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Bilions de tones de menjar
es perden o malgasten a tot
el món cada any
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Aliments que es
converteixen en residus
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Els malbarataments representen
una pèrdua de valor econòmic, però
també una oportunitat de negoci
Lorena Farràs Pérez

Una mica més de la meitat del
pes d’una bossa d’escombraries
de la fracció resta (on teòrica
ment es tira tot allò que no és re
ciclable) són restes d’aliments,
verdures i menjar en bon estat.
Però el consumidor no és, ni de
bon tros, l’únic que malgasta ali
ments. Se’n perden al llarg de to
ta la cadena de subministra
ment, des de la producció agrí
cola inicial fins al consum final a
les llars.
La FAO estima que al voltant
d’un terç de la producció dels
aliments destinats al consum
humà es perd o malgasta a tot el
món, el que equival a aproxima
dament 1.300 milions de tones a
l’any o a 577.000 milions d’euros
(gairebé tres vegades el PIB de
Catalunya el 2015).
Els països industrialitzats són
els que més menjar malgasten: la
FAO calcula que el malbarata
ment per càpita d’aliments per
consumidor a Europa i Amèrica
del Nord és d’entre 95 i 115 kg/
any. I la situació empitjora dia a
dia. Segons xifres de la Comissió
Europea, cada any es llancen a
Europa 100 milions de tones
d’aliments, i aquesta xifra podria
ser de 120 milions el 2020.
S’estima que els recursos ali
mentaris que és perden o es mal
gasten podrien ser suficients per
alimentar dues vegades totes les
persones que pateixen gana al

món. I el malbaratament ali
mentari és, a més, el tercer emis
sor de carboni en el conjunt de
països de la Unió Europea.
Però deixant de banda els as
pectes morals i mediambientals,
el malbaratament d’aliments re
presenta una pèrdua del valor
econòmic per als actors de les
cadenes de producció i submi
nistrament d’aliments.
Cada estiu hi ha productors
que han de regalar fruita o hor
talisses a causa dels baixos preus
o bé “a causa de les exigències de
la distribució”, assenyala Feliu
López, investigador del Centre
de Recerca en Economia i Des
envolupament Agroalimentari
(Creda).
També hi ha pèrdues en la in
dústria. Diana Reinoso, investi
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gadora del Creda també, explica
que “les empreses estan treba
llant intensament en aquesta di
recció”. Explica l’exemple de la
indústria làctia, on es generen
pèrdues de llet en el procés de
producció i s’està treballant per
minimitzarles o bé valoritzar
(donar un ús) a aquests residus.
La distribució també està fent
esforços en aquesta direcció.
Mercabarna va encarregar a fi
nals de l’any passat un estudi per
tipificar el volum de pèrdues ali
mentàries que es produeixen en
l’activitat del recinte amb l’ob
jectiu d’analitzar les causes i
proposar i implantar mesures
concretes d’intervenció. “Ara
Mercabarna està reformulant la
seva lògica de treball per reduir
el malbaratament alimentari i
millorar la seva eficiència inter
na”, indica López.
Malgastar aliments equival a
tirar diners, des d’un punt de vis
ta empresarial, i a desaprofitar
recursos (terra, aigua, ener
gia...), des d’un punt de mediam
biental. “A les empreses els inte
ressa minimitzar la quantitat de
malbarataments alimentaris per
un tema d’estalvi de costos i bus
car fórmules per aprofitar
aquests residus”, indica Diana
Reinoso.
La investigadora explica el cas
de Promic, una empresa dedica
da a la recollida d’excedents i
subproductes de la indústria ali
mentària humana per transfor
malos i valoritzarlos en matè
ria primera, sobretot per elabo
rar pinsos per a l’alimentació
animal.
El que per a uns són escombra
ries per a d’altres poden ser una
valuosa matèria primera. c
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Sovint sentim gestors
públics que diuen: “Per
això hi ha l’Estat”, frase
que aquí vol dir: “Per
això hi ha la Generali
tat”. A qui correspon satisfer les demandes
socials, cada cop més nombroses en una
societat europea que ha patit una crisi for
tíssima que ha deixat seqüeles i que malgrat
tot demana més?
S’ha instal∙lat en l’opinió pública la supo
sada preeminència i bondat del que es con
sidera públic davant de l’afany de lucre del
sector privat. “L’Estat (o la Generalitat) ens
ho resoldrà”, greu error.
Un estudi de la Fundació BBVA, de l’any
2013, preguntava a diversos països d’Europa
si “l’Estat ha de tenir la responsabilitat prin
cipal a l’hora d’assegurar que tots els ciuta
dans puguin gaudir d’un nivell de vida dig
ne”. El resultat a Espanya va ser aclapara
dor: un 74% dels enquestats confiaven que
l’Estat els assegurés aquest nivell de vida
digne. Només ens superava Itàlia. La mitja
na europea era del 55%, i els que diposita
ven menys confiança en
Fets diferencials l’Estat eren els brità
Les fundacions nics, amb el 35%.
Una primera qüestió
són entitats
és
esbrinar si quan
sense afany de diem
públic volem dir
lucre, sense cap públic, és a dir, de la
altre propietari gent, o volem dir esta
que la mateixa tal. És ben diferent.
societat i tenen D’entrada, està per
veure que la gestió
vocació de
pública sigui més eficaç,
servei
més dinàmica, més
professional i a millor
preu. Les fundacions
tenen plantilles ajustades, fan servir mèto
des moderns de gestió i els pressupostos els
destinen a les actuacions per a les que han
estat creades.
Una part important de l’oferta educativa,
sanitària, de serveis socials i cultural es du a
terme mitjançant concerts, convenis o altres
fórmules de col∙laboració publicoprivada.
En aquest apartat tenen un paper cabdal les
fundacions. No oblidem que són entitats
sense afany de lucre i sense cap altre propi
etari que la pròpia societat, però el fet dife
rencial més destacat es la vocació de servei.
En aquests anys de crisi, s’ha incrementat
l’assistència sanitària, ha augmentat l’esco
larització, les universitats ofereixen més
títols, l’assistència social –discapacitats,
tercera edat, pobresa– cobreix més necessi
tats i, tot i la disminució dels pressupostos
públics i del mecenatge privat, s’ha pogut
satisfer la demanda creixent, en gran part
per la contribució complementària i sovint
supletòria de les fundacions, dels seus
60.000 treballadors a Catalunya i de milers
de voluntaris que hi dediquen temps i il∙lu
sió. I també per la notable xarxa de centres
educatius, sanitaris i d’assistència social no
públics, però que col∙laboren en el sosteni
ment del sistema que anomenem estat del
benestar.
Tinguemho clar. L’Estat (o la Generali
tat) no ho és tot. Sense les fundacions res no
seria el mateix a l’hora d’atendre les neces
sitats socials més bàsiques. |

