ACORD CÍVIC
PER A UNA MERCABARNA
NETA I SOSTENIBLE

Barcelona, juny de 2002

1.

UN COMPROMÍS COMPARTIT

MERCABARNA és el mercat d’abastaments de Barcelona, capital de Catalunya i
centre d’una de les regions metropolitanes més grans del sud d’Europa, i és, a més, una
de les concentracions empresarials de més complexitat organitzativa del seu entorn.
A MERCABARNA hi ha més de 800 empreses implantades, uns 6.200 treballadors hi
tenen el seu lloc de treball, prop de 20.000 persones la visiten cada dia, es
comercialitzen una mitjana de 6.400 tn/dia de productes, entren cada dia uns 15.000
vehicles, i es produeixen una mitjana de 180 tn de residus diaris, tot això fa de
MERCABARNA una veritable ciutat del comerç a l’engròs.
Aquesta intensitat en l’ús de l’espai és indestriable de la vocació de MERCABARNA
per consolidar-se com a una Unitat Alimentària de qualitat en tots els seus aspectes.
Qualitat que s’aconsegueix tenint cura d’una Unitat entesa com a espai comú net i
ordenat, com a indret ideal de treball que compartim cívicament i que sentim com casa
nostra i de tots i cadascun dels usuaris.
Tal com explica el president de MERCABARNA a la memòria del 2000 “Algunes de
les transformacions que comportarà l’evolució del sector agroalimentari ja són
previsibles en el present i, per tant, s’han d’afrontar ara per poder tenir un lloc en el
mercat de demà”, entre aquestes transformacions una de molt clara i que ja és present és
la gestió dels residus produïts per l’activitat comercial. Garantir un espai de qualitat i,
alhora, un ús intensiu d’aquest, demana a tots els que el compartim una actitud de
corresponsabilitat en les estratègies de recollida i de neteja de la Unitat Alimentària.
La voluntat compartida d’obtenir una MERCABARNA més neta i ordenada i, per tant,
més sostenible i competitiva, l’hem volguda materialitzar a través de l’Acord Cívic per
una Mercabarna Neta i Sostenible, un compromís de MERCABARNA i dels seus
usuaris de posar en marxa i fer funcionar el nou Servei de Recollida Selectiva de
Residus, Punt Verd i Neteja de la Unitat Alimentària, que ofereix a tots els implicats un
nou conjunt d’accions encaminades a facilitar un major respecte pel medi ambient i,
alhora, assolir unes millors condicions de seguretat alimentària on es desenvolupi
l’activitat.
L’Acord Cívic per a una Mercabarna Neta i Sostenible és, alhora, un referent
participatiu i un instrument per a la implantació progressiva del nou Servei de
Recollida Selectiva i Punt Verd, que respon als principis bàsics que emmarquen un
programa de gestió de residus mediambientalment sostenible. També és, a més, una
fórmula per avaluar periòdicament, i millorar sempre que calgui, la qualitat de la neteja
a la Unitat Alimentària.
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2.

PRINCIPIS BÀSICS D’UN PROGRAMA DE GESTIÓ
DE RESIDUS SOSTENIBLE

Tots aquells agents econòmics que desenvolupen la seva activitat en la distribució de
productes de consum, han d’entendre que aquest procés logístic directe, des de la
producció fins al consumidor, porta associat un procés logístic invers, basat en facilitar
que les restes del producte i dels seus envasos retornin al procés productiu amb el menor
residu possible.
Si Mercabarna i els seus mercats majoristes tenen vocació de centralitat en
l’aprovisionament directe, cal que ofereixen solucions centrals en el
desaprovisionament invers.
D’altra banda, hem de fer un important esforç per tal d’associar, de manera indissoluble,
la imatge de respecte ambiental amb l’activitat de distribució de productes frescos que
es desenvolupa a la Unitat Alimentària, i reconèixer que els hàbits i maneres de fer de
tota la vida no són els més adequats i, en conseqüència, tots plegats hem de contribuir a
modificar-los, entenen que aquest serà un procés que precisarà d’un cert temps.
Més enllà de les inversions necessàries per dotar als Mercats de mitjans que facilitin als
operadors majoristes, al seu personal i als compradors adoptar unes formes de treball
adequades a les exigències de la sostenibilitat mediambiental, forma part important del
nou programa aquesta declaració formal de voluntat entre tots els que participem en
l’activitat de Mercabarna.
El programa de gestió de residus que adoptem es basa en els següents principis
generals:
-

Prevenció de la contaminació
Minimització dels residus en origen
Separació dels residus en fraccions
Valoració de cada fracció
Disposició controlada d’allò que no sigui valorable
Proximitat, que la gestió dels residus es faci al més a prop possible d’on
es generen
Responsabilitat del productor del residu
Corresponsabilitat de tots els que intervenen en la cadena
Subsidiaritat d’aquells que administren territoris
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3.

