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1. Objectius, programa i grau de participació de la sessió 
 

Lloc: Reunió presencial a la Sala Cotxeres del Palau Robert 

Objectius: 

- Fer els membres partícips de l’adhesió de Catalunya a dos projectes europeus 

sobre la prevenció de pèrdues i el malbaratament 

- Informar sobre l’inici de la consulta pública de l’avantprojecte de llei estatal de 

prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari  

- Codissenyar una eina que reforci el treball en xarxa entre els agents implicats en 

la prevenció  

- Generar un espai de trobada i treball en xarxa entre els membres del Comitè 

 

Programa de la sessió:  

Hora Desenvolupament acció 

9:00h Preparatius – Proves de so, connexió i projecció, llistat assistència, etc. 

10:00h Benvinguda i presentació de la sessió 

Pilar Chiva – Directora de l’Àrea d’Economia Circular. ARC Catalunya 

10:15h Ponència Interreg CircE 

Sra. Mireia Cañellas. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. DACC 

10:30h Ponència H2020 FoodRUs 

Sra. Núria Cases. ACR + 

10:45h Inici de la consulta pública de l’avantprojecte de llei de malbaratament 

Sra Glòria Cugat. DG d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. DACC 

11:00h  Pausa – càtering d’aprofitament (sObres Mestres) 

11:30h Codisseny d’una eina de treball en xarxa – dinàmica participativa 

Dinamització a càrrec d’Espai TReS 

12:30h Posada en comú 

12:50h Cloenda  

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

13:00h Fi de la sessió 
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Participació: 

A la sessió hi van assistir un total de 42 participants, representant a 30 organitzacions.  

De les 42 persones assistents, 20 treballen a l’administració pública, 10 són d’empreses, 

7 formen part d’entitats, i 5 es dediquen a la recerca. A més, 9 membres del comitè van 

excusar la seva assistència. 

 

La dinàmica participativa va comptar amb 34 participants, a més dels 4 dinamitzadors. 

Els grups blau i vermell van comptar amb 9 participants i els grups verd i groc amb 8.  
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5

Distribució dels assistents segons tipologia

Administració pública

Empresa

Entitat

Recerca
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2. Ponències marc i altres informacions d’interès 

2.1. Presentació de la sessió 

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

benvinguda a totes les persones assistents i va introduir els objectius de la sessió així 

com l’ordre del dia. També va fer els recordatoris pertinents respecte les mesures a seguir 

durant la sessió en el context de la COVID-19.  

Resum de la intervenció:  

En la darrera trobada, van sorgir nombroses propostes per continuar avançant des del 

comitè en la prevenció de pèrdues i el malbaratament. Es reprenen dos àmbits concrets, 

fer als membres del Comitè partícips de l’adhesió de Catalunya a dos projectes europeus 

sobre aquest tema i dedicar un espai a dissenyar conjuntament una eina que reforci el 

treball en xarxa entre els agents implicats en la prevenció del malbaratament. Durant la 

reunió també es tractarà l’avantprojecte de llei estatal de prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament alimentari i la recent consulta pública oberta pel Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació. 

 

 

 

 

 

Pilar Chiva, directora 

de l’àrea d’Economia 

Circular de l’Agència 

de Residus donant la 

benvinguda a la sessió 

Ens trobem en aquesta tardor intensa poques setmanes després de la celebració del dia 

internacional de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (29 setembre); de la V jornada 

anual per l’aprofitament dels aliments i sistemes agroalimentaris més sostenibles (15 

octubre); i de tots els actes de Barcelona, capital mundial de l’alimentació sostenible (14-

24 octubre). També a pocs dies que tingui lloc el Hotspot Catalunya Economia Circular 

2021 (15-18 novembre) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus (20-28 novembre). 
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En la trobada del juliol, vam fer una reflexió conjunta sobre quins han de ser els objectius 

i tasques del comitè. Avui continuem a partir de les aportacions que es van recollir aquell 

dia posant el focus en alguns àmbits concrets. 

1) Participació de Catalunya en projectes europeus sobre prevenció de les pèrdues 

i el malbaratament alimentari. 

La segona part de l’Ecowaste4food finalment no va tirar endavant perquè 4 dels 7 socis 

del projecte van decidir no participar-hi per diferents motius. No obstant, han sorgit 

noves oportunitats que tot i que comportin una participació menor esperem que també 

ens permetin mantenir aquest lligam amb socis i stakeholders a nivell europeu, continuar 

compartint aprenentatges i aportant l’experiència de Catalunya. Avui començarem 

presentant dos projectes en què participem com a ARC i dels quals us farem partícips 

com a comitè en diferent mesura. 

2) Avantprojecte estatal de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 

alimentari.  

El govern central treballa en una Llei sobre aquest àmbit. Ja en la consulta prèvia feta a 

finals de juny, diversos de vosaltres vau participar. També ho vam fer des de la Generalitat 

per promoure la màxima alineació amb la llei catalana. Ara ja s’ha publicat una proposta 

de text de l’avantprojecte de llei i està oberta la consulta pública des del 18 d’octubre 

fins l’1 de desembre. Volem aprofitar la trobada d’avui per comentar breument aquest 

tema. 

