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Els grans posen fre a malbaratar aliments
La distribució vol evitar el fet que el 4,6% dels aliments que l’any
passat es van comprar a l’Estat acabessin a la brossa i endega accions
per reduir aquesta xifra
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Mal grat que el per centatge minva any rere any,
el 2019 en cara es van llençar a la brossa de les
llars de l’Estat més de 26 mil ions de qui los de
men jar. I el re buig que es pro dueix en els seus
proces sos també pre ocupa la gran dis tribució.
Tant és així, que el 71% dels fab ri cants al i men ta- 
ris ja dis posen d’una política d’aprof i ta ment
d’al i ments, segons dades d’un es tudi pre sen tat
per AECOC i el Min is teri d’Agri cul tura, Pesca i
Al i mentació a fi nals de setem bre. Cada ve g ada
són més les em p re ses que in ten ten de tec tar l’ori- 
gen del re buig i com fre nar-lo al llarg de la ca- 
dena al i mentària, de tal man era que el 51,39% ja
té en marxa ac cions que im pliquen també els
seus col·lab o radors.

Prestatges d’un supermercat, amb tota mena de productes. BERNARD HERMANT / EVVO.
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Les xifres es pan ten: vuit de cada deu llars de l’Estat llen cen al i ments a la
brossa. An dalu sia, Ll e vant i el nord-oest de la Península són les zones on les
xifres de re buig al i men tari són més altes, i la tipolo gia de llar que par tic ipa
més del mal barata ment són aque lles for mades per per sones de menys de 50
anys, so bre tot amb cria tures pe tites o fills pread o les cents, de classe so cial
mit jana alta i alta.

A més del mal barata ment que s’oca siona a les llars, l’es tudi també as senyala
motius de la ca dena al i mentària. Aquí, els per centat ges més grans de pèrdua
estan rela cionats amb la qual i tat del pro ducte (23%) i les minves en els
proces sos pro duc tius (22,22%). Però també aporten pes al re buig les dates de
ca duci tat, les de volu cions i les er rades en la plan i fi cació de l’oferta i la de- 
manda. La ma jo ria d’aquest re buig es des tina a l’al i mentació an i mal i el com- 
postatge, però gairebé tots els al i ments que es poden des ti nar a l’al i mentació
hu mana es dis tribueixen a ONG.

També el sec tor agrari vol con tribuir a minim itzar aque sta situació, de man- 
era que la Fed eració de Co op er a tives Agràries de Catalunya (FCAC) ha ar ri- 
bat a un acord de col·lab o ració amb la Fun dació Es pigo ladors per re duir les
pèrdues i el mal barata ment al i men tari, amb l’ob jec tiu d’aprof i tar els al i- 
ments que que den sense col lir als camps dels socis de la FCAC i aten dre les
ne ces si tats de per sones en situació vul ner a ble. Les co op er a tives de fruita i
horta són l’ob jec tiu de la ini cia tiva, però ani men al tres sec tors pro duc tius a
sumar-s’hi.

“El con veni amb la Fun dació Es pigo ladors ens per metrà donar una sor tida
útil als al i ments que que den al camp després de la col lita prin ci pal o de les
col lites sem brades no rec ol lides. En aquest sen tit, creiem que és molt rell e- 
vant l’aprovació re cent de la guia per a l’es pigo la ment segur, en l’elab o ració
de la qual hem par tic i pat”, diu Ramon Sar roca, pres i dent de la FCAC.

En marxa una càtedra.

D’altra banda, Mer cabarna va anun ciar el setem bre la creació d’una càtedra
uni ver sitària que es dedicarà a es tu diar com pre venir i re duir el mal barata- 
ment al i men tari en les baules de la pro ducció i la dis tribució ma jorista i de- 
tallista de la ca dena al i mentària. La Uni ver si tat Politècnica de Catalunya
(UPC), a través de l’Es cola d’En giny e ria Agroal i mentària i Bio sis temes de
Barcelona (EABB), serà l’en car regada de dur a terme el pro jecte, que tindrà
un pres su post de 30.000 euros an u als i una du rada de tres anys pror ro- 
gables.
Al tres ac tors del sec tor, com la con sul tora igual ad ina Evvo, es pe cial itzada en
solu cions per al re tail, també han sumat el seu gra de sorra a la lluita con tra
el re buig al i men tari. El com promís que Evvo té amb la sosteni bil i tat del sec- 
tor, la in no vació i l’evolució cap a mod els més efi cients –són els ideòlegs del
Su per Lab, el su per me r cat del futur, més sostenible, efi cient, re spectuós i re- 
spon s able (https:// www. leconomic. cat/ article/ 1462243- perque- omplir- la- 
cistella- tambe- sigui- agradable. html)–, l’ha por tat a fer l’Es tudi sobre acu- 
mu lació d’al i ments als punts de venda, una anàlisi, segons Pep Valls, fun- 
dador i màxim re spon s able de la con sul tora, que fa re flex ionar “sobre la so- 
bre ex plotació dels re cur sos nat u rals per a les grans pro duc cions al i- 
mentàries, l’ús in con tro lat de l’aigua i la des forestació”.



L’es tudi ha pres com a model Igual ada, una ciu tat mit jana que té una
trentena de su per me r cats amb gairebé 19.000 m², i les capses de ce re als a
l’abast dels con sum i dors, ex em ple de pro ducte que conté di ver sos ma te ri als
d’em bal atge que el fan can di dat a ser més sostenible. La con clusió ha estat
que a Igual ada estan disponibles per al seu con sum 15.105 caixes de ce re als
que, a un pes mitjà aprox i mat de 400 grams per envàs, su posen més de sis
tones sem pre a la venda. “Totes aque stes caixes posades en línia equiv aldrien
a tretze ve g ades l’alçada de la torre Eif fel”, afirma Valls.

Ex trap olant les dades, si es té en compte que a Catalunya hi ha prop de
3.800 su per me r cats, hiper me r cats i bo tigues d’au toservei, hi ha per ma nent- 
ment més de 2 mil ions de caixes de ce re als disponibles, amb un pes de 810
tones. “Aque sta so bre oferta, sumada als es tocs dels ma g a tzems, im plica una
so bre ex plotació dels re cur sos nat u rals i una im por tant gen eració de residus.
I hem d’afe gir que és difícil donar sor tida a tot aquest pro ducte abans de la
seva ca duci tat, con tribuint al mal barata ment”, rebla Valls.

Tan mateix, el sec tor ja comença a donar símp tomes de “di ri gir-se cap a un
nou model de venda que evi tarà tenir un excés d’estoc per ma nent, en el qual
els es tabli ments pre sen taran es pais més op ti m itzats i les grans mar ques po- 
dran servir de man era més sostenible i per son al itzada els seus pro ductes”,
afirma el fun dador d’Evvo, aju dat pel fet que la com pra en línia anirà
guanyant ter reny. El canvi de men tal i tat del con sum i dor, diu Valls, “va
acom pa nyat d’un gran com po nent ètic”. I això, el sec tor ho ha de tenir en
compte.
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