
 

 

 

 

Comitè de prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament alimentari –  

Comitè de Profit 

 

 

 

 

 

 

Sessió número 1-2021 

13 de juliol de 2021 

Acta de la sessió 



 
Comitè de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 

Sessió núm 1-2021 

Acta de la sessió 

 

13 de juliol de 2021                                                                                                                              2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex 
 

Índex .............................................................................................................................................. 2 

Objectius i programa de la sessió .................................................................................................. 3 

Benvinguda i presentació de la sessió ........................................................................................... 4 

Agendes compartides, projectes en curs ...................................................................................... 5 

Presentació d’una bona pràctica: posada en marxa del Centre d’Aprofitament Alimentari de 

Mercabarna ................................................................................................................................. 12 

Presentació sobre els beneficis del comitè ................................................................................. 12 

Objectius/futur del comitè: dinàmica i resultats ........................................................................ 15 

Objectius/futur del Comitè: síntesi de resultats ......................................................................... 21 

Cloenda de la sessió .................................................................................................................... 26 

Valoració de la sessió .................................................................................................................. 27 

Annex: participants a la sessió .................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 



 
Comitè de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 

Sessió núm 1-2021 

Acta de la sessió 

 

13 de juliol de 2021                                                                                                                              3 

 
 

Objectius i programa de la sessió 

 

Lloc: Reunió virtual a través de l’aplicació Zoom 

Número de participants: 42 (vegeu annex) 

Objectius: 

- Donar continuïtat a la dinàmica de treball existent en el Comitè estratègic de 

l’Ecowaste4food 

- Donar a conèixer els projectes en curs als membres del comitè 

- Plantejar el futur del Comitè de Profit 

Programa de la sessió:  

Hora Desenvolupament acció 

11:30h Benvinguda i presentació de la sessió 

Pilar Chiva - Directora de l’Àrea d’Economia Circular. Agència de Residus de 

Catalunya 

11:45h Agendes compartides, projectes en curs – dinàmica participativa 

12:15h Presentació d’una bona pràctica: posada en marxa del Centre 

d’Aprofitament Alimentari de Mercabarna 

Georgina Cepas – Cap del Departament de Medi Ambient de Mercabarna 

Milagros Paseta 

12:45h  Breu dinàmica sobre els beneficis del Comitè 

12:50h Objectius/futur del Comitè – dinàmica participativa 

13:50h Propers passos i cloenda 

Alfred Vara - Cap del departament de prevenció i eficiència dels recursos. 

Agència de Residus de Catalunya 

14:00h Fi de la sessió 

 

Dinamització i relatoria: Xavier Sabaté i Laura Ruiz, www.espaitres.net  

 

 

http://www.espaitres.net/
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Benvinguda i presentació de la sessió 

 

Pilar Chiva, directora de l’àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus, dona la 

benvinguda a totes les persones assistents, introdueix els objectius de la sessió així com 

l’ordre del dia. 

Explica que el nou govern ha creat la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural. La secretaria de medi ambient i sostenibilitat incloent l’Agència de Residus forma 

part d’aquesta nova conselleria i també la DG d’Alimentació, amb la consellera Teresa 

Jordà al capdavant. Aquesta confluència pot ser una oportunitat per alinear l’acció i 

continuar sumant forces en aquest àmbit. 

Informa també que segueixen els treballs de redacció del reglament que desplega la Llei 

3/2020. La comissió interdepartamental continua fent reunions de treball periòdiques i 

aviat disposarà d’un text de base per poder contrastar novament amb els diferents 

sectors implicats. 

I també indica que, en paral·lel, ha arrencat també el procés d’una llei estatal de prevenció 

de pèrdues i malbaratament alimentaris. Fa uns dies es va obrir un breu període de 

consulta pública on van presentar propostes diversos membres del comitè. També s’ha 

fet des de la comissió interdepartamental del govern perquè seria òptim que les dues 

lleis estiguessin ben alineades. 

 

Figura 1. Pilar Chiva de l’Agència Catalana de Residus fent la presentació de la sessió. 

 

 

 

 

 

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=870633
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=870633
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/240621-desperdicio_alimentario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/240621-desperdicio_alimentario.aspx
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 Agendes compartides, projectes en curs  

 

El Pla d’acció de l’Ecowaste4food, amb la suma de projectes de totes les organitzacions 

que formen part del Comitè va ser un exemple d’Agendes compartides, amb un objectiu 

comú de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. 

El període d’implantació del pla era 2019-2020 però quan es va preguntar a tothom sobre 

el futur, es va identificar que el 86% dels projectes tenien continuïtat en l’any 2021. Se 

sabia que les organitzacions del comitè estaven actives fent aquests projectes i també 

que n’havien sorgit de nous fruit del treball que havien dut a terme.  

Aquesta primera dinàmica va servir per fer una actualització de quins eren els projectes 

en curs i per donar-los a conèixer a altres membres del Comitè. 