3) Networking o treball en xarxa. 

Finalment, dedicarem la segona part a aprofundir en un altre tema molt present a la 

trobada del juliol. La voluntat i la necessitat de continuar enxarxant-nos, de donar a 

conèixer els projectes en curs, conèixer què fan els altres, identificar col·laboracions, etc. 

Comptarem de nou amb la dinamització d’en Xavier Sabaté, la Laura Ruiz i en Xavi Basora 

d’Espai Tres que després ens en donaran els detalls. 

I per celebrar el retorn a la presencialitat i acompanyar-lo, comptarem avui amb una 

pausa cafè i amb un petit refrigeri preparat per Sobres Mestres que esperem que us 

agradi. 

2.2. Ponència Interreg CircE 

Sra. Mireia Cañellas. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, DACC. 

El projecte CircE (regions europees cap a l’Economia Circular), involucra 8 socis a escala 

local i regional, representatius de diferents escenaris socials i econòmics d’Europa. Entre 

els socis es troba el Govern Català. El projecte pretén ajudar els socis involucrats a millorar 

la capacitat dels seus governs per crear polítiques per impulsar l’economia cap a un 

model circular. Ho fa a través d’un intercanvi d’experiències o coneixement entre els 
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membres, que ajuda a avaluar els respectius models i a modificar o redreçar les polítiques 

i instruments associats. Cada soci ha elaborat un pla d’acció per transferir els 

aprenentatges de l’intercanvi interregional als seus propis instruments legals. A 

Catalunya s’ha treballat en economia circular en el sector tèxtil i el sector de les begudes 

(resum executiu). Un dels resultats destacats ha estat la guia Estratègies d’economia 

circular i prevenció del malbaratament i dels residus alimentaris al sector de les begudes. 

Per a més informació sobre l’aplicació del projecte a Catalunya podeu consultar els 

butlletins de la generalitat: sobre el projecte CircE 2014-2020,  sobre l’aplicació als sectors 

tèxtil i de les begudes. 

El projecte CircE està executant una extensió d’un any en el marc de les afectacions 

COVID. Els socis treballen en dos àmbits: el sector tèxtil i el malbaratament alimentari. 

Han demanat a l’Agència de Residus que en sigui stakeholder del projecte en aquest 

segon àmbit. Els resultats del projecte es compartiran amb el Comitè de Profit. 

El projecte es pot consultar al web https://www.interregeurope.eu/circe/  

 

 

 

 

 

 

Mireia Cañellas durant la ponència 

sobre el projecte Interreg CircE 

 

2.3. Ponència H2020 FoodRUs 

Sra. Núria Cases. ACR +. Intervenció en línia. 

L’ACR+ és una associació de ciutats i regions per l’ús eficient dels recursos. L’Agència de 

Residus de Catalunya n’és sòcia fundadora i hi té moltíssima implicació encara avui dia.  

L’ACR+ és soci en el projecte H2020 FoodRUs solucions circulars per a sistemes 

alimentaris resilients. El seu objectiu és millorar la resiliència de les regions així com la 

implantació de diferents solucions innovadores al llarg de la cadena alimentaria per 

prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari. Hi participen 29 socis. En aquest 

projecte estan implantant 23 solucions en un total de 10 regions europees.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.www.rdites.scipedia.com/f/f4/DGPA_circe_jornadaa-CIRCE-PRESENTACIO-DE-RESULTATS-RESUM-EXECUTIU-CAT.pdf
https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Economia-circular-en-las-bebidas
https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Economia-circular-en-las-bebidas
https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Vives_2017a
https://rdi.dtes.scipedia.com/s/DGPA_circe_jornadaa
https://rdi.dtes.scipedia.com/s/DGPA_circe_jornadaa
https://www.interregeurope.eu/circe/
https://www.foodrus.eu/
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Imatge de la ponència en línia del projecte FoodRUs 

En el projecte es duran a terme 3 pilots: un a Espanya, un a Dinamarca i un a Eslovàquia. 

El pilot d’Espanya es situa a Navarra i està enfocat a les amanides preparades. Té 

l’objectiu de millorar la traçabilitat de la cadena de fred i els hàbits de consum.  

El 2n pilot és a Dinamarca. Tracta el producte càrnic i pesquer. Pretén reduir el consum 

de carn i les emissions efecte hivernacle, així com monitoritzar les preferències del 

consumidor. 

El 3r pilot es duu a terme a Eslovàquia i es centra en el pa. El pilot té com a objectiu reduir 

els residus de pa mitjançant campanyes de conscienciació. 

El projecte pot resultar d’interès per al Comitè en tant que les regions associades, entre 

les quals es troba Catalunya, tindran accés a les 23 solucions .  

