
 

Comitè de Profit 

Acta de la sessió núm. 3 

Lloc: Reunió presencial al Centre Cívic Vil·la Florida (c. Muntaner 544, Barcelona) 

Número de participants: 34 persones (inclosa ARC) 

Objectius: 

- Informar sobre les novetats legislatives als membres del Comitè de Profit des de la 

última trobada (novembre 2021) 

- Oferir informació i elements de reflexió sobre l’impacte de la guerra de Rússia-

Ucraïna al sistema alimentari 

- Exposar la participació catalana als projectes europeus CircE, FoodRus i en especial 

el projecte FOLOU 

- Informar de la creació de l’espai del Comitè de Profit al portal Participa per a 

l’intercanvi en línia amb la proposta del Comitè el passat novembre de 2021. 

- Generar un espai de trobada i intercanvi de projectes en curs, necessitats i 

oportunitats entre els membres del Comitè, que alhora alimenti el portal Participa 

Programa de la sessió:  

Hora Desenvolupament acció 

11:00h Benvinguda i posada al dia de l’actualitat 

Alfred Vara – Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos. ARC  

Míriam González – Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos. ARC  

Glòria Cugat - DG d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, DACC 

11:15h Ponència – Impacte de la guerra Rússia-Ucraïna al sistema alimentari 

Roger Claveguera – Àrea tècnica d’Unió de Pagesos 

11:40h Projectes del Comitè 

Míriam González – Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos. ARC 

Raquel Díaz - Responsable de Coneixement i sensibilització de la Fundació Espigoladors 

Amèlia Sarroca - PDI, Tècnica en Malbaratament Alimentari del CREDA 

12:00h Intercanvi d’experiències 

Dinàmica participativa facilitada per la Secretaria tècnica del Comitè de Profit  

12:55h Cloenda  

Alfred Vara - Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos. ARC 

13:00h Fi de la sessió 
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Resum de la sessió 

Durant la sessió es va fer una actualització de les novetats legislatives pel que fa a la 

normativa que afecta les pèrdues i el malbaratament alimentari. Seguidament, Roger 

Claveguera, de l’Àrea Tècnica d’Unió de Pagesos, va fer una ponència sobre diverses 

variables del moment actual que afecten els sistemes alimentaris: sobretot, la guerra 

Rússia-Ucraïna, però també altres esdeveniments del context recent i actual (emergència 

climàtica, crisi energètica...). 

Posteriorment es van compartir un seguit de projectes impulsats per membres del 

Comitè, amb èmfasi especial en un projecte Horizon Europe que 15 dies enrere es va 

guanyar i on participen, l’ARC, el DACC i Espigoladors, entre d’altres. També es va 

presentar el nou espai del Comitè de Profit a la Plataforma Participa gencat 

(https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit).  

Durant la segona part de la sessió, es va realitzar una dinàmica participativa per reprendre 

el procés que el Comitè va fer al novembre per generar un espai de trobada i intercanvi. 

Aquest espai va permetre comunicar-se i obtenir informació i fer xarxa entre els membres 

del Comitè de Profit per saber què està passant, compartir contactes, i multiplicar l’acció. 

Benvinguda i posada al dia de l’actualitat 

Alfred Vara, cap del departament de Prevenció i 

Eficiència dels Recursos de l’Agència de Residus fa 

la benvinguda i presentació de la sessió, tot 

excusant Pilar Chiva, directora de l’àrea 

d’Economia Circular de l’Agència de Residus.  

Vara dona la benvinguda a tothom a una nova 

trobada del Comitè de Profit i de forma especial a 

aquelles persones que participen per primera 

vegada.  

L’ARC és conscient que des que s’ha recuperat la 

presencialitat els darrers mesos, freqüentment les 

agendes van força plenes. Per això agraeix 

especialment els qui son presents, posant en valor 

el manteniment d’una elevada participació al 

Comitè.  

 

 

 

 

https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit
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A continuació, Míriam González, tècnica del Departament de Prevenció i Eficiència dels 

Recursos de l’ARC va exposar la nova imatge del web pública sobre malbaratament 

alimentari (https://somgentdeprofit.cat/): 

 

 

 

Míriam González també va exposar les novetats legislatives:  

• Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

S’exposa l’afectació de la llei espanyola sobre les 

pèrdues i malbaratament alimentari. 

