Declaració de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de l’Acord
Ciutadà sobre la proposició de llei per a la reducció del malbaratament
alimentari

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, l’espai de col·laboració entre institucions i
organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb
major qualitat de vida per a totes les persones, disposa d’un “Model col·laboratiu per
garantir el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona”, elaborat per la seva
Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada, que té com principal objectiu “garantir a les
persones o famílies de la ciutat la cobertura de les principals necessitats bàsiques o vitals
en relació al dret a l’alimentació i accés als subministraments bàsics amb criteris de
dignitat”.
D’acord amb el nostre objectiu i al treball de coproducció que realitzem per desenvolupar
el model per garantir el dret a l’alimentació i a reduir el malbaratament alimentari present
en la nostra societat,

Declarem:
Que recolzem la presentació de la proposició de Llei per a la reducció del malbaratament
alimentari presentada a la Mesa del Parlament en data 6 de febrer de 2018, ja que
incideix clarament en la important problemàtica social i de sostenibilitat que afecta la
nostra ciutat.
Així mateix, lamentem molt profundament l’endarreriment que està tenint el debat sobre
aquesta llei al Parlament de Catalunya donada la gran importància del tema per la
ciutadania.
Assenyalem que és molt important que la Llei resultant del debat parlamentari assoleixi
els principis i criteris d’actuació que nosaltres considerem essencials per assegurar la
reducció i prevenció del malbaratament alimentari i garantir amb total dignitat i
normalitat el dret a una alimentació adequada per part de tothom.

Els principis als quals caldria que respongués la proposta de Llei són:
1. Diferenciar, conceptualment i estratègicament,
malbaratament i política de reducció de la pobresa.

excedent

alimentari,

2. Definir un emmarcament polític que promogui l’autonomia i l’apoderament de
les persones així com la garantia d’ingressos suficients per a la ciutadania.
3. Promoure el consum d’una alimentació saludable, de proximitat i el comerç
just.

Els criteris per reduir el malbaratament alimentari que considerem importants són:
1. Reduir el malbaratament alimentari i de qualsevol classe, a escala global i en
l’origen més important: la producció d’excedents.
2. Buscar i impulsar alternatives, que avui ja són una realitat en diversos
establiments alimentaris (per exemple, amb la reducció de preus a productes
amb caducitat propera), perquè aquests productes puguin arribar al conjunt
de la població, atès que així es contribueix a disminuir una part dels excedents
i es redueix el malbaratament que es produeix en la cadena alimentària.
3. Facilitar l’aparició d’altres projectes innovadors per donar sortida als
excedents alimentaris.
4. Orientar les botigues i altres centres de distribució d’aliments cap a la
reducció del malbaratament alimentari, promovent polítiques que minimitzin
els excedents.
5. No impedir la comercialització dels productes alimentaris procedents de
donacions, que ho hagin autoritzat, sempre que sigui amb finalitats socials.
6. Promoure que les mesures per a la reducció de malbaratament creïn ocupació
i inserció sociolaboral.
7. Sensibilitzar la població sobre el malbaratament alimentari i les seves
conseqüències a escala ambiental, comunitària i de salut, amb accions com
campanyes de sensibilització i formació a la ciutadania en general i, en
especial, als centres educatius.
8. Promoure canvis en les pautes de consum, que fomentin el consum
responsable i saludable.
9. Permetre la comercialització de productes alimentaris que han sobrepassat la
data de consum preferent, seguint les propostes de l’extensió de vida
comercial i de consum de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva es dirigirà a la Mesa del Parlament amb tres
finalitats primordials:
1. Que s’iniciï el debat parlamentari de l’esmentada Llei com més aviat millor.
2. Poder realitzar un seguiment de les esmenes proposades pels grups
parlamentaris i els seus resultats en el text de la Llei, així com comparèixer
per exposar les propostes que recollim en aquest posicionament.
3. Oferir-se, i molt especialment a través de la Xarxa pel Dret a una Alimentació
Adequada a Barcelona, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya
per assessorar-los i donar-los el suport perquè les esmenes es desenvolupin
en la direcció d’assegurar que la normativa s’adeqüi als criteris per garantir
els drets socials de les persones.