Dins el projecte hi ha diversos processos de cocreació i participació, així com també 

activitats de ciència ciutadana, models de negoci innovadors... 

Un d’aquests processos de cocreació son els Workshops que es duen a terme a nivell 

d’estat. En aquest cas, Catalunya pot participar en el National Replication Workshop 

espanyol. 

El projecte en tot moment posa èmfasi en la prevalença de la prevenció de les pèrdues i 

el malbaratament. 

Podeu consultar més informació del projecte al seu web: https://www.foodrus.eu/. 

 

https://www.foodrus.eu/
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2.4. Inici de la consulta pública de l’avantprojecte de llei de malbaratament 

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

Gastronomia, DACC, va facilitar informació sobre l’inici de la consulta pública de 

l’avantprojecte de llei de malbaratament, al qual s’ha convidat el Govern de la Generalitat 

a participar i fer els comentaris pertinents. 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la intervenció de 

Glòria Cugat 

Actualment l’avantprojecte de llei espanyola es troba en fase de informació pública. Des 

del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es farà una proposta en 

nom de la Comissió Interdepartamental, amb observacions pròpies i basades en la llei 

catalana, sense perjudici que els diferents departaments presentin els seus comentaris. 

Començant pels antecedents, el novembre de 2020 la Generalitat es va posar a disposició 

del MAPA, per aportar el que calgués per fer la llei espanyola. 

El 22 de juny 2021, des de la Generalitat es van aportar idees que consideraven clau. Per 

exemple respecte quin ha de ser l’enfocament de la llei: de cadena, amb accions en tota 

la cadena alimentària per tenir impacte. La visió de la Generalitat planteja que no sigui 

una llei que distribueixi els excedents sinó que se centri en no produir més aliments dels 

necessaris, en no generar malbaratament. Així es com es contempla ja a la llei catalana. 

La llei autonòmica no és només una declaració d’intencions sinó que també exposa certes 

obligacions per tots els agents implicats. En aquest sentit es compta amb iniciatives 

voluntàries i d’altres d’obligatòries, on destaquen crear un pla de prevenció i la necessitat 

de quantificar. 

Creuen que en aquest tipus de lleis cal, a més, incorporar mesures de foment, de 

determinades pràctiques i actuacions, així com introduir incentius econòmics i 

desgravacions fiscals. Aquesta última acció autonòmicament no és possible ja que la 

competència és estatal. 

Ja s’ha obert formalment el període de consulta sobre un primer redactat de 

l’avantprojecte de llei, on s’hi poden fer observacions. En general des del Departament 
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consideren que la llei espanyola coincideix en molts aspectes amb la catalana, i no es 

creu que hi hagi d’haver molts problemes d’encaix tenint en compte el document actual. 

 

Els únics aspectes que no s’han recollit a la llei espanyola, i que es van demanar des de 

la Generalitat, són els incentius fiscals i l’excepció d’obligacions per microempreses. La 

Generalitat farà aquestes observacions de nou, tot defensant el que va aprovar el 

Parlament de Catalunya.  

El termini de la consulta a l’avantprojecte de llei de prevenció del malbaratament i les 

pèrdues a nivell estatal acaba l’1 de desembre. S’anima els membres del comitè a fer 

arribar les seves pròpies observacions. 

A nivell català, paral·lelament a l’avantprojecte de llei espanyola, des del Departament es 

treballa en el desplegament reglamentari de la llei catalana, aprovada el març de 2020. 

Per ara ja es disposa d’un primer text molt madur on es desenvolupen els aspectes a que 

obliga la llei. Per exemple l’estructura d’obligacions per a operadors, les obligacions per 

les administracions publiques i l’espigolament. La primera setmana de desembre es farà 

una consulta sectorial interna, igual que van fer reunions per fer la llei, amb els agents 

implicats (i per tant membres del Comitè). Es preguntarà per la seva opinió i es recollirà 

tot allò que s’esmenti i vagi en línia amb la llei. 

Posteriorment es presentarà el document incloent les necessitats dels agents implicats i 

el gener de 2022 es farà un període formal de consulta pública.  

Per ara s’avança amb prudència, vigilant que hi hagi encaix amb la llei estatal. Pel moment 

sembla que no hi hauria problema, segons el primer document, però fins que no s’aprovi 

no se sabrà del cert.  
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Tot seguit es va obrir un breu torn de preguntes i comentaris on els membres del 

comitè van poder intervenir. 

Comentari 1: En quant al desenvolupament de la llei espanyola, sembla que serà més 

light que la de Catalunya, ja que històricament som pioners en el tema. Haurem d’estar 

a l’aguait. Poden haver sorpreses... 

Resposta: De moment a Madrid han posat obligacions que aquí hem eximit, com per 

exemple les obligacions a microempreses. Interessa que les dues lleis vagin d’acord. Hi 

ha paràgrafs molt similars o inspirats en la llei catalana, pel que no s’espera que els texts 

siguin contradictoris. 

