’O Grove (Pontevedra), van adonar-se que no podrien escapar de la relació amb la 
natura. Des del principi, van decidir que formarien part del seu ecosistema amb respecte i sen-
sibilitat per l’entorn. Parlem amb el xef de com organitzar les cuines no només per malbaratar 
menys, sinó també per donar un nou valor a les restes de menjar. 

Javier Olleros
Xef del restaurant Culler de Pau

El malbaratament alimentari és una 
problemàtica estructural que afec-
ta tota la cadena productiva del sec-
tor alimentari. A les cuines també hi 
ha feina a fer per tal de reduir-lo?
La cuina és clau. Els professionals te-
nim molt a aportar, ja que som els qui 
treballem amb els productes frescos, 
amb els productors, amb els mercats, 
amb la terra, amb les quantitats... Som 
els qui transformem els aliments. Als 
restaurants arriba molta matèria pri-
mera i, de vegades, també en surt 
massa. El sector ha d’intentar que es 

llencin menys aliments ordenant el 
restaurant i tractant els productes 
amb una mirada d’aprofitament. No-
saltres veiem el rebuig orgànic com un 
subproducte més, i per això al restau-
rant fem compostatge. La clau de tot 
és la sensibilitat. 

Com s’ordena el restaurant per mal-
baratar menys?
Primer de tot, la comunicació i la for-
mació de l’equip. Tothom ha de pen-
sar en gestos col·lectius que provo-
quin el canvi. Per exemple, pensem 

en on comprar per ser més eficients i 
per tenir canals de confiança que ens 
permetin tenir ben controlada tota la 
matèria primera que entra. A més, a 
Culler de Pau tenim sis contenidors 
de compostatge orgànic amb humitat, 
tres de compostatge sec i una jardine-
ra on els cucs ens ajuden a descom-
pondre. Cada partida del restaurant 
separa les seves restes per al reciclat-
ge. No obstant això, no veiem el com-
postatge com un forat negre. És a dir, 
volem generar cada vegada menys 
subproducte i que tot l’equip tingui 

una mentalitat d’aprofitament, de sa-
ber treure-li partit a la pell de la pas-
tanaga. Un altre factor per endreçar el 
restaurant és tenir-ho tot quantificat: 
quant orgànic estem llençant, quines 
parts estem aprofitant... 

Podria posar algun exemple de com 
es poden aprofitar aquelles restes 
de menjar a les quals no sabem do-
nar una sortida?
Hi ha moltes tècniques: les deshidra-
tacions, els olis i les fermentacions 
són fonamentals per allargar la vida 
d’un producte. Dins el punt de vista 
dels cuiners, la clau és aplicar la crea-
tivitat per veure un repte en aquelles 
parts dels aliments que no se solen 
utilitzar, i cuinar-les perquè siguin 
delicioses. Amb l’excedent del nostre 
hort, per exemple, hem muntat una 
petita empresa amb una formatgeria 
de Lugo on aportem el sèrum per fer 
begudes fermentades.

Culturalment encara no estem acos-
tumats a aprofitar al 100% aquells 
productes que adquirim?
Potser ara no, però a casa de la meva 
àvia hi havia cultura de l’aprofitament. 
Hi imperava l’economia circular. Ara 
estem en una cultura difícil de can-
viar, estem acostumats a l’excés i al 
comprar i llençar. Estem atrapats en 
l’hiperconsum i l’hiperbenefici. Però 
hem d’adonar-nos que alguna cosa no 
estem fent bé;  tenim la responsabilitat 
de no consumir tant i d’empènyer per-
què les coses comencin a canviar. Cal 
que entenguem el valor de les coses.

Us considereu intèrprets del vostre 
territori i afirmeu que cuineu el vos-
tre entorn. Conèixer i estimar la ma-
tèria primera de la qual ens alimen-
tem, així com l’entorn, és una forma 
de cuidar el medi ambient? 
Tinc un deure i un compromís amb 
el lloc on estic, que és fonamental i 

“És clau aplicar la 
creativitat per veure 

un repte en les parts 
dels aliments que no 

se solen utilitzar”
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el meu punt de partida. Tot comen-
ça quan t’enamores d’un lloc i vols 
influir-hi de manera positiva. Per a 
mi és important entendre on soc 
perquè el negoci tingui singularitat. 
El que tens a prop et dona caràcter i 
et diferencia. Com a restaurant, això 
t’ajuda a definir la teva proposta. Es-
timar l’entorn també t’ensenya que la 
natura no és una factoria programa-
da, n’hem d’estar pendents i tenim el 
compromís de cuidar-la.

Com heu aconseguit convertir en 
adob el 60% del rebuig orgànic que 
genera el vostre restaurant?
Fem compostatge des del 2014. Cal 
temps i pràctica per ser més eficient. 
Venim d’una època en què aquesta 
responsabilitat no tenia encaix, per-
què l’objectiu era l’hedonisme, enca-
ra que es llancés menjar. Però quan 
prens consciència dels temps en què 

et trobes, comences a adonar-te que 
cal fer un canvi. Hem de pensar que el 
70% del que es llença en un restaurant 
és orgànic. Per això hem anat canvi-
ant les nostres pràctiques a poc a poc. 
Una imatge clàssica de l’hora de tan-
cament d’un restaurant era veure un 
cuiner acabant el servei amb un cubell 
d’escombraries on hi ficava de tot. Ara, 
l’últim gest al Cullera de Pau és seguir 
cuinant en el compostatge, ja que s’hi 
ha de crear l’ambient òptim perquè els 
bacteris funcionin amb alegria. El prò-
xim repte serà que cada vegada gene-
rem menys quantitat de compostatge.

Prop del 50% del malbaratament ali-
mentari produït a Europa es reAixí 
doncs, ets optimista sobre la presa 
de consciència dels i les joves?
Totalment. Crec en l’esperit revolucio-
nari que els joves porten dintre. Emo-
cionalment, estan una mica tocats per 

les poques expectatives professionals 
que tenen tot i la seva capacitat d’apre-
nentatge, però ells ja estan veient les 
problemàtiques del futur, i ens dona-
ran mil voltes. Per propiciar-ho, cal 
que donem importància a la formació 
en escoles de qualitat, obertes, que 
surtin de les seves quatre parets i que 
estiguin en contacte amb la natura.

Les cuines reflecteixen canvis soci-
als i alhora són impulsores del canvi 
dins l’àmbit gastronòmic. Creus que 
les cuines professionals estan lide-
rant el canvi respecte a la prevenció 
del malbaratament alimentari, o 
més aviat estan reaccionant a una 
presa de consciència de la societat?
Crec que la societat està canviant 
i això es reflecteix a les cuines. En-
cara hi ha molta feina a fer, perquè 
això no es canvia en dos dies i venim 
d’una altra època.

A Culler de Pau defenseu que un 
canvi de model requereix que les 
pràctiques sostenibles estiguin 
incorporades a la formació. Què 
creieu que li preocupa al cuiner o 
cuinera que s’està formant actual-
ment? Què ha canviat respecte a 
generacions anteriors?
A Culler de Pau notem que cada vegada 
més nois volen venir a fer pràctiques al 
nostre restaurant pel seu concepte, fi-
losofia i ètica del treball. Això ens dona 
una idea de com pot ser el cuiner del fu-
tur. Estan arribant amb una mentalitat 
diferent, però els hem de donar opor-
tunitats i no podem marcar-nos gaires 
metes ni voler canvis d’avui per demà. 
Per afavorir el canvi és important que 
les escoles facin més força en aquesta 
línia. És positiu que moltes ja comptin 

amb un hort propi. Més enllà de com 
serà el cuiner del futur, sabem que el 
client del futur del nostre restaurant se-
ran les Greta Thunberg del futur.

Així doncs, ets optimista sobre la 
presa de consciència dels i les joves?
Totalment. Crec en l’esperit revolucio-
nari que els joves porten dintre. Emo-
cionalment, estan una mica tocats per 
les poques expectatives professionals 
que tenen tot i la seva capacitat d’apre-
nentatge, però ells ja estan veient les 
problemàtiques del futur, i ens dona-
ran mil voltes. Per propiciar-ho, cal 
que donem importància a la formació 
en escoles de qualitat, obertes, que 
surtin de les seves quatre parets i que 
estiguin en contacte amb la natura.

“Les deshidratacions, 
els olis i les 
fermentacions són 
fonamentals per 
allargar la vida d’un 
producte”
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“Hem de tornar a la cultura 
de l’aprofitament dels 
aliments, i els pollastres 
ens donen moltes opcions 
culinàries”

El Rei del Galliner

Tornar als mètodes de criança i producció de l’aviram de tota la vida. Amb aquesta voluntat 
naixia el 1999 El Rei del Galliner, un projecte sorgit arran de la col·laboració d’onze productors 
catalans que volen satisfer la demanda creixent d’aliments criats de forma natural i en sintonia 
amb el medi ambient i amb el territori. El Rei del Galliner es proposava una fita encara més 
difícil: recuperar la criança tradicional, obtenir un producte amb un gran gust i fer-ho a un preu 
assequible. Parlem amb Lluís Pich, president d’El Rei del Galliner, per analitzar l’impacte del 
projecte en la sostenibilitat i l’aprofitament alimentari. Nascut en una família de pagès a Callús, 
Pich duu tota una vida vinculada a la ramaderia i l’agricultura. 