La dinàmica va consistir en generar una nota amb un projecte en curs o iniciativa 

desenvolupada o iniciada durant 2021 sobre la prevenció de pèrdues o el malbaratament 

que porti la empresa / administració / entitat / centre de recerca dels participants. La idea 

era tenir una imatge del present, del 2021.  

Els últims 10 o 5 minuts, l’equip dinamitzador va demanar d’utilitzar nous connectors per 

enllaçar la seva entitat amb aquells projectes amb què volien establir un vincle, mostrant 

l’interès en col·laborar en aquell projecte. 

El resultat de la dinàmica va superar les expectatives en quant a quantitat de projectes i 

connexions posades. El resultat preliminar es mostra a la Figura 1 (accés al panell 

interactiu Klaxoon: https://app.klaxoon.com/join/KZZSFS5). 

 
Figura 2. Resultat preliminar de la dinàmica d’agendes compartides. 

https://app.klaxoon.com/join/KZZSFS5
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Per tal que les persones participants, una vegada acabada la sessió i fins el 23 de juliol 

poguessin seguir realitzant aportacions i resultés entenedor, es va desglossar l’exercici 1 

d’agendes compartides en 2, un amb els projectes en curs i implicació (Figura 3) i un altre 

d’aliances entre agents (Figura 4). Ambdós exercicis mostren una gran participació i 

interès dels agents per compartir i col·laborar en projectes. 

 

 
Figura 3. Projectes en marxa 2021 i agents implicats 

Aquesta informació s’exposa en forma de taula a continuació, segons la tipologia de 

projecte: de prevenció, de reaprofitament o de sensibilització-comunicació (Taula 1). 
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Taula 1. Agents i projectes 2021 

Agent impulsor Projecte Agents implicats 

AECOC Ajuntaments contra el malbaratament -Projecte Noves zones d’espigolament i noves 

col·laboracions 

-Associació Catalana de Municipis 

-sObres Mestres 

 

AECOC Noves zones d’espigolament i noves 

col·laboracions 

Projecte Ajuntaments contra el Malbaratament 

AECOC Mesura del nivell de malbaratament a la 

distribució a Espanya i sistema de 

quantificació de pèrdues 

 

AECOC Punt de trobada contra el Malbaratament 

alimentari (29/09) 

 

AECOC IV Setmana contra el Malbaratament 

alimentari 

 

Agència Catalana 

de Consum (ACC) 

Taller sobre malbaratament alimentari a 

l’Escola del Consum de Catalunya 

Fundació Nutrició Sense Fronteres 

Agència Catalana 

de Consum (ACC) 

Foment del consum responsable a través de 

xarxes socials 

- 

Agència de Residus 

de Catalunya 

Caracteritzacions del malbaratament 

alimentari a la fracció orgànica 

- 

Agència de Residus 

de Catalunya 

Comitè de Profit Federació de Cooperatives Agràries de 

Catalunya (FCAC) 

Agència de Residus 

de Catalunya 

Quantificació del malbaratament a les DARI - 

Agència de Residus 

de Catalunya 

Campanya Som Gent de Profit Àrea Metropolitana de Barcelona 

Ajuntament de 

Barcelona 

Menu for Planet Federació de Municipis de Catalunya 

Ajuntament de 

Barcelona 

Setmana de l’Alimentació Sostenible -CCVOC 

-AECOC 

-Rezero 

Ajuntament de 

Barcelona 

Microxarxa “Ens ho mengem tot” - Comparteix el Menjar 

-Rezero 

Ajuntament de 

Reus 

Programa de Gestió alimentària  

Ajuntament de 

Reus 

Espigoladors a Reus  

Ajuntament de 

Sant Just Desvern 

Prevenció del malbaratament alimentari a 

centres escolars i residencies de Sant Just 

Desvern 

- Projecte Guia de Prevenció del 

Malbaratament Alimentari per a menjadors 

escolars 

Ajuntament de 

Sant Just Desvern 

Prevenció malbaratament alimentari a 

restaurants de Sant Just 

- Restaurant Semproniana 

-Rezero 

-Projecte Suport als ajuntaments per activitats 

educatives sobre prevenció del malbaratament 

alimentari: Plans educatius, tallers, maleta 

pedagògica... 

Andròmines Contra el malbaratament: Acció! -Ampliació de la xarxa d'aprofitament del Pont 

Alimentari 

Andròmines Guia per fer el PPMA per a hospitals i 

residències geriàtriques 

Encàrrec del DACC 

-Rezero 

-Banc de Recursos 

Andròmines Estem fent Plans de Prevenció del 

Malbaratament Alimentari per restaurants 

-Projecte del Camp al Barri (Espigoladors i UP) 

-Rezero 

Andròmines Mossegada a l’exclusió -Ampliació de la xarxa d'aprofitament del Pont 

Alimentari 
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Agent impulsor Projecte Agents implicats 

Àrea 

Metropolitana de 

Barcelona 

Aprovació del Pla Metropolità de prevenció 

de residus (inclou actuacions en 

malbaratament alimentari) 

 

Àrea 

Metropolitana de 

Barcelona 

Suport als ajuntaments per activitats 

educatives sobre prevenció del 

malbaratament alimentari: Plans educatius, 

tallers, maleta pedagògica... 