Comentari 2: Cal evitar que la llei espanyola endarrereixi la posada en funcionament del 

reglament de la llei catalana. Sembla bé compassar les dues lleis per a que vagin d’acord, 

però cal que això no endarrereixi un any i mig més el reglament autonòmic. 

Pregunta: Hi ha alguna altra comunitat autònoma on s’hi ha desenvolupat una llei de 

pèrdues i malbaratament? 

Resposta: Que se sàpiga o sigui de gran rellevància no. A Castella la Manxa hi ha un 

decret centrat en les donacions d’excedents. L’espanyola clarament s’ha inspirat en la 

catalana, però hi ha diferències. No hi consta l’espigolament, per exemple. De totes 

maneres ja interessa que la llei espanyola s’assembli a la nostra, ja que d’aquesta manera 

l’encaix és més senzill. 

Per acabar, Glòria Cugat demana que si els participants fan observacions a la llei 

espanyola i volen fer-ho arribar també a la comissió interdepartamental de la Generalitat 

per posar-ho en coneixement de l’administració, els seria molt interessant. 

2.5. Altres informacions d’interès 

Abans d’iniciar la dinàmica participativa, Míriam González, del Departament de Prevenció 

i Eficiència dels Recursos de l’Agència de Residus, va recordar als assistents que existeix 

un correu de contacte amb el comitè de profit, mitjançant el qual es pot enviar informació 

a tots els membres del comitè: deprofit.arc@gencat.cat  

A l’enviar un correu destinat a aquesta adreça, tots els membres que hi estan subscrits 

reben la comunicació. Si algú desitja subscriure’s, només cal que enviï un correu a l’adreça 

del comitè: comitedeprofit@gencat.cat. 

A més, recorda l’existència del Butlletí sobre aprofitament de la Generalitat 

#AprofitaelsAliments, del qual s’acaba de publicar el número 33. La subscripció i la 

consulta als números publicats es pot fer aquí. 

  

mailto:deprofit.arc@gencat.cat
mailto:comitedeprofit@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/ca/dar_butlletins/butlleti-aprofitaelsaliments/
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3. Codisseny d’una eina de treball en xarxa  

 

3.1. Metodologia de la dinàmica 

Es van distribuir les persones participants en quatre taules, amb els grups pre-establerts 

segons la inscripció, de manera que tinguessin la màxima diversitat d’agents.   

Cada taula tenia un/a dinamitzador/a que facilitava el treball.  

Grup Dinamitzador/a 

Verd Míriam González – Agència de Residus de Catalunya 

Blau Xavi Basora – Espai TReS 

Vermell Xavi Sabaté – Espai TReS 

Groc Laura Ruiz – Espai TReS 

 

L’objectiu de l’activitat era pensar una eina o mecanisme per maximitzar el treball en 

xarxa/sinèrgia entre els membres del comitè o els agents clau de l’aprofitament 

alimentari (presentar projectes, contactar, sinèrgies, aliances, compartir recursos). Amb 

la idea que el que sortís es pogués tirar endavant entre tots.  

Cada grup representava un equip que havia de dissenyar o pensar una eina o mecanisme 

per optimitzar el treball en xarxa entre els membres del comitè o entre els agents clau 

de l’aprofitament alimentari. Havia de ser una eina útil, aplicable. Per dissenyar-la, calia 

posar-se en la pell de qui ho faria servir, preguntar-se quines necessitats tindria i donar-

hi resposta amb una proposta d’innovació, disseny, etc. 

Per començar, es van recollir les 

necessitats amb post-its (pluja d’idees). 

Cadascú podia escriure tantes 

necessitats com considerés, i les 

podien comentar breument.  

Es va fer una segona pluja d’idees de 

resposta a les necessitats detectades. 

Aquestes idees van ser agrupades per 

el/la dinamitzador/a fora del panell.  

Cada grup va escollir una proposta a desenvolupar. A partir d’aquí, el dinamitzador/a va 

anar dirigint el treball per anar omplint totes les caselles de la fitxa, seguint aquest ordre:  

- Descripció de la proposta. Com ho fem?  

- Agents implicats. Amb qui podem comptar? Quin paper hi tindrien?  

- Recursos necessaris. Què ens cal?  

- Temporalització. Quan es pot dur a terme?  
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Els darrers 10 minuts es van dedicar per a que el grup consensués un títol de la proposta 

i quins eren els 3-4 punts forts. El grup també havia d’escollir un/a portaveu, que va 

presentar el títol i els punts forts en plenari.  

  

3.2. Necessitats detectades 

Aquest apartat presenta les necessitats detectades pels participants dels quatre grups i 

agrupades segons temàtiques. 

Comunicar / obtenir o difondre informació (12 aportacions) 

- Informació (2) 

- Seguiment de dades / Dades estadístiques (2) 

- Saber què fan la resta d’interlocutors, agència... 