Lluís Pich
President d’El Rei del Galliner 

El Rei del Galliner va néixer fa dues 
dècades amb la voluntat de criar po-
llastres com es feia abans. Com va 
sorgir la iniciativa? 
El Rei del Galliner va néixer l’any 1999 
com a conseqüència d’una demanda 
creixent de recuperar els pollastres 
d’abans, fets de manera més artesa-
nal. Un conjunt d’onze escorxadors 
del territori vam identificar aquesta 
demanda i vam decidir crear aquest 

projecte. Col·laborem per fer factible 
una producció de pollastre natural, re-
cuperant el gust d’abans, i a un preu 
que sigui competitiu.

Com s’aconsegueix això?
Al Rei del Galliner busquem hàbitats 
naturals, que no siguin forçats, amb 
ventilació natural. Fem servir criteris 
basats en l’eficiència, com ara fórmu-
les concretes per alimentar els pollas-

tres. Això ens permet que la producció 
sigui estable i que el producte també 
ho sigui. En definitiva, al Rei del Ga-
lliner no volem forçar res; seguim el 
curs natural de la producció ramadera. 
Segurament, el projecte no seria viable 
per a una sola explotació, però amb la 
unió hem aconseguit racionalitzar cos-
tos i mantenir la viabilitat econòmica.

Un dels compromisos d’El Rei del Ga-
lliner és recuperar valors tradicionals 
i naturals en la criança del pollastre. 
Creu que aquesta manera tradicional 
de fer les coses en el sector alimentari 
té com a conseqüència un major res-
pecte pel medi ambient?
Efectivament. Al Rei del Galliner volem 
treure tot el potencial possible dels 
pollastres, però sense forçar-los. Res-
pectem els seus hàbitats per garan-
tir-ne el benestar, i això implica menor 
impacte mediambiental. Des del Rei 
del Galliner hem volgut recuperar les 
formes de fer d’abans, però de forma 
sostenible, també econòmicament. 
Volíem que fos un projecte competitiu, 
i ho fem de forma natural, amb una 
alimentació adaptada a les necessitats 
dels pollastres, i amb un bon resultat.

Dins el procés de producció dels pollas-
tres, on es troben els principals riscos 
que podrien generar malbaratament?
El primer pas per assegurar l’aprofi-
tament alimentari en una explotació 
ramadera passa per la pròpia alimen-
tació del pollastre. Al Rei del Galliner 
mirem d’evitar el malbaratament del 
pinso i l’aigua. Entre altres mesures, 
ho aconseguim ubicant correctament 
els menjadors i els abeuradors dels 
pollastres, i donant-los espai per evitar 
que el producte es perdi. Als produc-
tors ens interessa no malbaratar el 
pinso del bestiar, perquè això va direc-
tament en contra del cost i la viabilitat 
del projecte, així com de la qualitat del 
producte. El mateix passa amb el ben-
estar animal. L’eficiència i la cura dels 
animals és clau perquè el producte 
surti en les millors qualitats possibles 
i es minimitzin costos. El malbarata-
ment alimentari és també una pro-
blemàtica per a la viabilitat de molts 

negocis. Per aquesta qüestió econò-
mica estem obligats a minimitzar el 
malbaratament alimentari. També és 
important que no es malgasti l’aigua 
en la producció de la carn. 

Quines mesures d’eficiència opera-
tiva heu impulsat per evitar-los?
Avui en dia, les explotacions de po-
llastres miren que les condicions ex-
ternes influeixin el mínim possible en 
les condicions de l’animal. S’aposta per 
aliments proteics, que el pollastre es 
mogui el mínim possible i que hi hagi 
ventilació forçada i espais tancats. En 
canvi a El Rei del Galliner no apostem 
per tècniques que fomentin la produc-
tivitat. Volem que el pollastre tingui 
ventilació natural, es pugui moure i 
mengi correctament. Pel que fa a l’ali-
mentació, sí que hem pres la iniciativa 
de mesurar molt bé les quantitats de 
pinso (i la seva qualitat) per al bestiar. 
Així procurem ser més eficients, evitar 
el malbaratament de pinso i abaratir 
els costos de producció. 

Parlem de la fase d’especejament. 
Quines accions dueu a terme per 
aprofitar al màxim la major part 
del pollastre?
Cal partir de la base que del pollastre 
se n’aprofita tot, o gairebé tot. El cap, 
la cresta i les potes no s’aprofiten, tot 
i que hi ha mercats, com el xinès, que 
també ho demanen. En el nostre cas, 
a excepció d’aquestes parts de l’ani-
mal, se n’aprofita tot. A més, la forma 
de criança i alimentació que utilitzem 
fa que el producte es mantingui més 
temps fresc i, en conseqüència, manté 
un període més llarg d’utilització. Com 
que al Rei del Galliner criem pollastres 
de forma natural, podem aprofitar i 
comercialitzar la totalitat del producte. 

Us heu plantejat la cerca de nous 
mercats per comercialitzar parts 
d’aliments que culturalment aquí 
no són ben rebudes?
El nostre mercat principal, fins ara, són 
les botigues i el comerços tradicionals i 
de proximitat. Amb els nostres pollas-
tres no volem entrar en cap compe-
tència de preus. Per tant, a nivell co-
mercial no ens interessa competir en 
grans establiments. Els pollastres del 
Rei del Galliner valen sempre el mateix 
i són sempre iguals. Això no vol dir que 
no puguem plantejar-nos nous mer-
cats i noves línies comercialitzadores, 
però com amb la criança dels nostres 
pollastres, no volem forçar res.

Amb el xef Marc Ribas heu impul-
sat una campanya per divulgar re-
ceptes amb el vostre producte. Ens 
podríeu donar algun consell de cui-
na d’aprofitament o de planificació 
dels àpats que ens ajudi a evitar el 
malbaratament? 
No m’atreveixo a explicar amb pèls i 
senyals les grans receptes d’en Marc 
Ribas. El que sí que puc dir és que en 
Marc és un gran defensor d’aprofitar el 
màxim possible totes les parts i com-
ponents que formen els pollastres. 
Per exemple, utilitza la pell per cuinar 
unes tires cruixents que resulten molt 
bones i nutritives. El Marc és molt cu-
rós a l’hora d’aprofitar els pollastres de 
cap a peus, i ens demostra que no val 
la pena malbaratar res, perquè amb 
tot es poden fer plats interessants. Al 
cap i a la fi, es tracta de tornar a la cui-
na de tota la vida, on amb un pollastre 
es pot fer més d’un àpat, ja que es pot 
cuinar un bon caldo i un bon rostit, i 
encara es poden elaborar unes excel-
lents croquetes que segur que faran 
les delícies del nostre paladar.
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“L’aprofitament alimentari 
pot esdevenir una 
oportunitat per trencar la 
dicotomia entre qui ajuda i 
qui rep l’ajuda”

Càritas

El sistema alimentari mundial, fins ara, s’ha vist incapaç de garantir la seguretat alimentària 
a totes les persones del planeta. Segons dades de les Nacions Unides, fins a 768 milions de 
persones pateixen inseguretat alimentària al món. Unes dades que contrasten amb d’altres 
totalment antagòniques: les milers de tones d’aliments que es malbaraten cada any. En aquest 
context, diverses entitats, administracions i organitzacions no governamentals duen a terme 
programes per garantir la seguretat alimentària al món. Entre elles, destaca el Programa d’Aju-
da a les Necessitats Bàsiques de Càritas Diocesana. Parlem amb Georgina Colomé, membre 
del programa, per conèixer la tasca duta a terme per l’entitat per lluitar contra la inseguretat 
alimentària a casa nostra. 

Georgina Colomé
Programa d’Ajuda a les Necessitats Bàsiques

Actualment, al món 768 milions de 
persones pateixen inseguretat ali-
mentària. Aquesta realitat es viu 
també a casa nostra?
Sí, actualment a Catalunya tres de 
cada deu persones viuen en situa-
ció d’exclusió social, segons dades 
de FOESSA. Ens trobem en una situ-
ació d’emergència social si atenem 
a  l’augment de les desigualtats, la 
persistència dels nivells de pobresa 
i la seva cronificació, la inestabilitat 

i precarització del mercat de treball 
i les dificultats d’accés a l’habitatge. 
Davant la situació de precarietat eco-
nòmica, les famílies, abans de deixar 
de pagar l’habitatge, retallen la des-
pesa en alimentació, ja sigui restrin-
gint el número d’aliments que poden 
comprar, disminuint la varietat i el 
producte fresc o prioritzant aliments 
ultra processats de baix valor nutrici-
onal que sovint són molt més barats.

Des de Càritas impulseu el programa 
‘Ajuda a necessitats bàsiques’, que 
té fins a 156 projectes oberts. Quin 
paper juga la seguretat alimentària 
en el programa de l’entitat?
L’ajuda a les necessitats bàsiques està 
present des dels orígens de Càritas. 
Aquells primers anys, les ajudes que 
es donaven des de l’anomenat Fines-
tral de la caritat. Bona part eren ajudes 
alimentàries. Alimentar qui no té men-
jar és una de les formes de solidaritat 
més primàries que ens podem trobar 
a totes les societats. Tota persona, i 
en tot moment, té dret a l’alimentació. 
Per garantir-lo, cal adonar-se del que 
comporta aquest dret. No es tracta 
d’un dret a ésser alimentat, sinó del 
dret a poder alimentar-se un mateix, 
de manera autònoma i digna. Actual-
ment, des del Programa intervenim 
des de diferents vies: per una part 
oferint ajudes econòmiques directes, 
majoritàriament amb suport targeta 
bancaria, perquè les persones ateses 
puguin accedir de forma autònoma a 
una alimentació adequada. A més, do-
nem suport tècnic i econòmic als més 
de 90 projectes d’aliments parroquials 
distribuïts al llarg del territori.