-Associació Catalana de Municipis 

-Consell Comarcal del Vallès Occidental 

(CCVOC) 

-Projecte prevenció malbaratament alimentari 

a restaurants de Sant Just 

Àrea 

Metropolitana de 

Barcelona 

 

Tallers de receptes i estand sobre 

aprofitament alimentari 

 

Banc de Recursos Ampliació de la xarxa d’aprofitament del 

Pont Alimentari 

-Fundació Espigoladors 

-Andròmines 

-Caprabo 

-Rezero 

-Projecte Contra el malbaratament: Acció! 

-Projecte Comparteix el Menjar 

-Projecte Mossegada a l’exclusió 

-Projecte Pesa i Pensa (Campos Estela) 

-Projecte Recooperem, cuina per compartir 

-Centre d’Aprofitament Alimentari Mercabarna 

Campos Estela Pesa i Pensa-cuines i menjadors. Residu Zero 

en entorns educatius 

Projecte Ampliació de la xarxa d'aprofitament 

del Pont Alimentari 

CETT Recerca en innovació en prevenció i 

aprofitament total dels aliments 

 

CETT Màster en Gastronomia Sostenible -Projecte  Participació en la Diagnosi de les 

pèrdues i el malbaratament alimentari al 

sector de l’horta (tomàquet i carxofa): 

quantificació, impacte ambiental i econòmic 

-Projecte Recooperem, cuina per compartir 

Consell Comarcal 

del Vallès 

Occidental 

(CCVOC) 

Mercat Circular - 

Consell Comarcal 

del Vallès 

Occidental 

(CCVOC) 

Recooperem, cuina per compartir  -Projecte  Foment del consum responsable a 

través de xarxes socials 

-Projecte  Participem en diferents grups de 

treball respecte el malbaratament, actualment: 

Desplegament de la Llei, Diagnosi de les 

pèrdues alimentàries de les fruites i les 

hortalisses (UP) 

-Projecte  Ampliació de la xarxa 

d'aprofitament del Pont Alimentari 

CREDA Aplicatiu referències treballs publicats + 

projectes 

 

D.G. Alimentació, 

Qualitat i 

Indústries 

Agroalimentàries 

Guia per a hospitals i residències del PPMA - 

D.G. Alimentació, 

Qualitat i 

Indústries 

Agroalimentàries 

Guia de Prevenció del Malbaratament 

Alimentari per a menjadors escolars 

-Agència Catalana de Consum (ACC) 

-Projecte prevenció del malbaratament 

alimentari a centres escolars i residències de 

Sant Just Desvern 

ESCI-UPF Aprofitament residus cultiu plàtan  

ESCI-UPF Proposta horizon Gener  

ESCI-UPF Projecte científic - KAIROS  

ESCI-UPF Taller Setmana alimentació sostenible  
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Agent impulsor Projecte Agents implicats 

ESCI-UPF Planetary wellbeing (UPF) : Sustainable food 

education 

 

Federació de 

Cooperatives 

Agràries de 

Catalunya (FCAC) 

Participació en la Diagnosi de les pèrdues i el 

malbaratament alimentari al sector de l’horta 

(tomàquet i carxofa): quantificació, impacte 

ambiental i econòmic 

Projecte Foment del consum responsable a 

través de xarxes socials 

Federació de 

Cooperatives 

Agràries de 

Catalunya (FCAC) 

 

Participació en l'elaboració del Decret que 

desenvolupa la Llei de malbaratament 

 

Federació de 

Cooperatives 

Agràries de 

Catalunya (FCAC) 

Campanya de promoció de productes de 

proximitat i sostenibles mediambientalment 

(producció integrada) 

 

Fundació Banc dels 

Aliments de 

Barcelona 

Recuperació d'aliments a la cadena 

alimentària i minves als supermercats. 

Millores en la cadena del fred per 

l'aprofitament 

 

Fundació Banc dels 

Aliments de 

Barcelona 

 

Optimitzar la distribució als que han de 

consumir els aliments recuperats 

 

Fundació 

Espigoladors 

Del camp al barri, projecte liderat per la 

fundació espigoladors on hi col·laborem. 

Unió de Pagesos 

Fundació Formació 

i Treball (FIT) 

Elaboració Pla Residu Zero BCN- línia 

estratègica prevenció malbaratament 

alimentari 

-Centre d’Aprofitament Alimentari Mercabarna 

-Andròmines 

-Setmana de l’Alimentació Sostenible 

(octubre) 

Fundació Nutrició 

Sense Fronteres 

Cuines solidàries  

Fundació Nutrició 

Sense Fronteres 

Comparteix el Menjar -Andròmines 

-Microxarxa “Ens ho mengem tot” 