- Compartir informació sobre projectes de l’àmbit 

- Mapa de recursos 

- Estar al cas de les accions municipals 

- Difusió de les iniciatives locals/regionals d’aprofitament alimentari (web administració, ens 

locals, entitats...) mitjançant XXSS, mapa interactiu dels projectes, etc. 

- Comunicació (sensibilització ambiental i social) sobre els aliments (donació d’aliment, 

etiquetatge...) 

- Poder arribar més a la societat jove 

- Eina de comunicació i difusió i més enllà 
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Compartir experiències o bones pràctiques (11 aportacions) 

- Compartir estratègies i solucions per poder mesurar-quantificar (2) 

- Conèixer / intercanviar bones pràctiques (2) 

- Compartir coneixement i experiència 

- Compartir eines, processos, “dreceres”. 

- Compartir obstacles i esculls dels projectes 

- Coneixement d’accions concretes (visites) 

- Difusió de les iniciatives locals/regionals d’aprofitament alimentari (web administració, ens 

locals, entitats...) mitjançant XXSS, mapa interactiu dels projectes, etc. 

- Detectar necessitats dels agents 

- Enquesta o jornada de posada en comú 

Col·laborar / establir aliances (10 aportacions) 

- Crear sinèrgies entre projectes 

- Contactes i projectes que ja existeixen 

- Fer més xarxa amb projectes de reaprofitament alimentari  

- Xarxa amb tota la cadena (producció – gestió de residus).  

- Coordinar-nos per no repetir, duplicar esforços, projectes, etc. 

- Col·laboració amb entitats que facin o vulguin fer un mateix projecte 

- Avançar en projectes concrets de col·laboració 

- Fer circuits petits, evitar pèrdues de temps, energia, etc. 

- Per aprofitar el potencial existent 

- Que des de l’administració es faciliti la xarxa (informació, contactes, etc.) entre empreses, 

entitats i altres actors 

Obtenir recursos, eines, fer ús de mecanismes (7 aportacions) 

- Digitalització / plataforma digital (2) 

- Recursos econòmics per emprendre accions  

- Recursos econòmics per donar estabilitat als projectes i fer-los més forts 

- Eina per quantificar el malbaratament a la cuina de les escoles 

- Optimitzar recursos existents 

- Postcovid: presencialitat 

Avançar en grans objectius (3 aportacions) 

- Conscienciar sobre les PMA a tots els actors i consumidor final 

- El malbaratament no s’associï a pobresa sinó a responsabilitat 

- Minimitzar els productes que acaben a l’abocador 

Altres (4 aportacions) 

- Desenvolupar propostes i projectes de recerca 

- Projectes de sensibilització.  

- Incorporar aquest tema en els currículums escolars 

- Perquè el consum responsable dels aliments és responsabilitat de tots els agents de la 

cadena. 
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3.3. Propostes d’eines de treball en xarxa 

Aquest apartat presenta les propostes d’eines de treball en xarxa suggerides pels 

participants dels quatre grups i agrupades segons temàtiques. 

 

Plataforma digital: webs / aplicacions... (15 aportacions) 

- Obrir una línia de subvenció que sigui imprescindible com a mínim dues entitats i que cadascuna 

aporti valors diferents 

- App o web que contingui els projectes concrets, amb resum i contacte. S’ha de fer manteniment i 

captar tots els nous projectes  

- Espai (web o similar) on puguem anar veient més actualitzadament què està fent tothom (inclosos 

projectes per començar) 

- Creació plataforma virtual d’iniciatives del sector: projectes implementats (mapa geolocalització), 

propostes millora xarxa, taulell recursos econòmics, donacions... 

- Crear una plataforma  

- Blog col·laboratiu on deixar (penjar) recursos, iniciatives, propostes amb notificacions mòbil 

(profitpèdia) 

- Intercanvis de bones pràctiques a través de la plataforma digital 

- Cercador d’experiències/projectes amb paraules clau i monogràfics (web) per poder contactar 

- Cercador agrupar experiències segons criteris 

- Crear un espai web que permeti l’intercanvi d’informació 

- Creació de xarxa social 

- App: Amb xarxes socials #, informació bàsica, dades, accions, agenda, espai col·laboratiu.  

- App entre entitats, per redistribuir 

- App per joves, per facilitar la compra o evitar malbaratament. 

- Mapa interactiu: dibuix creatiu, en català. 

Eines de comunicació (5 aportacions) 

- Minireunions entre els interessats 

- Comunicació: Comitè de profit (provisional), grup Whatsapp, Grup Teams, Intranet, 

Videoconferència, Constituir un organisme amb representació de tots. 

- Sèrie de documentals curs de bones pràctiques, filmats per adolescents 

- Programa de ràdio/TV/Youtube 

- Canal de comunicació per donar més visibilitat als projectes i crear sinèrgies. Tenim e-mail de profit 

i butlletí DARP 

Trobades presencials (3 aportacions) 

- Reunions trimestrals 

- Reunions programades per temàtiques o projectes 

- Trobades 

Altres espais respositori (3 aportacions) 

- Excel 

- Base de dades (títol – breu descripció – contacte) 

- Fitxes per projectes o iniciatives 

Altres (8 aportacions) 

- 30-60 Intercanvi de coneixements tècnics, coneixements experiències 

- Aprofitar eines, espais existents, crear-ne de noves. 