Com us coordineu amb altres Càritas 
diocesanes amb seu Catalunya prò-
ximes com podria ser la de Terrassa? 
Les Càritas Diocesanes ens coordinem 
a través de dos espais: la Comissió 
d’acollida i necessitats bàsiques a ni-
vell de les Càritas de Catalunya i el 
Grupo Confederal de Alimentos de 
Caritas Española. En aquests grups es 
treballa la reflexió i el posicionament 
sobre les accions envers la garantia de 
l’alimentació, així com l’intercanvi de 

bones pràctiques, la generació de do-
cuments i guies, etc...

Reivindiqueu que l’alimentació i el 
vestit no són només un dret, sinó 
una qüestió de dignitat, autonomia 
i inclusió. Com es poden garantir 
aquests drets a tota la societat? 
És un fet que els ingressos de bona 
part de la ciutadania són insufici-
ents. Els sous precaris i l’atur impe-
deixen cobrir les necessitats més bà-
siques a moltes persones, com són 
l’alimentació, el vestit o l’habitatge. A 
més, encara no disposem d’un siste-
ma de garantia de rendes per a les 
persones en situació de vulnerabili-
tat prou desenvolupat.

Com a Càritas Diocesana de Barcelo-
na, i des de la mirada dels drets, hem 
apostat per un model amb diverses 
línies. La primera vol donar suport a 
l’accés a l’alimentació per part de les 
persones en risc o situació d’exclusió 
social mitjançant ajuts econòmics, ja 
siguin directes o mitjançant una tar-
geta solidària: una targeta de prepa-
gament que es pot usar a les botigues 
d’alimentació com un client més. Així, 
les persones beneficiàries poden se-
guir adquirint els aliments on ho solien 
fer i mantenir la sensació de dignitat i 
els vincles amb el barri, tot fent valer 
les seves capacitats. La segona línia 
consisteix a contribuir a la lluita contra 
el malbaratament alimentari fomen-
tant accions que vagin més enllà de 
l’aprofitament pel canal de la donació. 
Creiem que l’aprofitament alimenta-
ri pot esdevenir una oportunitat per 
trencar la dicotomia entre qui ajuda i 
qui rep l’ajuda. Això ho podem aconse-

guir si afavorim projectes d’economia 
solidària en els quals les persones be-
neficiàries participin o puguin accedir 
a un lloc de treball. 

Des del ‘Programa de Necessitats 
Bàsiques‘ també portem a terme un 
projecte de serveis de suport per a 
l’accés a prestacions per ajudar les 
persones vulnerables de la Diòcesi 
de Barcelona a disposar d’informació 
per accedir a les prestacions socials a 
les quals tenen dret.

“No es tracta d’un 
dret a ésser alimentat, 

sinó del dret a poder 
alimentar-se un 

mateix, de manera 
autònoma i digna”
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idees noves i adequades a la reali-
tat social. La lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social no pot ser una de les 
principals respostes al malbaratament 
alimentari. El malbaratament alimen-
tari no es pot solucionar donant-t’ho 
només a les persones pobres.

Des de quin vessant s’ha de lluitar 
contra el malbaratament alimentari? 
El malbaratament és un problema so-
cial que cal resoldre de forma comuni-
tària. El que volem és deixar d’associar 
el malbaratament i el descart amb la 
pobresa. Tothom ha d’actuar de for-
ma responsable per evitar el malba-
ratament dels aliments. Igualment, 
d’aquests descarts cal que se’n pugui 
beneficiar tothom. Cal pensar en for-
mes creatives de reaprofitar aquells 
aliments que encara són aptes per al 
consum més enllà de donar-los a les 
persones amb ingressos insuficients. 
Hi ha iniciatives que ja funcionen aquí 
i en altres països que van en aquesta 
línia: projectes socials oberts a tothom 
on es poden adquirir els productes que 
es malbaratarien (amb un doble preu 
segons la capacitat adquisitiva), en apli-
cacions perquè botigues i restaurants 
ofereixin àpats i productes al límit de 
la caducitat a preus reduïts, supermer-
cats abastits amb productes de descart, 
restaurants especialitzats en cuina de 
reaprofitament, cuines comunitàries... 

Considerem que els principis que hau-
rien de contemplar la unió de la lluita 
contra el malbaratament i la pobresa 
haurien d’estar basats en projectes 
que canalitzin el malbaratament al 
conjunt de la ciutadania, que treballin 
des d’una perspectiva de solidaritat i 
de foment de la cohesió social.

El 2020 el Parlament de Catalunya 
va aprovar la llei de prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris. Sou optimistes que des de 
l’administració s’incentivi l’aprofita-
ment d’aliments?
Des de Càritas, juntament amb altres 
entitats, vam participar en tot el treball 
previ que els grups polítics van impul-
sar abans de l’aprovació de la Llei. Som 
optimismes sobre els resultats que la 
seva implementació i el desplegament 
del seu reglament vagin produint, 
però també conscients que tot el que 
comporta un canvi social, d’hàbits, 
costums, on també hi conflueixen in-
teressos econòmics, pot resultar lent. 
Posem en valor que s’aprovés amb un 
consens de tots els grups parlamen-
taris, així com l’ambició de la llei, que 
comprèn totes les etapes de la cadena 
alimentària, amb una visió transversal 
i multi-actor, i la prioritzarització de la 
prevenció en origen respecte la redis-
tribució d’excedents. 

La Llei genera una oportunitat engres-
cadora per a tots els grups d’interès i 
agents de la cadena alimentària. És 
una llei pionera a l’Estat espanyol i a 
nivell europeu perquè té en compte 
totes les fases de la cadena alimentà-
ria i els actors implicats i recull la vo-
cació d’estimular projectes de creació 
de llocs de treball i economia social a 
través de l’aprofitament alimentari.

Creieu que es podria acabar amb la 
inseguretat alimentària a Catalu-
nya amb una altra cultura d’aprofi-
tament dels aliments? 
Creiem que la lluita contra el malbara-
tament dels aliments i la lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social es poden 
unir en alguns aspectes, però amb 

“El que volem és 
deixar d’associar 
el malbaratament 
i el descart amb la 
pobresa”

nir una palanca per treballar pensant 
a prioritzar projectes que promoguin 
l’economia solidària, social i sosteni-
ble, que comptin amb la participació, 
tant en el disseny com en el desenvo-
lupament, de les persones que n’han 
de fer ús. Una opció és que en comp-
tes de facilitar un camí consistent en 
rescatar aliments del malbaratament 
únicament cap a la donació, els rescati 
cap a la seva comercialització, ja sigui 
pel circuit comercial existent, o per un 
circuit comercial social que les lleis 
haurien d’ajudar a crear i potenciar, 
permetent la venda dels d’excedents 
alimentaris a través de projectes in-
clusius d’inserció laboral de persones 
en risc. D’aquesta manera, es creari-
en llocs de treball, s’obriria un mercat 
nou al país i es permetria a qualsevol 
persona, fos quina fos la seva situació 
econòmica, aprofitar els aliments res-
catats a un preu més baix.

Per tant, cal aplicar una visió glo-
bal sobre la producció i consum 
dels aliments? 
L’aprofitament alimentari pot esde-
venir una oportunitat per promoure 
programes o projectes que trenquin la 
dicotomia entre qui ajuda i qui és aju-
dat.  Que fomentin l’intercanvi de co-
neixements, intercanvis solidaris entre 
les i els destinataris dels mateixos. 
Que enforteixin els vincles comunita-
ris i siguin inclusius. No projectes que 
segreguin a la població entre pobres i 
no pobres, sinó dirigits a perfils hete-
rogenis, a tota la població.  

Crear estructures paral·leles per a per-
sones excloses sempre suposa pen-
sar-les des de la urgència i la tempora-
litat. Estem convençuts que aquestes 
iniciatives també s’han de pensar fent 
que les persones empobrides en si-
guin participants i no usuàries. Que 
puguin formar part de la comunitat. 

Treballar des de la mirada dels drets, 
i en aquest cas des de la mirada del 
dret a l’alimentació, implica repensar 
qualsevol intervenció social que con-
tribueixi a prevenir l’estigmatització 
social i respecti la privacitat. Cal incidir 
en l’apoderament dels col·lectius i les 
comunitats fomentant i facilitant inici-
atives veïnals i autogestionades, eco-
nomia social i col·laborativa.

Com visualitza Càritas aquests pro-
jectes globals per apoderar la ciuta-
dania vers l’alimentació?
Des de la nostra perspectiva creiem 
que hem de pensar en projectes col-
lectius, han d’interpel·lar i sensibilitzar 
la societat en el seu conjunt. La lluita 
contra el malbaratament  pot esdeve-
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“Cal promoure una major 
coordinació i continuïtat 
entre el temps educatiu 
formal i l’informal”

Crece

El paradigma actual de l’educació, que transcendeix l’adquisició de coneixements per potenciar 
l’adquisició de competències que ajudin els infants a fer front als seus reptes i els del món, està 
sent un camp propici per a projectes com el ‘Pesa i Pensa’, que uneixen el joc, la col·laboració i la 
sensibilització. És una de les reflexions de Crece, consultora que acompanya institucions vincu-
lades al món educatiu en l’actualització i desenvolupament dels seus projectes pedagògics dins 
una visió de millora continua. Per al seu representant, Ismael Franco Dueñas, la presa de consci-
ència envers el malbaratament alimentari dona als nens i nenes l’oportunitat de comprometre’s 
amb el món i d’esdevenir agents de canvi social des de ben petits. 