La llei transposa diverses directives europees de 

gestió de residus, les primeres de les quals es van 

elaborar al 2008, i les més recents són de 2018-

2019. Aquestes directives defineixen el concepte 

de residus alimentari, de l’original food waste, i hi 

posen el focus. La llei 7/2022 en aquest sentit no 

parla de malbaratament o de pèrdues 

alimentàries sinó de residus alimentaris.  

La llei estableix objectius específics, marcats per 

la ONU i la FAO, de reducció del 50% dels residus 

alimentaris per càpita en la venda minorista i els 

consumidors i del 20% de les pèrdues al llarg de 

les cadenes de producció i subministrament, a 

assolir en el període 2020-2030.  

La llei 7/2022 manté la jerarquia de residus (prevenir, reutilitzar...) i en remarca els nivells. 

Torna a definir com a instrument de polítiques de residus El Programa estatal i els 

programes autonòmics de prevenció de residus, que han d’incloure un apartat sobre 

reducció dels residus alimentaris. El programa plantejat a nivell estatal ve a respondre 

aquesta qüestió. 

https://somgentdeprofit.cat/
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD) és el responsable de 

transmetre dades de quantificació, aplicant la 

metodologia establerta a Europa, dels residus 

alimentaris a la Comissió Europea anualment i 

també de fer el seguiment dels programes.  

La llei introdueix l’esperat IVA del 0% en les 

donacions a les entitats sense ànim de lucre. 

S’aplica per a qualsevol tipus de producte, 

inclosos els aliments.  

Per altra banda la llei insisteix en que els ens 

locals poden bonificar les taxes per prevenir els 

residus alimentaris. 

Tot i que la llei no és específica de 

malbaratament, fa èmfasi en els residus 

alimentaris i en les accions de prevenció com també hi apareix la donació com a 

recomanació. 

• Projecte de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario 

El projecte de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario va ser 

aprovat pel Consell de Ministres el passat 7 de juny.  

L’any 2021 diferents membres del comitè van fer aportacions per la llei i hi ha interès 

general en que la llei estatal s’alineï amb la catalana. El resultat de la llei estatal aprovat 

el 7 de juny sembla que dilueix les aportacions i obligacions inicials, i crea discrepàncies 

entre les lleis.  

Se sap que es volen fer aportacions sectorials des de les entitats, i en aquest sentit 

s’admeten esmenes a través dels grups parlamentaris fins el 5 de setembre.  

Les principals diferències entre la llei catalana i la estatal són discrepàncies en definicions, 

el fet que la jerarquia de prioritats no inclou prevenció, es manté l’obligació als agents 

de la cadena alimentària de disposar de plans de prevenció, sense distinció d’empreses 

petites i tampoc s’ofereix l’opció de crear plans col·lectius. Per altra banda també 

desapareix l’obligació de mesurar i informar anualment de la quantificació de pèrdues i 

malbaratament ni tampoc dels aliments donats i utilitzats per alimentació animal. Per 

últim, tot i que el Ministeri te l’obligació d’informar la Comissió Europea de la 

quantificació de residus alimentaris, la llei de prevenció només menciona que cal 

col·laborar amb altres administracions. 

Glòria Cugat, de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i 

Gastronomia, DACC reconeix l’encaix d’aquesta llei com un tema preocupant en que la 

DACC està treballant per elaborar un informe per presentar als grups parlamentaris i així 

intentar alinear-se. En aquest sentit, tothom que tingui observacions es prega que les 

faci arribar als grups parlamentaris.  
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El text aprovat pel Consell de Ministres no va arribar a la Generalitat abans de la seva 

aprovació oficial i tampoc es va obtenir cap resposta de les aportacions de la tardor de 

2021. Des del govern català es vol defensar la llei catalana, aprovada per unanimitat i es 

treballarà en aquest sentit. El document-informe amb les aportacions de la Generalitat 

s’entregarà als grups del parlament espanyol el 25 de juliol.  

 

• Reglament la Llei 3/2020 

La Sra. Glòria Cugat exposa l’estat del reglament de desplegament de la Llei 3/2020. 

La Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari de Catalunya es va 

aprovar el març de 2020 i el novembre 2020 es va iniciar el desplegament del reglament. 

Durant febrer de 2021 es va començar a escriure després del període de consulta. El text 

del reglament ja es va enviar al Comitè per conèixer observacions, i actualment falta 

acabar de recollir les aportacions, aprovar el text via Comissió interdepartamental i tornar 

a presentar al Comitè el reglament per acabar de tancar-lo.  