- Cercant usos alternatius per als productes no comercialitzats o els residus generats 

- Fixar màxim 3 objectius a treballar 

- Enquesta per votar objectius o temes 

- Espai menjador com a eina/espai de treball – Projecte “Pesa i pensa” 

- Comunicar el valor de cada aliment 

- Recuperar antics hàbits 



 
                                                                                                                                         Comitè de Profit 

                                                                                                                                                         Sessió núm 2-2021 

                                                                                                                                                             Acta de la sessió 

  

 

2 de novembre de 2021                                                                                                                           16 

 
 

3.4. Propostes d’eines desenvolupades pels quatre grups 

Els grups van presentar les següents propostes i fitxes, que tot seguit es transcriuen a fi 

de ser el més entenedores possible. 

Fitxa de la proposta del Grup Verd – “Profitgate” 

 

Fitxa de la proposta del Grup Blau – La Profitpèdia 
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Fitxa de la proposta del Grup Vermell – Comitè de Profit 30 – 60 

 
Fitxa de la proposta del Grup Groc – Fòrum de solucions per l’aprofitament 

 

 



 
  

 
 

  

Profitgate 

- Que fan la resta d’interlocutors, agència 

- Compartir info sobre projectes de l’àmbit 

- Crear sinèrgies entre projectes 

- Conscienciar sobre les PMA a tots els 

actors i consumidor final 

- Mapa de recursos 

- Compartir coneixement i experiència 

- Compartir obstacles i esculls dels 

projectes 

- Contactes i projectes que ja existeixen 

- Agents del Comitè de Profit que aportin 

projectes 

- Agència de Residus de Catalunya per 

dinamitzar 

- Altres contactes que proporcionin els 

agents del Comitè de Profit 

Cristina Madrilley, Cristina Marqués, Emilia Expósito, Estefania Alcañiz, Mireia 

Plaza, Neus Zurro, Sergio Martínez 

- Programació 

- Lideratge/Coordinació 

- Compromís/ Implicació agents 

- Projecte col·laboratiu 

- Disseny: Pràctic, visual, intuïtiu, àgil 

- Community Manager/ 

dinamitzador/a 

Projecte a llarg termini, estructurat en 

diferents fases: 

Creació → Continguts → Ús/Manteniment 

Cercador 

 Variable 1 

 Variable 2 

 Variable 3 

 

- 

- 

 

Horitzontalitat, context normatiu, no partim de zero: molts projectes 

en marxa, possibilitat d’arribar a nous agents. 

Enllaç per accedir a projectes externs 

Projectes dels agents 

- Fitxes amb informació breu del 

projecte 

- Dades de contacte 

- Caracterització segons les 

variables del buscador 

 
Espai de demandes/preguntes 

 

Coneixement 

BASE DE DADES 



 
 

 
 

  

Profitpèdia  

Plataforma digital de projectes de malbaratament 

- El malbaratament no s’associï a pobresa sinó a responsabilitat 

- Comunicació (sensibilització ambiental i social) sobre els aliments 

(donació d’aliment, etiquetatge...) / Projectes de sensibilització. 

Difusió de les iniciatives locals/regionals d’aprofitament alimentari 

(web administració, ens locals, entitats...) mitjançant XXSS, mapa 

interactiu dels projectes, etc. 

- Avançar en projectes concrets de col·laboració 

- Desenvolupar propostes i projectes de recerca 

- Seguiment de dades / - Dades estadístiques (Informació) 

- Que des de l’administració es faciliti la xarxa (informació, contactes, 

etc.) entre empreses, entitats i altres actors 

- Recursos econòmics per emprendre accions / per donar estabilitat 

als projectes i fer-los més forts 

- Eina per quantificar el malbaratament a la cuina de les escoles 

- Fer més xarxa amb projectes de reaprofitament alimentari / Xarxa 

amb tota la cadena (producció – gestió de residus).  

- Coordinar-nos per no repetir, duplicar esforços, projectes, etc. 

- Estar al cas de les accions municipals.  