Ismael Franco Dueñas
Àrea Pedagògica i Estratègica de CRECE

El projecte ‘Pesa i Pensa’ de Cam-
pos Estela proposa un projecte de 
sensibilització envers el malbarata-
ment d’aliments a través de la in-
novació i el joc. Quina valoració en 
feu des de Crece?
A Crece creiem en el valor transforma-
dor de l’educació. Valorem de manera 
molt positiva l’aplicació del projecte 
‘Pesa i Pensa’ a les escoles, ja que ofe-
reix noves oportunitats als alumnes 
per tal de desenvolupar competències 
personals i socials que afavoreixen el 

seu compromís amb el món, per es-
devenir ja des de ben petits agents de 
canvi social implicats, des de la seva re-
alitat propera, en el desenvolupament 
d’uns hàbits i un consum responsable 
que ajudin a aconseguir un món i una 
societat més justa i sostenible.

Quines són les competències i va-
lors que potencia el projecte?
Podem parlar de diferents competèn-
cies i valors vinculats al projecte. Per 
exemple, el compromís i la respon-

sabilitat personal (tant amb els altres 
com amb el món), la sostenibilitat me-
diambiental, l’escolta activa i les habi-
litats comunicatives, la cooperació i 
la col·laboració, la reflexió per l’acció, 
l’emprenedoria, aprendre a aprendre 
o la transferència a la realitat. El pro-
jecte les potencia totes ja sigui directa-
ment, a través de les propostes peda-
gògiques, o de manera informal en les 
interaccions espontànies entre iguals o 
amb persones del seu entorn proper.

El projecte contempla el menjador 
escolar com un espai amb un fort 
potencial educatiu. El temps de 
migdia a les escoles es podria po-
tenciar més? 
Realment és així. El temps de men-
jador hauria de tenir molta més re-
llevància; caldria promoure una ma-
jor coordinació i continuïtat entre 
el temps educatiu formal (aula) i el 
temps educatiu informal (lleure). 

El temps de menjador és un espai 
educatiu informal amb molta força i 
on es poden treballar competències 
a través d’aprenentatges molt viven-
cials i fàcilment vinculables amb la re-
alitat dels infants. És un espai de lleu-
re on, a través del joc i de propostes 
lúdiques, els nens i les nenes poden 
arribar a desenvolupar i/o consolidar 
competències treballades a les aules. 

Hem de ser conscients que el nen/a 
no distingeix entre aprenentatge for-
mal o informal; per ells/elles és un 
contínuum. És la nostra responsabili-
tat donar-li continuïtat i coherència, i 
ser capaços de vincular i generar au-
tèntics ecosistemes d’aprenentatge 
globals que ofereixin múltiples opor-
tunitats per créixer i consolidar les se-
ves competències personals.

Fins ara amb ‘Pesa i Pensa’ s’ha acon-
seguit reduir un 75% el malbarata-
ment a les escoles. L’èxit del projecte 
passa per la seva conceptualització? 
Considero que pot ser una de les 
claus del seu èxit. En el moment que 

som capaços de conceptualitzar el 
projecte, som capaços de donar-li 
un sentit clar (una significativitat que 
afavoreix l’engagement de les perso-
nes), uns objectius concrets i assoli-
bles i procediments tant d’acció com 
d’anàlisi que ens permeten monito-
ritzar els passos que es donen i anar 
reajustant-los per afavorir la conse-
cució dels resultats esperats. 

Conceptualitzar dona força, sentit i co-
herència a tota la proposta. 

Campos Estela també valora la me-
todologia Lean com una tècnica de 
gestió de processos que també es 
pot traslladar a l’àmbit educatiu. 
Quin potencial té incloure aquesta 
metodologia a les escoles? 
El seu potencial en el món educatiu 
està en la focalització en aquells ele-
ments que realment aporten valor a 
la persona i el seu creixement. És a 
dir, separar el blat de la palla. Tam-
bé es troba en el disseny de proces-
sos i propostes de treball clares que 
ajudin en el seu desenvolupament, 
afavorint la motivació i implicació de 
tots els agents participants i orien-
tant-los cap a l’èxit.

Les eines tecnològiques esdevenen 
també una solució innovadora per 
establir nous mecanismes pedagò-
gics. Com pot ajudar la tecnologia 
en la sensibilització dels alumnes? 
Les tecnologies formen part del nostre 
món. Per als nens i nenes del projec-
te ‘Pesa i Pensa’, han estat part de la 

“El ‘Pesa i Pensa’ 
està vinculat a valors 

com el compromís, 
la sostenibilitat 
mediambiental, 

l’escolta activa, la 
cooperació, 

la reflexió per l’acció, 
l’emprenedoria o 

la transferència 
a la realitat”
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seva vida quotidiana des del seu nai-
xement. Obviar-les no té sentit; apli-
car-les ens ofereix un munt d’oportu-
nitats tant en la possibilitat d’accedir 
a informació, com de treballar amb 
ella, reelaborar-la, presentar-la i com-
partir-la a través de diferents canals. 
I, sobretot, ens ajuda a connectar. 
Aquesta connexió obre la possibilitat 
a la col·laboració entre diferents cen-
tres, de manera que les accions passin 
de ser locals a ser globals, el que actu-
alment s’entén per “glocal”.

La tecnologia també pot permetre 
compartir el contingut de l’àmbit 
de l’escola a casa. Reduir la bretxa 
digital ha de ser una prioritat per 
garantir la igualtat d’oportunitats 
en l’àmbit educatiu? 
La col·laboració amb les famílies, o 
altres organitzacions, a través de la 
tecnologia significa una oportunitat 
per reduir la bretxa digital i afavorir 
la igualtat d’oportunitats. El centres 
educatius estan dotats actualment 
dels recursos digitals necessaris per 
formar i reduir la bretxa digital. La 
qüestió més important és seleccionar 
correctament els canals que s’utilit-

zaran i els dispositius necessaris per 
participar, de manera que qualsevol 
persona ho pugui fer sense cap tipus 
de discriminació. Cal tenir en compte 
que avui dia el percentatge de famílies 
que té accés a internet a través d’un 
dispositiu mòbil és molt alt. També és 
necessari potenciar processos forma-
tius per a tota la comunitat educativa 
per tal d’afavorir la seva implicació en 
el projecte i la progressiva millora en 
la competència digital personal i la re-
ducció de la bretxa digital.

Aquest 2022 el govern ha presentat 
el nou currículum de primària i se-
cundària per millorar les competèn-
cies bàsiques dels alumnes. Quina 
valoració en feu? 
Considero que tot canvi implica la 
voluntat de millora. Per tant, ens es-
tan oferint una nova oportunitat per 
millorar el procés d’ensenyament i 
aprenentatge. La qüestió no està en el 
nou currículum i el que desenvolupa, 
ja que continua i consolida tendènci-
es pedagògiques que ja havíem tingut 
en lleis educatives anteriors i els seus 
corresponents currículums. El més im-
portant està en el canvi de visió, en el 

“El nou paradigma 
de la comunitat 
educativa 
transcendeix la 
simple adquisició de 
coneixements per 
transformar-se en 
el desenvolupament 
progressiu de 
competències 
personals, socials, 
afectives, emocionals 
i culturals que ajudin 
els nens, nenes i 
joves a esdevenir 
aprenents experts”

canvi de paradigma de tota la comuni-
tat educativa envers la seva aplicació. 
És una visió que transcendeix la simple 
adquisició de coneixements per trans-
formar-se en el desenvolupament pro-
gressiu de competències (personals, 
socials, afectives, emocionals i cultu-
rals) que ajudin els nens, nenes i joves 
a esdevenir aprenents experts, capa-
ços de donar resposta als reptes per-
sonals, socials o professionals que els 
puguin sorgir al llarg de la seva vida, 
i a implicar-se en la transformació de 
la seva societat en una més equitativa, 
justa i sostenible.

L’aplicació de tècniques educatives 
innovadores i basades en projectes 
com el de ‘Pesa i Pensa’ serà una 
tendència que es consolidarà a les 
escoles del país? 
Sí, cada vegada més veurem aparèixer 
projectes inspirats en la proposta que 
ens ofereix el projecte ‘Pesa i Pensa’, ja 
que ajuden a desenvolupar competèn-
cies personals i a prendre consciència 
sobre realitats vinculades als objectius 
de l’Agenda 2030 d’una manera lúdica, 
transversal i fàcilment transferible a la 
realitat dels nens i nenes.
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“Les dades extretes amb 
l’app de ‘Pesa i Pensa’ 
ens han permès obtenir 
conclusions per fer visible i 
quantificar el malbaratament 
alimentari”

Eurecat

La tecnologia pot ser una gran aliada per quantificar i visualitzar la problemàtica que suposa el 
malbaratament alimentari a nivell social i mediambiental. La revolució tecnològica en la qual 
ens veiem immersos ens obre un gran ventall de mecanismes digitals que permetin sensibilit-
zar-nos vers el malbaratament. Juntament amb aquesta voluntat, Eurecat, el Centre Tecnològic 
de Catalunya, ha unit esforços amb Campos Estela per aplicar el projecte ‘Pesa i Pensa‘ en l’àm-
bit digital. Parlem amb Regina Enrich Sard, investigadora d’Eurecat, sobre les característiques 
de l’aplicatiu de ‘Pesa i Pensa‘ i reflexionem sobre la finestra d’oportunitat que suposa la tecno-
logia per adoptar hàbits alimentaris més sostenibles.