-Ampliació de la xarxa d'aprofitament del Pont 

Alimentari 

Gastrofira Reducció Malbaratament Alimentari dins de 

Fira Bcn 

-Cuina Oberta – Fondo Biblio LAB taller de 

cocina creativa y de aprovechamiento 

-Fundació Nutrició Sense Fronteres 

IRTA Quantificació Ambiental Malbaratament 

Alimentari 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

Mercabarna Centre d’Aprofitament Alimentari -Càtering / menjadors socials 

-Àrea Metropolitana de Barcelona 

- Elaboració Pla Residu Zero BCN- línia 

estratègica prevenció malbaratament 

alimentari 

- Fundació Banc dels Aliments de Barcelona 

-Rezero 

-Andròmines 

-Gastrofira 

-Restaurant Semproniana 

-Projecte Ampliació de la xarxa d’aprofitament 

del Pont Alimentari 

Mercabarna Campanya formativa majoristes MercaBarna  

Mercabarna Campanyes informatives infantils (5 al dia i 

creix amb el peix) 

 

Mercabarna Càtedra Mercabarna-UPC per la lluita contra 

el malbaratament alimentari. 

UPC 

Mercabarna Premis Paco Muñoz  
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Agent impulsor Projecte Agents implicats 

Rezero Nodrim St. Andreu. Projecte alimentació 

Sostenible 

-Andròmines 

-Banc de Recursos 

sObres Mestres Cuina Oberta - Fondo 

BiblioLAB 

taller de cocina creativa y de 

aprovechamiento 

-Cuchara 

-Reducció Malbaratament Alimentari dins de 

Fira Bcn 

sObres Mestres Presentación  

en aulas de 3er ESO de sObres Mestres y del 

movimiento anti-desperdicio. 

(Des)vestint Aliments 

sObres Mestres Estudi per la creació de la guia  

"Cap a supermercats cooperatius més 

sostenibles" 

Aplisciems 

Te lo sirvo verde Disseny d’un programa de prevenció de 

residus que inclou la prevenció del 

malbaratament alimentari 

-Per encàrrec d'Aigues de Barcelona 

Too Good To Go 

Aps España 

Iniciativa 'Dates amb Sentit': clarificar les 

dates en l'etiquetatge de productes. 

 

Too Good To Go 

Aps España 

 

Comunitat de Marques Waste Warrior: 

marques compromeses per anar un pas més 

enllà en la lluita contra el malbaratament 

alimentari 

 

UNILEVER Decàleg contra el malbaratament per 

consumidors/es 

 

UNILEVER Creació de l’App gratuïta: STOP MERMAS per 

a l’hosteleria 

 

Unió de Pagesos 

(UP) 

Participem en diferents grups de treball 

respecte el malbaratament, actualment: 

Desplegament de la Llei, Diagnosi de les 

pèrdues alimentàries de les fruites i les 

hortalisses 

Projecte Recooperem, cuina per compartir 

Unió de Pagesos 

(UP) 

Guia de bones pràctiques d'higiene en 

l'espigolament 

Fundació Espigoladors 
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A més, també es compta amb una figura amb les aliances entre agents (accés al panell 

interactiu Klaxoon: https://app.klaxoon.com/join/KZZSFS5): 

 
Figura 4. Aliances i vincles entre membres del Comitè 

Figura 5. Alguns dels participants de la sessió 

https://app.klaxoon.com/join/KZZSFS5
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Presentació d’una bona pràctica: posada en marxa del Centre 

d’Aprofitament Alimentari de Mercabarna 
 

Georgina Cepas, Cap del Departament de Medi Ambient de Mercabarna i Milagros 

Paseta  van presentar com a bona pràctica la posada en marxa del Centre d’Aprofitament 

Alimentari de Mercabarna, que va causar gran interés per part dels membres del Comitè. 

  
Figura 6. Georgina Cepas i Milagros Paseta presentant la bona pràctica de Mercabarna 

 

 

Presentació sobre els beneficis del comitè 

 

Mitjançant el Klaxoon es van exposar les valoracions anteriors del comitè fetes en el marc 

del projecte ecowaste4food en forma de post-its. Aquestes valoracions es van extreure 

de les últimes sessions del comitè i d’entrevistes personalitzades. 

A partir de les valoracions anteriors els participants van poder afegir noves targetes per 

indicar altres beneficis que els aporta participar al comitè, i afegir suports (en forma de 

cors) a aquelles valoracions que trobaven encertades o que hi estiguin d’acord. Per afegir 

cors es va fer servir la pròpia eina del Klaxoon que es mostra a continuació. 
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Figura 7. Exercici 2 sobre els beneficis del comitè 

Durant l’exercici no es va afegir cap aportació nova. En quant a les valoracions o suports 

donats a cada benefici, en mostra d’acord, es mostren a continuació a les Figures 7 i 8 

separat segons la temàtica general. 

Per al treball en xarxa, els beneficis que més valoren els participants són la trobada amb 

altres agents i conèixer què es fa a Catalunya, seguits de prop per la xarxa de contactes 

i la plataforma on fer aliances.  

 

Figura 8. Valoracions dels beneficis del Comitè en quant a treball en xarxa fetes pels 

participants 
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En quant a participació en projectes, programes i polítiques, el beneficis més important 

per a les persones participants és el treball conjunt per un objectiu comú. Altres beneficis 

molt valorats són tenir un espai d’Observatori de la prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament per fer seguiment i anàlisi de projectes, reforçar la participació dels 

agents en la llei o reglament i l’efecte multiplicador. 