- Coneixement d’accions concretes (visites) 

 

 

 

- Tots els membres del comitè poden 

publicar projectes 

- Projectes d’altres agents (publicats per 

l’administrador/a) 

- De consulta oberta / pública  

Àlex Piñol, Antonio Borràs, Georgina Cepas, Glòria Figuerola, Laura Batlle, 

Maite Molina, Mariona Ortiz, Raúl Paniagua, Vanessa Macarro 

- Administrador/a: Ha de fer 

manteniment de la plataforma i 

captació de novetats 

- Inversió inicial: per muntar la 

plataforma 

- Recursos econòmics per pagar 

l’administrador/a 

- Caldria un temps indeterminat per 

buscar els recursos per a la inversió 

inicial i el posterior manteniment 

- 6 mesos per muntar la plataforma 

(podria estar enllestida a la 

primavera de 2022) 

- Un cop muntada, tindria un ús 

continuat 

-  

Plataforma digital, fàcil, visual 

- De fàcil consulta i amb filtres/categories 

- Que es vagi actualitzant periòdicament  

- Col·laborativa (membres del Comitè poden publicar via formulari) 

- Oberta a subscripcions per notificar les novetats 

- Consultable al mòbil (no és imprescindible, si hi ha recursos) 

- Valorar si es poden aprofitar plataformes existents (com Decidim) 

- Continguts de la plataforma: 

o Projectes en curs (amb resums breus): classificats per 

temàtiques i ubicats en un mapa 

o Propostes de nous projectes (amb persones de contacte) 

o Casos d’èxit (del comitè i d’altres països) 

o Agenda d’esdeveniments 

o Oferta/demanda de recursos humans/materials/etc. 

o Entitats membres del Comitè 

o Dades sobre malbaratament 

És una proposta factible/viable, és útil, multiplica i fa xarxa → ús 

eficient dels recursos, actualitzada! 



 
 

 
 

  

Comitè de Profit 30 - 60 

- Perquè el consum responsable dels aliments és 

responsabilitat de tots els agents de la cadena. 

- Compartir estratègies i solucions per poder 

medir-quantificar (2) 

- Compartir eines, processos, “dreceres”. 

- Desconeixement 

- Informació 

- Conèixer bones pràctiques 

- Col·laboració amb entitats que facin o vulguin fer 

un mateix projecte 

- Fer circuits petits, evitar pèrdues de temps, 

energia, etc. 

- Incorporar aquest tema en els currículums 

escolars 

- Poder arribar més a la societat jove 

- Eina de comunicació i difusió i més enllà 

 

Assumpció Anton, Dolors Moreno, Elena Bagaria, Elisabet Prunes, Gemma Daina, 

Josep Lluís Escuer, Montserrat Banqué, Nikoletta Theodoridi, Olalla Cegarra 

- Aprofitar recursos existents! 

(no crear nous) 

 

- Repartir tasques 

Eina de comunicació i difusió i més enllà 

Comitè de Profit – Detectar necessitats – 4 grups (sector primari, 

distribució i venda, restauració, consum final)– Posada en comú – 

Solucions →solucions “naturals”, no forçades, espontànies → cultura. 

- Espai menjador com a eina/espai de treball – Projecte “Pesa i pensa” 

- Comunicació: Comitè de profit (provisional), grup Whatsapp, Grup 

Teams, Intranet, Videoconferència, Constituir un organisme amb 

representació de tots. 

- Comunicar el valor de cada aliment 

- Recuperar antics hàbits 

- Sèrie de documentals curs de bones pràctiques, filmats per 

adolescents / Programa de ràdio/TV/Youtube 

- Trobades: aprofitar eines, espais existents, crear-ne de noves.  

30-60 Intercanvi de coneixements tècnics, coneixements experiències 

- App: Amb xarxes socials #, informació bàsica, dades, accions, agenda, 

espai col·laboratiu. App entre entitats, per redistribuir, app per joves, per 

facilitar la compra o evitar malbaratament. 

- Mapa interactiu: dibuix creatiu, en català. 

- Continuïtat (aprofitament) de la tasca del comitè 

- Treballa la comunicació i la difusió 

- Aprofita l’empenta dels de 30 i l’experiència dels de 60 



 
 

 
 

  

Fòrum de solucions per l’aprofitament 

- Digitalització / plataforma digital 

- Per aprofitar el potencial existent 

- Optimitzar recursos existents 

- Detectar necessitats dels agents 

- Minimitzar els productes que acaben a 

l’abocador 

- Intercanvis de bones pràctiques 

- Enquesta o jornada de posada en comú 

- Postcovid: presencialitat 

 

- Membres del comitè de profit 

- Experts puntualment 

Albert Farré, Albert Savin, David Esteller, Jaume Forés, Lluc Mercadé, Marta 

Ruiz, Núria Camps i Virginia Ferrer 

- Dinamitzador/a (moderar fòrums, fer 

fitxes...) 

- L’eina en si 

- Temps dels membres del comitè 

- 3 trobades presencials a l’any 

- Les temàtiques dels fòrums podrien 

durar aproximadament 1 any i després 

s’haurien de renovar. Depèn del tema a 

tractar (si té un desenvolupament llarg) 

es podria establir més o menys temps. 

Eina digital – part oberta a tothom i part per a membres del comitè 

- Fòrums temàtics (temes consensuats + bústia de suggeriments 

d’altres temes) 

- Espai propi de cada agent 

o Projectes 

o Bones pràctiques 

o Membres i contactes → Directori 

Trobada presencial → definir objectius i temes a tractar (als fòrums) 

Eina viva i enriquidora (debat), permet conèixer, 

crear, adoptar solucions a problemes 

quotidians i propis, permet una gran implicació 

dels membres, econòmic (baix cost). 