Regina Enrich Sard
Investigadora d’Eurecat

El Big Data està suposant una re-
volució per a molts sectors econò-
mics. Segons IDC, el 2021 Europa 
va invertir més de 45.000 milions 
d’euros en l’anàlisi de dades. Per 
què és cada cop més important 
per a les empreses incloure el Big 
Data com un element estratègic de 
la seva empresa? 
L’anàlisi de dades és molt important, 
tant si en tenim moltes com poques. 
Crec que la importància de l’anàlisi de 
dades ha anat creixent perquè s’han 

solapat dos fenòmens: d’una banda, 
la digitalització de la societat ha gene-
rat un munt d’aparells electrònics que 
generen informació. Això fa que ac-
tualment comptem amb un munt de 
dades que abans no existien. D’altra 
banda, s’ha incrementat la competiti-
vitat en l’àmbit empresarial, i això fa 
que qualsevol petita millora marqui la 
diferència. La tecnologia ha evolucio-
nat molt ràpid i l’anàlisi de dades s’ha 
obert a moltes empreses, amb costos 
també assequibles per a pimes. 

Eurecat està duent a terme, conjun-
tament amb Campos Estela, un pro-
jecte basat en tecnologia Big Data 
contra el malbaratament alimenta-
ri. En què consisteix?
El projecte encaixa en un àmbit més 
gran, que és la metodologia de Cam-
pos Estela de ‘Pesa i Pensa’. Per tant, 
més enllà de l’anàlisi de dades, hi ha 
un element de conscienciació sobre el 
malbaratament alimentari. Nosaltres 
el que hem aportat és una petita part, 
que consisteix a generar dades de for-

ma digital i de més qualitat per poder 
tenir bones anàlisis. 

Un cop hem tingut les dades, les hem 
analitzat, amb diferents objectius, 
per identificar tendències i patrons 
de conducta vers el malbaratament 
alimentari. Això ens ha permès iden-
tificar on es produeix el malbarata-
ment, saber si hi ha centres més pro-
pensos a malbaratar i per què, si hi 
ha evolució al llarg del temps, si hi ha 
preparacions dels aliments que agra-
den més o menys als infants i, per 
tant, generen més o menys residus... 

En definitiva, les dades extretes amb 
l’app de ‘Pesa i Pensa’ ens han permès 
obtenir conclusions per fer visible i 
quantificar el malbaratament alimen-
tari. D’altra banda, l’aplicació ens per-
met evitar el malbaratament des de 
l’arrel. És a dir, poder enfocar les com-
pres en funció de la previsió de menús 
que s’han de servir en els propers dies. 
És important saber què fer amb els ex-
cedents, però encara és més impor-
tant evitar que es generin excedents, 
i l’aplicatiu d’Eurecat mira d’ajudar-hi.

Com pot ajudar la tecnologia a sen-
sibilitzar la societat per canviar els 
seus hàbits de consum? 
Crec que la tecnologia ens ho pot po-
sar tot més fàcil. Pot ajudar a fer pre-
sentacions que siguin més atractives, 
que sigui més fàcil interactuar-hi, que 
siguin més dinàmiques... En definiti-
va, que puguis compartir el contingut 
de l’àmbit de l’escola a casa. Així evi-
tem aquesta separació en la conducta 
entre l’àmbit escolar i l’àmbit familiar. 
La tecnologia permet fer accessibles 
els continguts i podem aplicar tècni-
ques que puguin motivar els infants, 
com és la gamificació. 

Pel que fa a la tecnologia lligada a les 
dades, com que recollim informació de 
molts centres educatius, aquest efecte 
acumulador és més evident. No passa 
res per llençar una llesca de pa un dia, 
però si ho pots quantificar a nivell glo-
bal, veus l’impacte real que té. 

És important engrescar els infants 
amb formats adaptats per a ells, 
com és el cas de la gamificació? 
Sí, és important adaptar el llenguatge 
al receptor. I la tecnologia ens permet 
apropar-nos als infants i als adoles-
cents amb un llenguatge que els és 
més proper.

Desgranar la informació esdevé cab-
dal per conèixer l’abast de la proble-
màtica. En aquest sentit, el Big Data 
i el Data Science són eines que ens 
poden ajudar a posar números al 
nostre malbaratament alimentari? 
Sí, de fet, una de les coses que hem 
fet al llarg del projecte és precisament 
això: identificar dades que no eren 
acurades. Si només fas una anàlisi es-
tadística, pots arribar a extreure con-
clusions incorrectes. En aquest sentit, 
la tecnologia ens permet filtrar aques-
tes dades incorrectes, veure com i 
quan han estat generades i analitzar 
la seva veracitat. D’altra banda, amb 
la tecnologia també podem engrescar 
els professionals perquè es prenguin 
seriosament el valor de les dades. El 
malbaratament alimentari afecta a 
tots els actors i, per tant, la tecnologia 
ha de servir per implicar-los a tots. 

És a dir, que els protagonistes del 
projecte de Campos Estela són els 
infants, però en l’app també s’inter-
pel·la altres actors involucrats?
En aquest projecte tecnològic ens cen-
trem en el menjador, però també en 

la cuina. Analitzem les racions que es 
preparen, els envasos i el format dels 
aliments, per tal de conèixer on es 
produeix el malbaratament. La tecno-
logia ens permet identificar de forma 
concreta on es produeix el malbarata-
ment alimentari i per quins motius. 

Arreu del món hi ha iniciatives tec-
nològiques basades en combatre el 
malbaratament alimentari. L’em-
presa japonesa Japan Weather As-
sociaction ha creat una solució per 
preveure la demanda d’aliments, i 
així ajustar l’oferta. El Big Data ens 
permet planificar millor les nostres 
compres d’aliments? 
Hi ha molts projectes i iniciatives tec-
nològics relacionats amb l’alimentació. 
La tecnologia ens permet fer més fà-
cils aquells hàbits i conductes que ne-
cessitem per reduir el malbaratament 
alimentari. La tecnologia és una eina 
que hem de fer servir, però la finalitat 
ha de venir donada. 

Quin paper creu que jugarà la tec-
nologia en la lluita contra el malba-
ratament alimentari arreu del món?
El que nosaltres volem és aplicar la 
tecnologia en tota la cadena alimen-
tària per aconseguir un model alimen-
tari més sostenible. La tecnologia és 
present en tota la cadena: des de la 
selecció de les llavors, passant per tota 
la cadena de conreu, el transport, la 
comercialització i la gestió de residus. 
Hi ha moltes variables a controlar i la 
tecnologia ens ajuda a aconseguir una 
alimentació més eficient i sostenible. 
Com que hi ha tants actors a la cade-
na, crec que cal una visió integral en la 
gestió de la nostra alimentació. 
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“El ‘Pesa i Pensa’ ens ajuda 
a desenvolupar un esperit 
crític envers el consum 
d’aliments”

Escola Mare de Déu de la Salut

L’escola Mar de Déu de la Salut, situada a la ciutat de Sabadell, va començar a implantar el 2021 
el projecte ‘Pesa i Pensa’ de Campos Estela. Parlem amb el seu director, Francisco Ortiz Garcia, 
per fer balanç dels efectes que ha generat el programa en l’alumnat i la comunitat educativa. 

Francisco Ortiz
Director de l’escola Mare de Déu de la Salut

Quina valoració feu de la feina rea-
litzada en aquest sentit en el marc 
del servei de menjador?
La valoració és molt positiva, ja que es 
tracta d’un projecte participatiu que 
realitzen el propis alumnes juntament 
amb els monitors. El projecte permet 
prendre consciència de la necessitat de 
racionalitzar els recursos alimentaris i la 
posterior separació entre els aliments i 
les restes per fer un món sostenible. 

Moltes famílies perceben el men-
jador com un servei necessari per 
conciliar amb la vida laboral, però 
potser no hi veuen l’oportunitat de 
treballar valors educatius. Com es 
canvia aquesta percepció?
Gràcies a Déu moltes famílies perce-

ben l’espai del menjador com un espai 
educatiu. Un espai on parlem d’hàbits 
alimentaris, responsabilitat i autono-
mia, i on es valora l’espai del lleure 
com un moment per interactuar i so-
cialitzar-se. Malgrat això, hi ha molt 
camí per recórrer. Projectes com el 
‘Pesa i Pensa’ ajuden a reforçar aques-
ta sensibilització en l’adopció de mo-
dels sostenibles de consum d’aliments 
i d’una actitud proactiva en la reducció 
del malbaratament alimentari i la ge-
neració de residus.

Quins són els valors educatius que de-
senvolupeu en l’horari de menjador?
Aquest espai ens permet treballar 
valors essencials per al desenvolupa-
ment de tota persona, com ara l’ali-

mentació, els hàbits saludables, l’auto-
nomia o la higiene. També es treballen 
hàbits a taula, el reciclatge i el respec-
te al medi ambient i la socialització. És 
un bon espai per reforçar la relació i 
el respecte amb els companys. En un 
moment d’esbarjo com aquest, el joc 
s’erigeix com un vehicle educatiu.

El projecte ‘Pesa i Pensa’ ens ha per-
mès desenvolupar noves habilitats, 
com ara aprendre a regular les quan-
titats dels aliments i conèixer les seves 
varietats. També s’aprèn a gestionar 
els residus que generem, a conèixer 
què mengem, d’on procedeixen els 
aliments, com ens els mengem i, so-
bretot, a posar-los en valor. És a dir, 
‘Pesa i Pensa’ ens ajuda a aprendre a 

desenvolupar un esperit crític envers 
el consum d’aliments.