Figura 9. Valoracions dels beneficis del Comitè en quant a participació en projectes, 

programes i polítiques fetes pels participants 

Figura 10. Alguns dels participants de la sessió 
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Objectius/futur del comitè: dinàmica i resultats  

  

L’objectiu de la dinàmica era respondre la pregunta Què n’esperes d’aquest comitè? O 

què t’agradaria que aportés aquest comitè? 

En aquesta dinàmica es va promoure el treball en grups molt petits que van fer els 

mateixos exercicis a la vegada, però en sales diferents.  

Exercici 1 – Expectatives de futur en quant a treball en xarxa al comitè (el 

Comitè, cap endins)  

Els 7 grups van debatre i respondre de manera autònoma a la pregunta: Què n’esperes 

o vols del comitè en quant al treball en xarxa? Els participants van disposar de 20 

minuts per fer l’exercici de manera autònoma, sense dinamitzadors. Al panell Klaxoon hi 

havia un espai amb el nom dels grups per escriure propostes.  

En acabar el temps, l’organització va repartir els participants en nous grups petits de 

persones diferents per donar pas a l’exercici 2. 

Els grups de les sales 1 van fer un total de 9 aportacions per l’exercici 1. 

Figura 11. 

Aportacions dels grups 1A, 1C i 1D. 
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1A                                      1C                                      1D 

     
Figura 12. Participants dels grups 1A, 1C i 1D. 

Els grups de les sales 2 van fer un total de 24 aportacions per l’exercici 1. 

Figura 13. Aportacions dels grups 2A, 2B, 2C i 2D. 
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2A

 

2B

 
2C

 

2D

 

Figura 14. Participants dels grups 2A, 2B, 2C i 2D. 

Exercici 2  - Expectatives de futur en quant a la participació i la capacitat 

d’influència (el Comitè, cap enfora) 

Els nous 7 grups van debatre i respondre la pregunta: Què esperes o vols del comitè 

en quant a la seva participació i capacitat d’influència en les polítiques actuals i 

futures? Els participants disposaven de 15 minuts per fer aquest exercici de manera 

autònoma, sense dinamitzador. Al panell Klaxoon hi havia un espai amb el nom dels 

grups per escriure propostes. 

Els grups de les sales 1 van fer un total d’11 aportacions per l’exercici 2. 
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Figura 15. Aportacions dels grups 1E, 1F i 1G. 

 

1E                                                 1F                                                  1G 

    
Figura 16. Participants dels grups 1E, 1F i 1G. 

 

Els grups de les sales 2 van fer un total de 19 aportacions per l’exercici 2. 
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Figura 17. Aportacions dels grups 2E, 2F, 2G i 2H. 

 

2E

 

2F

 

2G

 

2H

 
Figura 18. Participants dels grups 2E, 2F, 2G i 2H. 
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Exercici 3 – Posada en comú i consens als Metagrups 1 i 2 

En acabar l’exercici 2, els participants van ser traslladats a dues sales grans per exposar 

en un 3r exercici de 15 minuts les grans idees que havien sorgit als debats en grups 

reduïts. En aquest exercici, per cada sala es comptava amb un dinamitzador (Xavi Sabaté 

i Laura Ruiz), que promovia un espai de expositiu i de debat i ajudava a extreure 

conclusions o síntesis de les idees plantejades durant els exercicis 1 i 2. 

Figura 19. Aportacions del metagrup 1 

 



 
Comitè de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 

Sessió núm 1-2021 

Acta de la sessió 

 

13 de juliol de 2021                                                                                                                              21 

 
 

 

Figura 20. Aportacions del metagrup 2 

En acabar el tercer exercici, tots els participants van ser traslladats al plenari, on es va 

donar tancament a la sessió.  

Objectius/futur del Comitè: síntesi de resultats 

 

Les aportacions més significatives van quedar reflectides a l’exercici de posada en comú 

en 2 grups o sales. Les aportacions fetes es mostren a la Taula 2 i Taula 3, i corresponen 

a les Figures 17 i 18, amb una breu descripció que recull les aportacions fetes durant els 

exercicis 1 i 2. Per tant, de la dinàmica en van sortir els següents temes com a més 

esmentats: 

Taula 2. Titulars i descripció dels temes més esmentats a les aportacions de treball en xarxa. 

Titular sobre treball en xarxa Aportacions 

Mantenir plenaris cada cert temps i fer grups de treball específics per 

determinats temes o sectors 

12 

Mantenir les trobades, per exemple duent a terme una jornada anual, on es pot fer un resum 

de l’any i fer dinàmiques en plenari.  

Al ser un grup molt heterogeni i gran també es planteja establir trobades o espais per treballar 

i debatre temes més concrets o per reunir sectors específics per tal d’acotar objectius i treballar 

per assolir-los. 

Disposar d'algun espai compartit per fer intercanvis (oferir, rebre, 

compartir, etc.) 