La coincidència en el temps amb l’aprovació de la llei espanyola es vol aprofitar per tal 

que el reglament acabi de lligar les obligacions amb aquesta i així alinear els dos 

documents. Per acabar el reglament cal doncs acabar d’analitzar els últims aspectes 

competencials. En aquest sentit es presenta al Comitè Alba Graells, del DACC, qui hi esta 

treballant junt amb Glòria Cugat i es posen a la disposició dels membres del Comitè. 

Torn obert de preguntes  

Mariona Ortiz, del Banc de Recursos explica que ells i diverses entitats estan en contacte 

amb altres entitats espanyoles per tal de poder fer arribar un text amb esmenes a la llei. 

Convida als membres del Comitè a adherir-se o a participar d’aquest grup per fer més 

pressió cap als grups polítics del parlament espanyol. Enviaran la informació relativa a 

aquesta qüestió al Comitè, de forma directa a través del correu de difusió 

deprofit.arc@gencat.cat o a través de l’ARC. 

Glòria Figuerola, de la Fundació Formació i Treball (FIT) pregunta si la llei estatal de 

prevenció del malbaratament està per sobre de l’autonòmica. Míriam González explica 

que la llei catalana pot ser més restrictiva en alguns aspectes. Tot i això, Alba Graells 

exposa que és en cas que la llei catalana sigui menys restrictiva que hi hauria un  

problema competencial. La Míriam González aclareix que les discrepàncies entre la llei 

autonòmica i la estatal també suposen un tracte diferent per les empreses catalanes i de 

la resta de l’Estat. 

 

 

 

mailto:deprofit.arc@gencat.cat
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Ponència  

Impacte de la guerra Rússia-Ucraïna al sistema alimentari 

El Sr. Roger Claveguera, de l’àrea tècnica 

d’Unió de Pagesos fa una ponència amb incís 

sobre els següents punts: 

• Preàmbul: el sistema alimentari actual. 

• Impacte de la Guerra: 

o Sobre els costos. 

o Sobre la seguretat alimentària. 

o Inputs. 

• La Solució d’Espanya. 

• La Visió de la Comissió Europea. 

• Mesures per fer-hi front 

• Algunes reflexions 

S’adjunta la presentació de la ponència. 

Torn obert de preguntes  

Josep Lluís Escuer, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 

s’identifica com a pagès productor i explica que el sector es troba en una situació 

d’increment d’inputs, que no poden repercutir sobre el consumidor. Les exigències dels 

estàndards europeus fan que a la pagesia li sigui molt difícil tirar endavant el producte. 

Per altra banda es canvien exigències i es deixen entrar productes de fora d’Europa sense 

estàndards, fet que empitjora la situació del sector. Resulta impossible complir els 

estàndards i alhora alimentar la societat i cal pensar si es volen aliments per a tothom o 

pels pocs que es poden permetre el producte ecològic.  

Projectes del Comitè 

Míriam González introdueix un espai de presentació de diversos projectes rellevants o 

que poden ser d’interès per al Comitè de Profit: 

• Projectes CircE i FoodRus 

Es presenta breument la participació de Catalunya com a convidats en ambdós projectes. 

El CirCE és un projecte d’economia circular on participa el Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, que va obtenir una prorroga per treballar sobre l’impacte de 

la Covid. Alguns socis, bàsicament Itàlia i Polònia, treballen sobre malbaratament 

alimentari i l’ARC assisteix com a oients a les sessions. Les propostes de millora exposades 

es compartiran amb el Comitè de Profit. 
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El FoodRus per altra banda és un projecte Horizon en curs, on hi ha 3 pilots: Euskadi-

Navarra, Dinamarca i Eslovàquia. L’ARC forma part de la comissió de regions associades. 

Darrerament han efectuat sessions mensuals per compartir informació, i s’han convidat 

a alguns membres del Comitè de Profit segons les temàtiques a tractar. Les sessions 

també han servit com a intercanvi i recopilació de treballs dels projectes europeus de 

prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.  

En aquests moments el projecte té una enquesta d’anàlisi de causes i solucions que està 

oberta als membres del Comitè de Profit i on se’ls anima a participar: 

https://www.foodrus.eu/stakeholders-map/ 

• Projecte FOLOU 

L’ARC anuncia una gran notícia: s’ha guanyat un Horizon Europe, un projecte FOLOU de 

pèrdues alimentàries on participen com a partners el Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, l’ARC i Espigoladors, sota el lideratge del Centre BETA de la 

UVic.  