Quina importància dona el projec-
te educatiu del centre a l’educació 
ambiental i, en concret, a la sen-
sibilització respecte al malbarata-
ment d’aliments?
Com a centre li donem molta impor-
tància. De fet, aquest curs s’ha refor-
çat amb unes comissions de treball 
formades per professors, personal no 
docent i equip directiu. Es treballa en 
la gestió de residus, en la seva classi-
ficació i posterior ubicació als conteni-
dors destinats a cada material.

Una de les oportunitats d’educació 
ambiental que va viure el centre el 
curs passat va ser el projecte d’agri-
cultura vertical que, comptant amb 
la implicació de l’equip docent, 
alumnes, investigadors i cuinera, 
es va posar en marxa a través d’un 
conveni de col·laboració entre Cam-
pos Estela, la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la Universitat Pom-
peu Fabra. Quina valoració en feu?
La valoració d’aquest projecte va ser 
molt positiva, ja que va implicar tota la 
comunitat escolar. En primer lloc, es va 
realitzar una coordinació entre l’equip 
de Campos Estela, la coordinadora de 
menjador de l’escola i la direcció que 
va impulsar el projecte. A continua-
ció, es va fer una reunió informativa 
amb els monitors del menjadors; es 
van cultivar enciams i microbrots de 
manera vertical a l’escola utilitzant les 
tècniques més recents, optimitzant els 
cicles de creixement, reutilitzant els re-
cursos residuals i reduint l’ús d’aigua i 
fertilitzants. Els alumnes participaven 
en la plantació i anaven observant el 
seu creixement. Van aprendre sobre el 
conreu d’hortalisses i d’on prové el seu 

menjar. També es va aprendre a tenir 
paciència i cura per després recollir els 
fruits. Tal i com diu el lema de Campos 
Estela: bo, sa i sostenible!

El treball de sensibilització ambi-
ental que l’alumnat fa a l’escola 
després el repliquen a casa amb 
les seves famílies?
Aquest projecte tot just va començar 
amb la pandèmia, i això va provocar 
que les comunicacions de l’escola re-
ferents al menjador es realitzessin 
en forma de circulars escrites. Tenim 
previst seguir avançant en aquest 
camp i tornar a convocar les famí-
lies a una reunió que tracti aquests 
temes, quan la situació es normalitzi. 
És molt important tenir aquest con-
tacte amb les famílies per tal que es 
traslladi de forma efectiva aquesta 
sensibilització. Molts alumnes ja fan 
a casa la classificació dels residus; no 
ha estat difícil implantar-ho. 

Una de les coses que feu en el ser-
vei de menjador és plantejar el 
repte “bo, sa i sostenible”, que ce-
deix el protagonisme als infants. 
Con ho coordineu?
En primer lloc, amb la coordinació de 
menús amb Campos Estela. Els menús 
estan molt equilibrats i es fan seguint 
les pautes alimentàries saludables que 
determina l’administració. A part de 
l’equilibri del menú, s’incorporen tots 
els nutrients necessaris per a un bon 
creixement. Els aliments que poden 
presentar més dificultats s’intenten 
combinar d’una forma que sigui moti-
vadora per als infants. Els monitors de 
menjador són clau per tal de dinamit-
zar i transmetre aquesta sensibilitat 
que el menjar és bo, sa i sostenible.

Quins mecanismes de coordinació 
establiu entre les diferents parts de 
l’equip de l’escola (docents, moni-
tors de menjador, personal de cui-
na) per treballar en l’objectiu de re-
duir el malbaratament alimentari?
La coordinadora de menjador escolar, 
juntament amb la coordinadora i la 
cuina de Campos Estela, es van reunint 
de forma periòdica per tractar aquest 
tema. També la direcció del centre 
participa com a mínim una vegada al 
trimestre. I també es trasllada a les re-
unions trimestrals amb l’equip de mo-
nitors. In situ es van donant pautes i es 
va fent el seguiment. 

Penseu que el conjunt de la societat 
fa prou esforços per reduir la mag-
nitud del problema?
Com a societat anem avançant. Malau-
radament, aquesta conscienciació 
sovint ens ve motivada per diferents 
tipus de crisis: pandèmia, pobresa, 
guerres, etc. En una societat de ben-
estar sovint no tenim consciència que 
cada petita decisió nostra té una afec-
tació global. Hem de treballar més en 
aquest aspecte, i per això és impres-
cindible corresponsabilitzar-nos amb 
activitats educatives i formatives en 
aquesta línia. Sovint, ni adults ni in-
fants donem valor a tot allò que tenim, 
que potser a vegades ens sembla poc. 
Però si tenim una mirada més àmplia 
sobre el nostre entorn veurem que és 
molt. És vital identificar aquesta rea-
litat per tal d’esdevenir un motor de 
canvi cap a una societat més justa. 
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“Els infants estan més 
conscienciats en temes 
de reciclatge i respecte al 
malbaratament alimentari, 
gràcies, sobretot, al 
projecte ‘Pesa i Pensa’”

AMPA Pilarín Bayés

Elísabeth Herrera de Madre és la presidenta de l’AMPA de l’Escola Pilarín Bayés, ubicada a Sant 
Quirze del Vallès. L’entitat gestiona el servei de menjador des del curs 2017-2018 en col·laboració 
amb Campos Estela. “El que ens va decidir a canviar va ser el projecte de l’empresa, l’equip humà 
i, no menys important, la qualitat dels productes emprats en l’elaboració dels menús”, explica. 

Elísabeth Herrera de Madre
Presidenta de l’AMPA de l’Escola Pilarín Bayés

El Pla de funcionament del menja-
dor de la vostra escola inclou ob-
jectius de caire educatiu, relacio-
nats amb l’alimentació, la higiene i 
el comportament a taula, o el reci-
clatge de residus. Quina valoració 
feu del treball que es du a terme 
per assolir-los?
Aquest va ser un factor més que va 
fer que la nostra balança s’inclinés per 
Campos Estela. La valoració és molt 
positiva, estem molt contents de posar 
un granet de sorra en l’àmbit del reci-
clatge i de fomentar l’educació a taula.

Quina valoració fan les famílies del 
servei de menjador?
Estan molt satisfetes perquè l’espai 

del menjador ofereix continguts lú-
dics, educatius i de sensibilització 
respecte al medi ambient, més enllà 
del servei d’àpats. 

Com encaixa el servei de menjador 
en el projecte d’Escola Verda?
Molt bé, anem de la mà amb l’equip 
directiu. 

Les famílies noteu que els vostres 
fills i filles estan sensibilitzats 
respecte a conceptes com el reci-
clatge i la prevenció del malbara-
tament d’aliments?
Sí, s’ha fet un gran pas endavant en 
la conscienciació dels més petits de 
la casa. 

El treball que els infants fan a l’es-
cola, i en concret en l’espai de men-
jador, té repercussió després a 
casa? D’alguna manera, acaben fent 
d’educadors de les seves famílies?
Sí, i així ens ho fan saber les famílies. Ve-
uen que els seus infants estan més cons-
cienciats en temes de reciclatge i respec-
te al malbaratament alimentari, gràcies, 
sobretot, al projecte ‘Pesa i Pensa’.

Quina importància doneu des de 
l’AMPA que a l’escola es faci un tre-
ball de conscienciació respecte a 
l’alimentació sana, el consum de 
productes de proximitat i la reduc-
ció del malbaratament?
És molt important. Com a AMPA ens 

preocupa molt la salut dels nostres 
infants, estem molt pendents que els 
menús siguin equilibrats, reduint al 
màxim (pràcticament no en tenim) 
els fregits. Com ja he dit, desenvolu-
par el projecte ‘Pesa i Pensa’ ha estat 
un gran encert per part de l’empresa 
Campos Estela. 

A l’escola teniu un hort escolar. 
Com està funcionant? Us planteja-
ríeu aprofitar la collita per a fer un 
tastet i incorporar-la als menús del 
menjador?
L’hort sempre ha funcionat molt molt 
bé. L’escola té una comissió que tre-
balla en aquest projecte. A causa de 
la pandèmia, no ha estat possible 

continuar treballant-hi, però estem 
segurs que molt aviat tornarem a te-
nir-lo a ple rendiment. Ens agradaria 
molt incorporar al menú escolar les 
futures collites. 

Com funciona la comissió de men-
jador? Sorgeixen idees interessants 
per aplicar en l’horari del servei?
Pensem que funciona molt bé. Tenim 
una relació diària amb l’empresa i un 
feedback gairebé al minut en cas que 
sorgeixi alguna incidència. Tenim ple-
na confiança en els professionals que 
cada dia estan amb els nostres infants. 
Amb el seu treball, se l’han guanyat.

“L’espai del menjador 
ofereix continguts 
lúdics, educatius i 
de sensibilització 
respecte al medi 

ambient, més enllà 
del servei d’àpats”
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“La població està 
disposada a gastar grans 
quantitats de diners per un 
telèfon mòbil, però no pel 
menjar de qualitat. Això ha 
de canviar”

Mangia e Pensa

El model ‘Pesa i pensa’ de Campos Estela ha començat a superar fronteres. La ciutat italiana de 
Ferrara va implementar el 2019 el projecte ‘Mangia e pensa’ (menja i pensa, en italià) als centres 
educatius del municipi. El projecte europeu EcoWaste 4 Food ha estimulat aquest intercanvi 
d’iniciatives europees en el marc de la lluita contra el malbaratament alimentari. Parlem amb 
Michele Pancaldi, coordinador local d’‘EcoWaste 4 Food’ a Itàlia i operador del centre d’educació 
ambiental de Ferrara per conèixer amb major detall la implementació d’aquest projecte a la 
regió d’Emilia-Romanya. 