7 

Cal explorar altres canals de comunicació interna i dinamitzar la llista de distribució del Comitè, 

on es poden enviar novetats a un llistat de correus electrònics per exemple. Es comenta que 

aquesta eina ja existeix i que es pot potenciar el seu ús. Cal utilitzar aquests espais també per 

fer propostes més específiques. A més es planteja que un espai d’aquest tipus també pugui 

servir per agrupar projectes i recursos disponibles i actualitzats del camp de les pèrdues i el 

malbaratament, així com iniciatives o bones pràctiques 
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Disposar d'un mapa o recopilatori d'agents clau per plasmar qui és qui 

i els contactes, per anar més enllà dels grups d'afinitat naturals 

6 

Disposar d’un llistat o mapa d’agents clau o xarxa de contactes amb les iniciatives que 

desenvolupa cadascú i persones de contacte. També es planteja que sigui tipus fòrum per 

poder debatre i comunicar-se. 

Fer “crides" a la col·laboració amb dinàmiques de presentació i 

d'intercanvi ràpid 

5 

Per a que el comitè esdevingui un espai on conèixer projectes i obtenir sinèrgies es planteja 

buscar dinàmiques per presentar els projectes dels agents i sistemes tipus taulell d’anuncis de 

projectes i col·laboracions on els agents es puguin afegir als projectes en curs per col·laborar-

hi. Alguns exemples serien dinàmiques com de pecha.kucha- elevator pitch o who is who o 

espais com el kumo. 

Compartir grans projectes 3 

El Comitè s’espera que ajudi a compartir grans projectes. Caldria reservar uns minuts de les 

sessions per a que els agents puguin presentar projectes en curs o destacables. 

Recuperar trobades presencials, però mantenir també la dinàmica 

virtual 

3 

Es valora dur a terme trobades virtuals més freqüents i de menys durada i combinar-les amb 

trobades presencials amb espais de trobada i treball més relaxats per propiciar la socialització. 

En un grup es va proposar específicament reunir-se cada 2 mesos. 

Repte: reforçar la implicació d’operadors econòmics/organitzacions 

sectorials 

2 

Cal intentar fer xarxa amb altres actors que es troben fora de l’àmbit territorial català o sectors 

que actualment no estan inclosos o no tenen gran presència al comitè i que poden col·laborar 

en projectes o amb qui crear projectes conjunts. 

Participar en convocatòries internacionals 2 

Identificar convocatòries de projectes europeus i establir mecanismes per trobar partners 

diferents per presentar-se a projectes segons calendaris comuns. Es planteja organitzar visites 

per conèixer experiències d’altres països com es feia anteriorment al projecte ecowaste4food, 

com també fer xarxa amb actors de fora de l’àmbit català per fer-hi projectes conjunts. 

Definir clarament els objectius i fomentar el rol de la 

dinamització/moderació per encaixar els diferents perfils 

2 

Per promoure la participació de tothom i evitar dispersió cal definir clarament uns objectius i 

tenir una dinamització que encaixi els perfils. Es valora que també cal concretar les accions que 

s’estan duent a terme i en un futur visibilitzar-les. 

Entendre les diverses baules del malbaratament alimentari 1 

El Comitè en tant que espai d’intercanvi promou el contacte i poder entendre les diverses 

baules del malbaratament alimentari, que sense aquest treball en xarxa seria difícil d’adquirir. 

Altres 1 

Es vol que el Comitè sigui un espai de formació continuada per a tots els agents implicats. 
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Taula 3. Titulars i descripció dels temes més esmentats a les aportacions de participació en 

projectes, programes i polítiques. 

Titular sobre participació en projectes, programes i polítiques Aportacions 

Que el comitè esdevingui un consultor de referència per a noves 

polítiques i respecte el malbaratament 

8 

En participació, es desitja que el comitè serveixi per fer aportacions  en el desenvolupament de 

la llei estatal, així com en diversos processos consultius. Cal aprofitar treball realitzat en la Llei 

catalana com a inspiració i es preveu que sigui necessari un comitè com a òrgan consultiu per 

elaborar el Pla estratègic de l'alimentació de la Llei 3/2020. El Comitè en un futur podria 

esdevenir un grup consultor de referència per temes de pèrdues i malbaratament a Catalunya 

(en qüestions d'alimentació) i tenir incidència política. Altres aportacions plantegen un paper 

d’assessoria sobre les implicacions de la nova normativa a agents externs al grup o un 

posicionament de les pèrdues i el malbaratament en l'agenda política i social. 

Mirar i participar en experiències externes que s'estiguin 

desenvolupant 

7 

Cal mantenir la perspectiva de l’ecowaste4food d'aprendre de l'exterior i intercanviar 

experiències i participar en projectes internacionals. Cal que el comitè ajudi compartir grans 

projectes i a donar visibilitat al que es fa a Catalunya a l’exterior, per exemple a la Unió Europea. 