Raquel Díaz, Responsable de Coneixement i 

sensibilització de la Fundació Espigoladors 

exposa que el projecte ha de servir per 

avançar en la metodologia per quantificar 

pèrdues, causes, mesurar impacte i proposar 

solucions. El Centre BETA valida la comissió 

on participen el DACC, l’ARC i Espigoladors i 

suposa el lideratge de Catalunya de la 

definició a nivell Europeu de la metodologia 

per quantificar pèrdues alimentàries. 

El projecte comptarà amb paquets de treball 

per identificar dades actuals , tecnologies 

modernes per creuar dades, definir la 

metodologia per mesurar  i fer 

extrapolacions, mesurar l’impacte i formar els 

agents europeus per replicar les mesures. Es faran estudis de medicions a Catalunya (en 

fruita i verdura), al nord Europa en quant a peix i en definitiva es quantificaran les pèrdues 

de diferents productes alimentaris a les regions d’Europa on hi ha major producció. El 

projecte durarà 4 anys, i ara cal signar els acords i es preveu el seu inici al gener. 

• Projecte Cultivate 

Per altra banda, Raquel Díaz informa que s’ha aprovat un altre projecte Horizon 

anomenat Cultivate, liderat pel Trinity College de Dublin, i on la Universitat de Barcelona 

(UB) hi té molt de pes. El projecte és una continuació del Food Sharing, on es vol 

compartir la iniciativa i tractar la producció urbana en sentit ampli, per tal de redistribuir 

aliments, veure l’impacte de les iniciatives comunitàries o d’empreses i replicar i escalar 

els models. També es pretén identificar altres iniciatives i replicar-les. A Barcelona es 

preveu que hi hagi un projecte pilot sobre menjadors comunitaris, espigolament... 

https://www.foodrus.eu/stakeholders-map/
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• Nou espai bibliogràfic sobre el malbaratament alimentari de Mercabarna 

Amèlia Sarroca, PDI, Tècnica en Malbaratament Alimentari del CREDA exposa que des 

de la Càtedra de Mercabarna de prevenció malbaratament de la UPC han creat un espai 

bibliogràfic al web de la universitat sobre malbaratament alimentari. Aquesta iniciativa 

lliga amb el propòsit de fer xarxa del Comitè de Profit tot i ser al web de la UPC enlloc 

de a la d’alguna administració. L’enllaç a l’espai bibliogràfic és el següent: 

https://guies.bibliotecnica.upc.edu/malbaratament-alimentari  

El portal s’alinea amb la necessitat de conèixer 

projectes dels altres, actualitzar-se i buscar 

recursos. L’espai bibliogràfic utilitza el sistema 

informàtic de la UPC, on es poden trobar guies 

científiques amb varies temàtiques i s’ha afegit 

una de malbaratament alimentari. Mitjançant 

paraules clau es poden trobar articles, dins la 

base de dades acurada a normativa vigent. Hi ha 

diferents pestanyes: articles internacionals, bases 

de dades, llibres (cal escriure al Centre del Baix 

Llobregat per obtenir accés als articles en línia de 

la base de la UPC) i treballs acadèmics actualitzats 

automàticament. Els membres del Comitè poden 

aportar nous recursos que es poden penjar al 

portal.  

Bones pràctiques des del CBL s’han fet targetes sobre aprofitament de diversos 

productes: consells parts, producte animal, i receptes. 

 

• Portal Participa 

Míriam González anuncia que s’ha creat un espai al Portal Participa per al Comitè de 

Profit (https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit), lligant amb el recull 

d’iniciatives, l’espai de la plataforma Participa vol ser un espai d’intercanvi i d’interacció 

on s’inclouran els projectes en curs dels membres del comitè sorgits de la present sessió. 

Xavi Sabaté, d’Espai TReS exposa breument el funcionament de la plataforma i com 

poden interactuar-hi els membres del comitè.   

A l’annex a aquest document es faciliten instruccions per interactuar amb la plataforma. 