Michele Pancaldi
Coordinador local d’‘EcoWaste 4 Food’ i operador
del centre d’educació ambiental de Ferrara

El projecte ‘Mangia e pensa’  ha acon-
seguit unir l’administració pública 
de Ferrara, el professorat, els pro-
fessionals de l’educació del muni-
cipi i els dietistes. Com va sorgir la 
iniciativa? 
‘Mangia e pensa’, i en general totes les 
activitats relacionades amb el malba-
ratament alimentari, van sorgir gràcies 
al projecte europeu ‘EcoWaste 4 Food’, 
amb el suport del Programa interregi-
onal de la Unió Europea. El projecte va 
propiciar la creació d’un marc temàtic, 

organitzatiu i financer que ha donat 
vida a projectes com el nostre. Aquest 
projecte ha propiciat la creació d’un 
grup local format per professors, fa-
mílies i autoritats sanitàries locals que 
han treballat conjuntament per adap-
tar el model català de ‘Pesa i Pensa’ a 
la realitat de la ciutat de Ferrara. 

El projecte intenta transmetre als 
alumnes la necessitat de canviar els 
nostres hàbits alimentaris. Com va-
loreu els resultats assolits fins ara?

Les dades recollides durant els dos 
primers cicles han suposat una millo-
ra raonable pel que fa a la reducció 
del malbaratament alimentari. Ara bé, 
crec que l’èxit de ‘Mangia e pensa’ és 
doble: d’una banda, hem aconseguit 
implicar tota la comunitat escolar con-
tra el malbaratament alimentari. Però 
d’altra banda, també s’ha assolit un 
valor afegit en les accions educatives 
realitzades per professors. Així, hem 
aconseguit que l’alumnat participés de 
forma activa en les activitats, generant 
un suport indispensable en l’àmbit de 
l’educació alimentària, tant entre els 
alumnes, com entre les famílies.

‘Mangia e pensa’ ha format els pro-
fessors en hàbits alimentaris. Hi ha 
poc coneixement sobre el sistema 
alimentari en la societat europea? 
Sí, n’hi ha molt poc. Es té poc conei-
xement sobre com funcionen els sis-
temes alimentaris a diferents nivells. 
De fet, només es disposa d’un conei-
xement parcial que propicia l’impuls 
del sistema cap a una dieta més sos-
tenible i de major qualitat. Una de les 
activitats que es van fer en el projecte 
va ser identificar d’on prové el nos-

tre menjar. Els alumnes (i també els 
professors) van identificar els llocs 
on acostumen a fer els àpats, ja sigui 
a casa, a l’escola o als establiments 
locals. Així vam aconseguir extreure 
informació sobre en quins espais ens 
alimentem. Després, es va anar una 
mica més enllà i ens vam preguntar 
d’on obtenen els aliments les botigues 
i supermercats on fem la compra, cosa 
que va generar un gran debat sobre el 
cultiu i la capacitat productora d’Itàlia. 

Amb l’alimentació hi ha quelcom de-
mocràtic: tots ho necessitem. Això ens 
ha de fer recordar que tenim l’obliga-
ció de garantir que tothom tingui ac-
cés a una bona alimentació. ‘Mangia 
e pensa’ ha promogut el valor dels ali-
ments i de la cadena alimentària, re-
cordant que tots som interdepenents. 
D’una banda depenem dels agricul-
tors, els productors, els supermercats, 
els cuiners, els escorxadors, els veteri-
naris, el transport i els científics. Però 
d’altra banda, també depenem del 
sòl. Perquè un sòl sigui saludable de-
penem de la pluja, la llum, les abelles, 
els cucs i la resta de la biosfera que 
propicia la creació d’aliments.

El projecte ha sabut unir les dife-
rents problemàtiques que genera el 
malbaratament alimentari: l’impac-
te ambiental, la salut i l’impacte en 
el desenvolupament dels infants. 
Hem de considerar el malbarata-
ment alimentari com un problema 
global de la nostra societat? 
Efectivament. Els recursos de la terra 
són limitats i quan llencem aliments 
també estem llençant els recursos que 
es van utilitzar per produir-los. El mal-
baratament alimentari exemplifica el 
paradigma de la necessitat que tenim 
de canviar el nostre estil de vida. 

A Europa existeix un altre proble-
ma endèmic en relació amb l’ali-
mentació: l’obesitat i la ingesta 
d’aliments poc saludables. És ne-
cessari un canvi cultural per miti-
gar el malbaratament alimentari? 
Es tracta d’un tema controvertit sobre 
el qual no tinc coneixements especí-
fics. No obstant això, hi ha estudis i 
investigacions que demostren que el 
consum d’aliments de moltes perso-
nes és constantment superior a les 
necessitats calòriques. Aquesta és una 
dinàmica creixent que també suposa 

“El malbaratament alimentari exemplifica el paradigma de la 
necessitat que tenim de canviar el nostre estil de vida”
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aliment comestible que no es menja, 
en qualsevol moment. Aquí s’hi poden 
incloure conreus que queden al camp, 
aliments que es fan malbé durant el 
transport i tots aquells aliments que 
no arriben a la botiga. A nivell nacional 
i europeu ja s’ha reconegut la neces-
sitat de fer més eficient la producció i 
distribució d’aliments. Actualment, la 
Comissió Europea està treballant en 
una iniciativa que té entre els seus ob-
jectius la producció eficient i resilient 
d’aliments. Els darrers esdeveniments 
geopolítics han demostrat la fragilitat 
del nostre continent en l’abastiment 
d’aliments, tot i tenir una producció 
molt rica. 

És l’educació la millor manera 
d’aconseguir aquest canvi?
L’educació té un paper important. Vi-
vim en una societat de consum que 
crea necessitats que mai havíem tin-
gut. A més, les opcions de producció 
encara estan vinculades a la deman-
da. Això fa que creguem que, a través 
d’una major consciència dels límits del 
nostre planeta i de les nostres neces-
sitats reals, podrem exercir millor la 
nostra capacitat d’influir en l’evolució 
del sistema productiu. 

L’equip de ‘Mangia e pensa’ va tenir 
l’oportunitat de descobrir el projec-
te ‘Pesa i Pensa’ en la primera visi-
ta tècnica del projecte ‘Ecoswate 4 
Food’ celebrada a Catalunya. Quins 
punts en comú destacaria en l’exe-
cució dels dos projectes? 
Sense dubte, el que més ens va impac-
tar de l’experiència catalana va ser la 
implicació dels alumnes en el pesat-
ge dels aliments deixats al plat. Per a 

“El cost de producció 
dels aliments no està 
lligat a la suma del 
cost dels recursos 
utilitzats i del valor de 
la mà d’obra”

un enorme risc per a la salut i que, a 
més, exerceix major pressió sobre els 
recursos naturals i el medi ambient. Vi-
vim en una societat d’abundància que 
parteix del paradigma del consum. 
Consumo ergo sum, consumeixo, o si-
gui que existeixo. 

Només per posar un exemple, a la ciu-
tat de Ferrara hem demostrat que tres 
quartes parts del pa que es produeix 
no s’acaba menjant, i només serveix 
per muntar aparadors i atraure clients. 
Això també significa que el cost de 
producció dels aliments no està lligat a 
la suma del cost dels recursos utilitzats 
i del valor de la mà d’obra. 

D’altra banda, el valor que donem als 
aliments va en funció dels programes 
de cuina que veiem a la televisió o a 
Youtube. La població està disposada a 
gastar grans quantitats de diners per 
un telèfon mòbil, però no per menjar 
de qualitat. A més, s’identifica una ten-
dència d’adopció de l’alimentació de 
qualitat per part de les persones amb 
major poder adquisitiu. Això ha de 
canviar. Som el que mengem.

Gairebé el 40% del malbaratament 
d’aliments es produeix abans que 
els productes arribin al mercat. Cal 
també canviar la manera de pro-
duir, transformar i comercialitzar 
per aconseguir uns sistema alimen-
tari sostenible? 
Durant el projecte hem après que hi 
ha dos motius principals que generen 
malbaratament alimentari: la pèrdua 
d’aliments i el malbaratament d’ali-
ments. La pèrdua d’aliments és la ca-
tegoria més gran i abraça qualsevol 

nosaltres va ser un repte incloure una 
activitat d’aquest tipus en la rutina 
escolar a Itàlia. L’activitat de pesatge 
ha estimulat moltes activitats didàcti-
ques, relacionades amb les matemàti-
ques, les ciències naturals o l’anglès. El 
projecte català ens ha servit d’inspira-
ció per a activitats intergeneracionals, 
com portar els avis a classe, i també 
per sembrar horts a l’escola. 

D’altra banda, també m’agradaria des-
tacar el valor de la implicació de tota 
la comunitat educativa; no només el 
professorat, sinó també el personal 
de l’escola i del menjador i les famílies. 
Va ser una llàstima que haguéssim de 
limitar algunes activitats per la  pandè-
mia. Espero que es puguin reprendre 
aviat i que s’estengui cap a altres es-
coles de la nostra ciutat, tal i com te-
níem previst. Finalment, m’agradaria 
destacar que aquest projecte no hau-
ria estat possible sense l’entusiasme 
i disponibilitat de Campos Estela i de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

“Els darrers esdeveniments geopolítics han 
demostrat la fragilitat del nostre continent en 

l’abastiment d’aliments”
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“Les reflexions dels 
infants amb els educadors 
milloren la nostra proposta 
gastronòmica i educativa 
de l’espai migdia”

Campos Estela

Fa deu anys, l’empresa Campos Estela va posar en marxa el projecte ‘Pesa i Pensa’ amb l’objec-
tiu de reduir el malbaratament als menjadors escolars i, sobretot, fer reflexionar els infants so-
bre el valor d’allò que acabem llençant. Una dècada més tard, la iniciativa s’ha convertit en un 
projecte ambiciós i transversal, que implica escoles, famílies i entitats educatives. Martí García, 
director general de Campos Estela, fa balanç d’aquests anys d’intensa activitat.  