Aquest fet pot estimular i donar potència a les convocatòries, així com permetre obtenir 

recursos. Cal que el grup serveixi per aprendre d'iniciatives que es produeixen arreu del món, i 

alhora donar-hi suport, per exemple mitjançant l’intercanvi, webinars, fitxes o visites físiques. 

Taulell d'ofertes i demandes de col·laboracions (per tema) permetent 

buscar partners 

5 

Es planteja que el grup serveixi per conèixer i desenvolupar projectes conjunts i arribar a nous 

públics, per exemple d’arreu del món. Per fer-ho es pot comptar amb un “expositor comú” 

tipus web, on empreses i institucions puguin veure que fan els demès. 

Rol actiu en la concreció del Pla Estratègic 3 

Es desitja tenir un rol actiu o com a mínim col·laborar en el desenvolupament i en la concreció 

del Pla Estratègic de Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari previst per la Llei. Es 

valora que el Comitè pot dur a terme un treball conceptual des de les diferents vessants per 

veure què aporta cadascuna al Pla Estratègic (sector social, sector distribució, etc.). 

Unificar coneixements d'aprofitament alimentari per a que pugui ser 

motor de canvi 

3 

El Comitè pot servir per unificar coneixements dins el camp de la prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament així com de l’aprofitament alimentari. Per exemple pot unificar un mètode de 

càlcul en quantificació pèrdues i malbaratament alimentari, unificar càlculs d’estalvi emissions 

i impactes, definir estàndards, unificar els fonaments de coneixement alimentari i difondre 

aquests coneixements mitjançant newsletters o actes de divulgació genèrica. 

No òrgan consultiu formal, més com a òrgan de participació 1 

Finalment una de les conclusions que es va arribar és que actualment no se sap ni es pot 

preveure la incidència del Comitè en quant a certes polítiques públiques, per tant es va 

proposar que el comitè pot també esdevenir un òrgan de participació i consulta, sense entrar 

en la formalitat. 
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Altres 3 

Altres funcions que podria desenvolupar el comitè són: animar els municipis a implicar-se en 

la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, o abordar el repte de vehicular molts 

actors diferents, així com donar visibilitat de cara a la ciutadania a les problemàtiques i projectes 

existents en la matèria. Algunes valoracions exposen l’interès per mantenir el comitè tal i com 

estava funcionant a l’ecowaste4food. 
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Conclusions de la sessió  

 

De la sessió duta a terme el 13 de juliol de 2021, a partir de les aportacions dels membres 

del Comitè, s’han extret les següents conclusions. 

- Existeix una gran diversitat d’iniciatives impulsades pels membres del Comitè, 

interès per donar a conèixer les iniciatives pròpies i poder conèixer les dels altres i 

per generar sinergies entre els diversos membres.  

- S’ha comprovat l’interès pel Comitè com a òrgan de coordinació i participació en 

l’àmbit del malbaratament alimentari. És un òrgan necessari i ben valorat i amb 

vocació d’esdevenir un òrgan de referència en el seu àmbit de treball. 

- Resulta útil que el Comitè articuli la seva tasca al voltant d’ objectius o projectes 

concret (com fins ara amb l’Ecowaste4food), que el dotin de contingut. 

- Els membres mostren interès per crear grups de treball més acotats a certs sectors 

o temàtiques per tal d’abordar objectius i accions concretes. 

- Els membres mostren interès en fer xarxa, compartir informació entre si i rebre 

formació per augmentar el coneixement sobre la prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament, conèixer experiències, etc. 

- Existeixen eines en aquest sentit –la llista de distribució Deprofit, diferents pàgines 

web de l’administració, el butlletí mensual #Aprofitaelsaliments que tenen potencial 

de major ús i d’arribar a més agents. 

- Es valora positivament la presentació i coneixement de bones pràctiques o projectes 

concrets i poder interactuar amb els agents impulsors (com per exemple la 

presentació feta per Mercabarna). 

- Es detecta interès per involucrar més agents en les actuacions del Comitè, 

especialment del sector privat. 

- Per a futures trobades, convindria tornar a la modalitat presencial, i en cas que 

siguin virtuals, convindria reduir la seva durada, ja que la durada de la sessió (2,5h) 

es va considerar excessiva.  
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Cloenda de la sessió 

 

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 i 

emplaçant el comitè a una nova trobada a la tardor on es tindran en compte els 

resultats de la sessió d’avui. 

Explica que el projecte Ecosaset4food ja no tindrà continuïtat donat que diversos dels 

socis europeus no tenien disponibilitat per presentar una candidatura a la convocatòria 

d’extensió dels projectes oberta per Interreg. Per tant, el Comitè de Profit seguirà les 

seves trobades i treball més enllà del marc d’aquest projecte. 

Aprofita per informar de les properes cites d’activitats en l’àmbit de la prevenció de les 

pèrdues i el malbaratament alimentari: 

- El 14 de juliol lliuren els Premis Paco Muñoz contra el Malbaratament Alimentari 

2021 de Mercabarna.  

- El 29 de setembre és el dia internacional per a la prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament alimentari i AECOC celebra el IX Punto de Encuentro i impulsa la IV 

Semana contra el desperdicio. 