Fitxa guia/model i paraules clau 
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4. Valoració conjunta de les propostes  

 

En plenari, cada portaveu de grup va exposar el seu panell a la resta, anunciant el títol de 

la proposta i els seus punts forts. Ho havien de fer de manera breu (1 minut) i convincent, 

per rebre una bona valoració de les altres taules (elevator pitch).  

 

 

 

 

 

 

El grup blau exposant la seva 

proposta “La profitpèdia” 

Es van agrair les aportacions i es va recordar que es tindrien en compte totes les idees. 

Per acabar es va procedir a fer una dinàmica de valoració conjunta de les eines descrites. 

Com a exercici final, els participants van ordenar mitjançant un rànquing, via mentimeter, 

les propostes segons els criteris següents:  

- Interès/utilitat  

- Innovació/originalitat 

- Viabilitat 

Els resultats que es van obtenir es mostren a continuació: 
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Cloenda 

Alfred Vara, cap del departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos de l’ARC va fer 

el tancament de la sessió, agraint a tothom la seva participació activa. També va recordar 

i emplaçar els membres del comitè a les noves trobades al 2022 i als propers 

esdeveniments en l’àmbit de l’aprofitament: Hotspot Catalunya Economia Circular 2021 

(15-18 novembre) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus (20-28 novembre). 

 

 

 

 

 

 

Alfred Vara fent la cloenda de la 

sessió.  
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Annex 1. Participants a la sessió  
 

Tipologia Entitat Assistent Grup 

Administració Ajuntament de Cornellà de Llobregat Mireya Plaza Verd 

Administració Ajuntament de Reus Albert Farré Groc 

Administració Ajuntament de Sant Just Desvern Dolors Moreno  Vermell 

Administració Àrea Metropolitana de Barcelona  Àlex Piñol Montoliu Blau 

Administració Consorci de Residus del Vallès Occidental  Cristina Marqués Verd 

Administració Consorci de Residus del Vallès Occidental  Elisabet Prunes Vermell 

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya  Albert Savin Groc 

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya  Alfred Vara  

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya  Elena Bagaria Vermell 

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya  Maria Serentill  

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya  Pilar Chiva  

Administració DACC - Agència de Residus de Catalunya  Vanessa Macarro Blau 

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

Agroalimentàries 
Glòria Cugat 

 

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

Agroalimentàries 
Maria Aurell 

Verd 

Administració DACC - D.G. de Polítiques Ambientals  Mireia Cañellas   

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

Administració Departament de Drets Socials Jaume-Nicolau Forés  Groc 

Administració 
D.G. de Promoció Econòmica, Competència i 

Regulació 
Sergio Martínez 

Verd 

Administració Empresa - Agència Catalana de Consum  Olalla Cegarra  Vermell 

Empresa AECOC  David Esteller Groc 

Empresa Campos Estela  Maite Molina Blau 

Empresa Caprabo Cristina Madrilley Verd 

Empresa 
Federació de Cooperatives Agràries de 

Catalunya (FCAC) 
Josep Lluís Escuer 

Vermell 

Empresa 
Federació de Cooperatives Agràries de 

Catalunya (FCAC) 
Lluc Mercadé 

Groc 

Empresa Mercabarna Estefania Alcañiz Verd 

Empresa Mercabarna Georgina Cepas  Blau 

Empresa Semproniana Ada Parellada  

Empresa sObres Mestres Nikoletta Theodoridi Vermell 

Empresa Unió de Pagesos Antonio Borràs Blau 

Entitat Associació Catalana de Municipis  Núria Camps Groc 

Entitat Associació Social Andròmines Raúl Paniagua Blau 

Entitat Banc de Recursos Mariona Ortiz Blau 

Entitat 
Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, 

Consum i Alimentació (CUS) 
Emilia Expósito 

Verd 

Entitat Fundació Formació i Treball (FIT) Glòria Figuerola Blau 

Entitat Fundació Nutrició Sense Fronteres  Montserrat Banqué Vermell 

Entitat Fundació Nutrició Sense Fronteres  Neus Zurro Verd 

Recerca 
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi 

Climàtic (UPF) 
Laura Batlle-Bayer 

Blau 

Recerca CREDA/UPC/IRTA Amèlia Sarroca  

Recerca CETT - UB - Escola d’Hosteleria Gemma Daina Vermell 

Recerca IRTA Assumpció Anton Vermell 

Recerca IRTA Marta Ruiz Groc 
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Annex 2. Càtering d’aprofitament 

 
Acabades les ponències i la nota informativa, es va fer una pausa- cafè, amb càtering 

proporcionat per sObres Mestres, empresa d’aprofitament alimentari i membres del 

Comitè de Profit. 

 

 

 

 

 

 

sObres Mestres preparant 

el càtering d’aprofitament 

 

 