 

 

 

 

 

https://guies.bibliotecnica.upc.edu/malbaratament-alimentari
https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit
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Intercanvi d’experiències 
 

L’objectiu de la dinàmica d’intercanvi va ser doble:  

• Obtenir aportacions sobre els projectes que està impulsant cada agent, de cara a 

publicar-ho a la plataforma Participa 

• Generar intercanvi entre els participants, i potenciar sinergies 

Es va distribuir els participants en set taules de manera aleatòria. Les taules eren 

autònomes i disposaven d’un guió a seguir amb preguntes i de fulls i material per escriure 

per als participants. L’equip de dinamització (Espai TReS) va exposar el funcionament de 

la dinàmica i va passar per les taules per facilitar el treball. 

La dinàmica va consistir en exposar els projectes amb les seves necessitats i buscar 

conjuntament solucions. La dinàmica es va repetir en 2 torns d’uns 15-20 minuts 

cadascun. 
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Cada torn va tenir la següent seqüència: 

• Presentació del projecte i què necessito pel projecte? (10 min màxim) 

Una primera exposició dels 4-5 projectes (un per participant) i de quines necessitats 

tenen per impulsar-los, en quant a recursos, assessorament, documentació, contacte, etc. 

• Què puc oferir als demés? Què m’ha agradat de cada projecte?(10 min màxim) 

Un segon moment en que els participants explicaven què poden oferir als altres projectes 

(suport directe, recomanacions, consells, contactes, etc.) i/o què els havia semblat més 

interessant de cada proposta. 

En finalitzar el torn els grups es barrejaven mitjançant el “joc de les cadires”, on calia 

aixecar-se i asseure’s en una cadira buida. 

Al final de la dinàmica, els participants van retornar les fitxes a l’organització, amb els 

canvis/apunts que hi havien anotat, i que servirien per al bolcat final a la plataforma 

Participa. 

 

Cloenda 

Alfred Vara, cap del departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos de l’Agència 

de Residus fa el tancament de la sessió, agraint a tothom la seva participació activa. 

• Anuncia que ja es pot accedir al portal Participa, que aquest contindrà els 

resultats de la sessió 

(https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit)  

• Anuncia que s’enviarà a tots els participants l’acta de la sessió. 

 

 

  

https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit
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Annex 1. Instruccions per al portal Participa Gencat 

A continuació s’indiquen les instruccions per interactuar amb l’espai del Comitè de Profit 

al portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya (Participa Gencat). 

Tot i que bona part de les funcionalitats de l’espai del Comitè de Profit són operatives 

per a qualsevol tipus d’usuari, us recomanem d’enregistrar-vos com a usuaris/àries de 

la plataforma, per tal de gaudir de totes les funcionalitats que ofereix la plataforma. 

Per enregistrar-vos, cliqueu a “registra’t”, i us demanarà un nom, un àlies per a la 

plataforma, un correu electrònic i una contrasenya. Si preveieu que més d’una persona 

de la vostra entitat operarà amb la plataforma, podeu considerar fer servir un correu 

electrònic i una contrasenya compartits per tota l’entitat.  

Imatge 1. Portada de la plataforma Participa gencat i formulari de registre  

                 

El Comitè de Profit es considera, a efectes de la plataforma Participa gencat, un consell 

de participació (no com a procés participatiu). L’enllaç per accedir a l’espai del Comitè és 

https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit. Un cop a dins, trobareu una 

descripció del Comitè, una pestanya amb tots els membres, i dos espais per a la interacció 

entre els membres del Comitè.  

 

 

 

 

https://participa.gencat.cat/assemblies/comitedeprofit
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Imatge 2. Detall de les pestanyes operatives a l’espai del Comitè de Profit. 

 

Interacció amb les Accions en curs del Comitè de Profit  

La pestanya “Accions en curs” conté totes les accions compartides pels membres del 

Comitè que estan en marxa. La plataforma permet filtrar propostes segons els sis reptes 

del Pla d’Acció per a la Prevenció del Malbaratament Alimentari:  

• R1. Generar CONEIXEMENT per comprendre el fenomen del malbaratament 

alimentari i la seva evolució en el context del sistema alimentari. 

• R2. SENSIBILITZAR, EDUCAR I CAPACITAR PER A L’ACCIÓ en la prevenció del 

malbaratament alimentari. 

• R3. Impulsar accions per a la PREVENCIÓ EN ORIGEN del malbaratament 

evitant la generació d’aliments descartats al llarg de tota la cadena 

alimentària. 