Martí García
Director General de Campos Estela

A Campos Estela sempre havíeu tin-
gut inquietud pel malbaratament. En 
quin moment vau decidir convertir 
aquesta sensibilitat en una experi-
ència educativa com ‘Pesa i Pensa’?
Els valors de la tradició, la innovació 
i l’acompliment són els que ens van 
transmetre els pares en crear Campos 
Estela. La preocupació pel malbarata-
ment dels aliments venia de casa. Per 
això, la nostra experiència en l’àmbit 
del reaprofitament alimentari desen-
volupada des de la nostra cuina cen-
tral va esdevenir el punt de partida per 
generar, l’any 2012, la idea de comptar 

amb un programa educatiu adreçat a 
infants i adolescents.

‘Pesa i Pensa’ va ser el primer pro-
jecte en malbaratament o hi havia 
antecedents?
Va ser el nostre primer programa 
de sensibilització ambiental dins del 
projecte educatiu de l’espai migdia. 
Entenem l’estona de menjador a les 
escoles com una oportunitat educa-
tiva per a l’assoliment d’uns hàbits 
alimentaris saludables i d’habilitats 
socials. Recuperar el valor dels ali-
ments en forma part.

Quines dificultats vau trobar en 
aquest camí quan començàveu el 
projecte fa una dècada?
Fa deu anys la paraula “malbarata-
ment” no era tan habitual com ara. De 
fet, quan vam començar el projecte no 
sabíem que el podíem definir així. El 
vam crear i prou. 

A hores d’ara ens hem adonat que cal 
que algú s’enamori del projecte, com-
parteixi inquietuds i es deixi implicar 
per tirar endavant el ‘Pesa i Pensa’ cada 
dia. Aquest és un dels principals rep-
tes, que els educadors i els equips de 
cuina estiguin implicats en el projecte.

Quina estratègia heu seguit per fer 
atractiva aquesta iniciativa tant per 
als infants com per als adults que 
els acompanyen?
Empoderar-los, cedir el protago-
nisme. És un projecte que ha estat 
co-dissenyat amb els alumnes i això 
significa que els nens i nenes es facin 
seu el projecte.

Quantes escoles estan participant 
en el projecte actualment?
Al llarg d’aquests deu anys, més de sei-
xanta escoles, cases de colònies, cen-
tres excursionistes, associacions de 
famílies, entitats i empreses del sector 
s’han atrevit a contactar amb nosaltres 
i dur a terme el projecte.

Quin balanç feu d’aquests anys de 
‘Pesa i Pensa’?
Si mirem enrere, el balanç que fem és 
que molta gent s’està implicant en el 
malbaratament alimentari. I que amb 
molt poca cosa es pot fer molt. 

Quins processos es milloren en 
concret?
Un exemple concret té a veure amb 
la forma de tallar les verdures. Si es 
preparen amb trossos més petits, els 
infants les accepten millor i, al cap i a 
la fi, n’estan menjant la mateixa quan-
titat. També podem treballar el mal-
baratament de l’aigua, mirant d’evitar 
que es llenci innecessàriament. 

S’està produint un canvi de paradigma 
als menjadors escolars. Als menjadors 
de la meva mare es tractava simple-
ment que els infants “mengessin”. 
Quan jo vaig començar, es buscava 
que els infants “mengessin de tot”, i 
ara entrem en un nou paradigma en 
què els infants han d’aprendre a con-
trolar la ingesta i saber quan estan 
saciats. Es tracta que escullin quina 
quantitat de menjar volen al plat cons-
cients que no es pot malbaratar, o que 
no repeteixin d’un aliment si no poden 
acabar l’altre que encara és al plat. 

Els infants poden ser prescriptors 
dels bons hàbits a casa?
Una de les sorpreses del projecte és 
que ens hem trobat famílies que ens 
demanaven com fer el ‘Pesa i Pensa’ a 
casa. Per això, al nou web hem inclòs 
una guia per traslladar-lo a la llar i te-
nir recursos educatius per compartir.

Podem quantificar el volum de 
menjar que es malbarata als men-
jadors escolars?
Si mires el conjunt de la cadena ali-
mentària, segurament el volum que 
es malbarata a les escoles és petit. El 
que passa és que nosaltres incidim di-
rectament en el futurs ciutadans, així 

“Amb el ‘Pesa i Pensa’ 
hem aconseguit 

reduir en un 75% 
el menjar que 

es malbarata als 
menjadors escolars”
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na central, perquè en aquest darrer 
cas no hi ha capacitat de reacció.

Quins serien els punts crítics del 
menjar a les escoles pel que fa al 
malbaratament?
Podem resumir-ho en dos grans 
punts: el que passa al menjador i el 
que passa a la cuina. 

Al menjador es treballen els gustos i 
l’acceptació dels plats: que les coses 
vagin bé amb els infants. Ens cen-
trem en el fet que l’experiència sigui 
saludable i plaent. Es tracta de des-
cobrir gustos i sabors i que, a més a 
més, el dinar et faci gaudir. 

A la cuina es treballen els processos de 
compra i la previsió. Precisament en 
aquest darrer punt estem col·laborant 
amb Eurecat per establir mecanismes 
de predicció que ens ajudin a reduir el 
malbaratament a la cuina. 

Fins ara s’ha aconseguit reduir un 
75% el malbaratament a les escoles. 
Hi ha marge de millora encara o es-
tem tocant sostre?
El que sabem és que si deixem de fer el 
‘Pesa i Pensa’ durant un temps, aquest 
procés de millora contínua s’atura i les 
dades de malbaratament tornen a pu-
jar ràpidament.

Com és el procés de recollida de da-
des del ‘Pesa i pensa’?
El mètode ‘Pesa i Pensa’ és concreta 
en sis passos. Els infants fan la sepa-
ració en recipients: orgànic immenja-
ble, orgànic menjable i aigua. Pesen 

que les nostres accions van més enllà. 
Per exemple, en els hàbits de consum 
responsable d’aigua. El ‘Pesa i Pensa’ 
també ens obre la porta del reaprofita-
ment segur del menjar, que és una ini-
ciativa que ara ja està acceptadíssima. 
Per exemple, els menjadors socials. 

Si fem un càlcul estimat, podríem dir 
que el malbaratament es pot quanti-
ficar en 100 milions de quilos al llarg 
de l’última dècada (uns 10 milions de 
quilos anuals). Aquesta dada no seria 
significativa de forma aïllada i relaci-
onada amb les dades globals de mal-
baratament. Però com incidim en els 
infants, no es tracta només d’un tema 
de volum, sinó de valors.

A grans trets, quines són les cau-
ses del malbaratament particular-
ment als menjadors escolars?
Per començar, és un servei que t’obli-
ga a cuinar sense saber exactament 
quants infants es quedaran finalment 
a dinar. Per tant, només pots fer un càl-
cul aproximat si tens dades registrades 
d’inscripció dels infants al menjador.

Després està la qüestió que estem 
cuinant en unes etapes en què els in-
fants estan aprenent a menjar. Això 
significa que t’has de dotar d’eines 
per fer previsions.

Finalment, està el factor dels gustos 
dels infants, que hem de tenir pre-
sents per aconseguir que mengin bé 
i de forma saludable. Les previsions 
quan cuinem a una escola les podem 
ajustar més que quan venen d’una cui-

“L’espai migdia 
forma part del 
projecte educatiu 
de cada escola; som 
conscients de la 
nostra responsabilitat 
i volem jugar el paper 
que ens toca”

“La dimensió del problema es pot quantificar 
en 100 milions de quilos en 10 anys, però està 
clar que no es tracta de volum, sinó de valors”

cadascuna de les fraccions i registren 
les dades en una app web, de manera 
que comptem, amb el nombre d’àpats 
servits, els residus generats o els àpats 
reaprofitats. Amb les dades registra-
des al llarg d’un curs es poden obser-
var tendències o veure quins menús 
han generat més malbaratament per 
mirar d’esbrinar les causes i decidir 
si cal millorar un plat, per exemple. A 
continuació els nens i nenes analitzen 
les dades en relació al malbaratament 
generat i es fixen objectius a assolir. 
Finalment donen valor als aliments a 
través de la implicació en iniciatives de 
reaprofitament alimentari o generant 
compost per a l’hort escolar. 

La feina que feu amb els infants a les 
escoles es trasllada a altres àmbits?
Incideix de forma molt directa en la 
definició dels menús, perquè et dona 
informació clau per repensar les pro-
gramacions. També repercuteix en la 
selecció de productes i proveïdors, te-
nint en compte la reducció de la petjada 
de carboni, la minimització del packa-
ging, el foment del reciclatge, l’impacte 
sobre la cadena de valor i el reaprofita-
ment segur dels àpats cuinats.

Més enllà de les escoles, diries que 
hi ha prou consciència sobre el mal-
baratament?
La societat li ha posat nom a un pro-
blema que teníem, malbaratament, i 
s’ha dotat de les eines que li calien: un 
marc legislatiu i la implicació de la soci-
etat. Ara tenim anys per endavant per 
seguir millorant. 