- El 15 d’octubre, la DG d’Alimentació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda rural organitza la jornada anual amb la col·laboració de l’Agència de 

Residus. 

- A l’octubre hi haurà també tots els actes de Barcelona com a capitalitat de 

l’alimentació sostenible. 

- Al novembre, el hotspot i la setmana europea de prevenció de residus. 

 

  

Figura 21. Alfred Vara fent el tancament de la sessió  

https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/premis-contra-el-malbaratament/
https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/premis-contra-el-malbaratament/
https://www.aecoc.es/minisite/punto-de-encuentro-contra-el-desperdicio-alimentario/
https://www.alimentacionsindesperdicio.com/semana-contra-el-desperdicio/
https://www.alimentacionsindesperdicio.com/semana-contra-el-desperdicio/
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
https://ewwr.eu/cat/
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Valoració de la sessió   

 

Uns dies després de la sessió, es va enviar a totes les persones participants un breu 

qüestionari de valoració sobre la sessió, i concretament demanant l’opinió per diversos 

aspectes de la mateixa. El qüestionari va estar obert durant una setmana i va rebre 15 

respostes (un 35% de qüestionaris respostos). 

Figura 22. Gràfic de les valoracions sobre la sessió 

Els aspectes millor valorats del Comitè són en primer lloc la temàtica de la sessió, amb 

un 4,7 sobre 5 de mitjana. La presentació de la bona pràctica de Mercabarna és el segon 

ítem més ben valorat, amb una mitjana d’un 4,5. En tercer lloc es troba la dinàmica 

participativa sobre els objectius futurs del Comitè, amb una valoració mitjana de 4,2. 

Alguns ítems amb valoracions també positives són l’espai d’intercanvi i treball en 

xarxa (4,1), els resultats obtinguts (3,9) i el format virtual en sessió zoom (3,8) i la 

dinàmica participativa sobre projectes en curs (3,8). L’aspecte que ha obtingut una 

menor valoració és la durada de la sessió, que ha obtingut un 2,9 de mitjana. 
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Annex: participants a la sessió  
 

Taula 4. Participants de la Sessió de juliol de 2021 del Comitè de Profit 

Tipologia Entitat Assistent 

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya Pilar Chiva; Alfred Vara  

Míriam González  

Albert Savin; Maria Serentill 

Administració DACC - D.G. de Qualitat Ambiental Virginia Ferrer 

Administració DACC – D.G. de Polítiques Ambientals Excusa assistència 

Administració DACC - D.G. Alimentació, Qualitat i Indústries 

Agroalimentàries 

Glòria Cugat; Maria Aurell 

Administració Empresa - Agència Catalana de Consum (ACC) Olalla Cegarra 

Administració Àrea Metropolitana de Barcelona Víctor Mitjans 

Administració Ajuntament de Reus Albert Farré 

Administració Ajuntament de Sant Just Desvern Dolors Moreno 

Administració Ajuntament de Barcelona Laura Regaña 

Administració Diputació de Barcelona. Xarxa de ciutats i pobles 

cap a la sostenibilitat 

Enric Coll 

Administració Associació Catalana de Municipis Núria Camps 

Administració Federació Catalana de Municipis i Comarques Excusa assistència 

Administració Consell Comarcal del Vallès Occidental Cristina Marquès 

Empresa - educació Campos Estela Raquel Olivencia 

Empresa - producció Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 

(FCAC) 

Josep Lluís Escuer López 

Òscar Tolsà Sala 

Empresa - producció Unió de Pagesos (UP) Roger Clavaguera 

Empresa privada AECOC David Esteller 

Empresa - indústria UNILEVER Excusa assistència 

Empresa - distribució Mercabarna Georgina Cepas; Milagros 

Paseta; Carles Larumbe 

Empresa - distribució Caprabo Cristina Madrilley 

Empresa - distribució Veritas Excusa assistència 

Empresa - restauració Restaurant Semproniana Ada Parellada 

Empresa privada Te lo sirvo verde Isabel Coderch 

Empresa privada Gastrofira Bernat Benito 

Empresa privada sObres Mestres Nikoletta Theodoridi 

Empresa privada Too Good To Go Aps España Marianne Costa 

Societat civil Fundació Espigoladors Anna Cornudella 

Societat civil Plataforma Aprofitem els Aliments Gaby Susanna 

Societat civil Fundació Nutrició Sense Fronteres Neus Zurro 

Societat civil Rezero Laia Carulla 

Societat civil Banc de Recursos Mariona Ortiz 

Societat civil Fundació Banc dels Aliments de Barcelona Rosa Flos 

Societat civil Fundació Formació i Treball (FIT) Miquel Vidal 

Societat civil Associació Social Andròmines Núria Sau 

Societat civil Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, 

Consum i Alimentació (CUS) 

Emilia Expósito 

Universitat / Recerca Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Assumpció Antón 

Universitat / Recerca CETT Vinyet Capdet 

Universitat / Recerca ESCI-UPF Laura Batlle 

Universitat / Recerca CREDA Excusa assistència 
 