• R4. Impulsar accions per a la RECUPERACIÓ I L’APROFITAMENT dels aliments 

descartats donant prioritat al consum humà. 

• R5. Desplegar un model de GOVERNANÇA basat en la coordinació entre els 

agents de la cadena alimentària per actuar a escala de sistema alimentari. 

• R6. Promoure un MARC NORMATIU que augmenti i acceleri l’impacte de les 

accions. 

La plataforma també permet altres filtres (estat i origen), que de moment no són 

operatius per al Comitè de profit. 
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Imatge 3. Pestanya de les accions en curs del Comitè de Profit. 

  

Si cliqueu damunt d’una de les fitxes d’acció, podreu: 

- Llegir la descripció completa de l’acció   

- Donar suport a l’acció (fer un like) 

- Formular comentaris a l’acció (per completar la descripció, realitzar propostes de 

millora, oferir col·laboració...) 

- Seguir l’acció (per rebre notificacions en canvis que es produeixin en relació amb 

l’acció).  

Totes les accions disposen d’un comptador de suports, comentaris i persones que fan 

seguiment de l’acció.  
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Imatge 4. Detall d’una fitxa d’acció. 
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Formulari per incorporar accions en curs del Comitè de Profit  

Per incorporar noves accions a la plataforma, podeu omplir el formulari específic, que us 

demanarà que ompliu una sèrie de camps, dels quals els marcats amb (*) són 

d’emplenament obligatori. 

Un cop omplert i enviat el formulari, la Secretaria tècnica del Comitè traslladarà els 

continguts a una nova fitxa d’accions en curs.  

Imatge 5. Formulari per incorporar accions a l’espai del Comitè de profit. 
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Annex 2. Assistents a la sessió 

Taula 1. Relació d’assistents a la sessió. 

Entitat Assistent 

AECOC  David Esteller 

Ajuntament de Barcelona Laura Reñaga 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Mireya Plaza 

Ajuntament de Sant Just Desvern Dolors Moreno 

Àrea Metropolitana de Barcelona  Àlex Piñol Montoliu 

Associació Social Andròmines Núria Sau San Luis 

Banc de Recursos  Mariona Ortiz 

Caprabo Cristina Madrilley 

Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic (Universitat Pompeu 

Fabra) 

Alba Bala Gala 

Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari 

(CREDA) / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/IRTA 

Amèlia Sarroca 

CETT Montserrat Saperas 

Consell Comarcal del Vallès Occidental Cristina Marqués 

Consell Comarcal del Vallès Occidental  Neli Rodríguez 

Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació 

(CUS) 

Emilia Expósito 

Creu Roja Joaquim Ventura 

DACC - Agència de Residus de Catalunya  Alfred Vara 

DACC - Agència de Residus de Catalunya  Elena Bagaria 

DACC - Agència de Residus de Catalunya  Míriam González 

DACC - D.G. d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia Alba Graells 

DACC - D.G. d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia Glòria Cugat 

Drets socials - D.G. de Serveis Socials Jaume Forés 

Empresa - Agència Catalana de Consum (ACC) Olalla Cegarra 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) Josep Lluís Escuer 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) Òscar Tolsà Sala 

Fundació Espigoladors  Raquel Díaz Ruiz 

Fundació Formació i Treball (FIT) Glòria Figuerola 

Fundació Nutrició Sense Fronteres  Neus Zurro 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Ariadna Ballega 

Mercabarna Estefanía Alcañiz 

Plataforma Aprofitem els Aliments  Gaby Susanna 

Salut - Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) Victòria Castell 

Semproniana Ada Parellada 

Too Good To Go Marianne Costa 

Unió de Pagesos (UP) Roger Claveguera 
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A la sessió hi van assistir 34 persones, amb un repartiment quasi paritari entre 

representants de la quàdruple hèlix: administració general, local, empreses privades, 

societat civil i universitat i recerca.  

Aquesta representació diversa d’agents relacionats amb l’aprofitament alimentari és un 

dels trets definitoris i un dels principals valors que aporten riquesa al Comitè de Profit.  

 

Figura 1. La quàdruple hèlix, representada en la tercera sessió del Comitè de Profit. 

La dinamització i relatoria de la sessió va anar a càrrec de la Secretaria tècnica del Comitè, 

l’equip d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social: Xavier Sabaté, Laura Ruiz i Anna 

Pulido.  

 

 


