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Kopgavà, Ronda Fruits, Caprabo i
Espigoladors guanyen els premis contra el
malbaratament alimentari de Mercabarna

Foto de grup de tots els guanyadors dels premis Paco Muñoz contra el malbaratament alimentari que s'han entregat aquest
dilluns a Mercabarna. Imatge del 25 de novembre de 2019 (Horitzontal)

ACN Barcelona.-Kopgavà, Ronda Fruits, Caprabo i la Fundació Espigoladors han estat els
guanyadors de la primera edició dels premis contra el malbaratament alimentari de
Mercabarna que s'han lliurat aquest dilluns. Els guardons, que duen el nom de Paco Muñoz,
volen reconèixer incitatives que es duguin a terme per evitar llençar aliments dins de la
cadena de producció i distribució. Per categories, l'empresa Kopgavà s'ha endut el premi al
sector de la producció Agricola; Ronda Fruits a la millor iniciativa majorista, Supermercats
Caprabo a la d'empresa detallista i la Fundació Espigoladors al millor treball en xarxa. A més,
també s'ha premiat amb un accèssit la tasca del Banc dels Aliments i el pla de gestió
alimentària de l'Ajuntament de Reus.

En total, els premiats amb els Paco Muñoz 2019 eviten que cada any es malbaratin 12,5
milions de quilos d'aliments. Aquesta tasca feta a través de diverses iniciatives empresarials
ha estat la que ha volgut reconèixer Mercabarna amb aquests premis, que ha lliurat aquest
dilluns la regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín, i
que estan dotats amb 5.000 euros per categoria. Com a millor iniciativa d'innovació i
e�ciència empresarial per lluitar contra el malbaratament s'ha premiat a Kopgavà Service
Trades. Aquesta empresa ha aconseguit reduir el tamany dels naps, xirivies i porros que
omplen les safates d'hortalisses per al brou. Ho ha fet amb la introducció de maquinària
durant el cultiu que aconsegueix produir naps i xirivies de varietats més petites i
homogènies que després ha no s'han de tallar. Amb aquests sistema han passat d'una
merma de 40 grams per safata a una màxima de 10, reduint 48.000 quilos de residus
orgànics cada any. El seu gerent, Ramon Llonch, s'ha mostrat "molt agraït" per aquest premi
perquè suposa "un reconeixement pels grans oblidats", els del "camp". L'empresa situada a
Mercabarna Ronda Fruits s'ha premiat en la categoria de millor iniciativa majorista per la
seva implicació en la donació de fruites i verdures que ja no poden vendre per ser molt
amdura, al Banc dels Aliments. L'any 2018 va lliurar-ne 7.300 quilos. La responsable de
qualitat de Ronda Fruits, Paula Ferreres, ha assegurat que aquest premi els encoratja a
"seguir millorant el projecte" per tornar-se a presentar l'any que ve. En el cas de la categoria a
millor empresa Detallista, el premi ha estat per als Supermercats Caprabo pel seu programa
de microdonacions. Aquest projecte posa a disposició de més de 150 entitats socials
aliments no comercialitzables però que encara es poden consumir. Amb aquest programa,
Caprabo envia gairebé més d'un milió de quilos d'aliments a 904 llars catalanes cada any. El
premi per a la millor iniciativa de treball en xarxa ha estat per a la Fundació Espigoladors,
que, des de fa 5 anys, recull fruita i verdura que es descarta dels circuits comercials per
excés de producció, descens de les vendes o per raons estètiques, i les entrega a entitats
socials. La presidenta de la Fundació, Mireia Barba, ha dit que el premi es "compartit amb
els productors". "Gràcies a la seva generositat nosaltres podem distribuir els aliments
perquè la gent pugui alimentar-se d'una manera més saludable", ha afegit.La primera edició
del premis Pedro Muñoz contra el malbaratament alimentari també ha reconegut amb el
premi Honorí�c la tasca del Banc dels Aliments de Barcelona per ser una entitat "pionera"
contra el malbaratament alimentari a Catalunya. El programa de Gestió Alimentària de
l'Ajuntament de Reus també s'ha endut un accèssit en la categoria de milor treball en xarxa.
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