ELS OBJECTIUS DE L’ACORD CÍVIC

MERCABARNA i les empreses usuàries promouran actituds i conductes cíviques que
fomentin una Unitat Alimentària més neta, més sostenible i més convivencial,
mitjançant les següents accions:
•

Implantació dels nous sistemes de recollida selectiva i Punt Verd, assolint uns
nivells màxims de valoració de residus.

•

Millora de la qualitat de la neteja de la Unitat Alimentària de manera gradual i
continuada, tant dels espais d’ús comú com dels privatius de cadascun dels
usuaris.

•

Adequació dels mitjans destinats a la neteja, a les especificitats de cada servei i
instal·lació, potenciant-ne els sistemes de control.

•

Facilitar la informació, la formació i l’educació ambiental de tots aquells agents
i persones implicades en el procés de generació de residus.

•

Promoure les accions encaminades a la reducció i a la separació en origen dels
residus per tal de facilitar la seva valoració i reciclatge.
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4.

COMPROMISOS DE MERCABARNA

MERCABARNA es compromet a desplegar amb eficàcia tots els mitjans tècnics i
humans necessaris per garantir una Unitat Alimentària, neta, ordenada i sostenible,
assumint els compromisos següents:
• Informar puntualment als gremis i usuaris en general del conjunt de serveis que
ofereixen els nous sistemes de recollida selectiva, Punt Verd i neteja.
• Posar en funcionament, de manera progressiva i ordenada, els nous serveis,
dissenyats d’acord amb les necessitats de cada sector.
• Dotar als Mercats Majoristes de punts de disposició de residus que permetin un
primer nivell de separació.
• Posar en funcionament el nou sistema de recollida selectiva i específica als
locals i establiments de restauració de la Unitat Alimentària.
• Promoure actuacions que contribueixin a la reducció de residus en origen, i a
l’augment de l’aprofitament dels materials, especialment de la brossa orgànica,
per disminuir, d’aquesta manera, el rebuig.
• Impulsar programes de comunicació per informar i per sensibilitzar i promoure
la participació de tots els implicats.
• Adaptar els manuals dels mercats als nous serveis, potenciant-ne els sistemes de
control.
• Dissenyar programes formatius específics i oferir-los a la comunitat empresarial
de Mercabarna.
• Impulsar la participació de les empreses en el seguiment de l’Acord Cívic.
Aquest seguiment de l’aplicació del nou model mediambiental, dels seus
objectius, calendari i resultats de la recollida selectiva es farà a través de
reunions periòdiques, on s’aportarà informació i avaluació del seu compliment.
• Definir indicadors d’avaluació del compliment dels objectius de la recollida
selectiva que seran presentats.
• Donar les màximes facilitats als usuaris de la Unitat Alimentària per al
compliment dels seus deures cívics, pel que fa a la neteja i gestió de residus.
• Dur a terme totes aquestes accions comptant sempre amb la participació de tots
els agents implicats.
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5.

COMPROMISOS
GREMIS.

DE

LES

ASSOCIACIONS

I

La participació i el suport de les associacions i gremis signants de l’Acord Cívic, en
col·laboració amb MERCABARNA, són imprescindibles per garantir l’èxit en
aconseguir l’objectiu d’una Unitat Alimentària més neta, ordenada i sostenible. És per
això, que els usuaris de Mercabarna:
• Contribueixen i participen activament a millorar la qualitat de la neteja de la
Unitat Alimentària, responsabilitzant-se dels seus espais privatius.
• Utilitzen eficaçment els nous procediments de recollida selectiva de residus i
Punt Verd.
• Col·laboren en la tasca d’informació i sensibilització, tant en el seu personal
propi com en els seus companys de professió, per a l’ús òptim dels procediments
i sistemes que els hi pertoquen.
• Són conscients que el procés logístic directe que comporta aportar els aliments
des de la producció fins al consum, té associat el procés logístic invers de
facilitar que les restes d’aquest producte i dels seus envasos retorni al procés
productiu, originant el mínim residu possible.
• Promouen el compliment del model ambiental general i, alhora, aprofundeixen
en el desenvolupament dels seus models particulars.
• Formalitzen la seva participació en l’Acord Cívic i contribueixen al seu
compliment.
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Els signants assumim aquests compromisos i apostem per una Unitat Alimentària més
neta, ordenada i sostenible.

Sr. Jordi Maymó

Sr. Joan J. Llonch

Sr. Casimiro Llorens

Sr. Leandro Serra

Sr. Jordi Plana

Sra. Mª. Eugènia Evangelista

Sr. Macià Roca

Sra. Montserrat Carreras

ASSOCIACIÓ D’APLEGADORS
DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX

Sr. Antoni Gimeno

Sr. Jaume Dardé

Sr. Josep Gilabert
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