
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (C'S) PER 

LLUITAR CONTRA EL MALBARATAMENT D'ALIMENTS A LA GARRIGA 

Segons dades de l'Agència Catalana de Consum a Catalunya extretes de 

l'estudi Diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya ARC-UAB 2012 es 

llencen al voltant de 262.471 tones d'aliments sòlids a l'any que serien 

aprofitables. Això es qualifica com a malbaratament alimentari. 

El 58% d'aquest malbaratament es produeix a les llars el que equival a unes 

151.000 tones. En conseqüència cada any es malbaraten 34.9 kgs per habitant 

amb un cost estimat de 112 € per persona. Es calcula que amb aquesta 

quantitat es podrien nodrir 500.000 persones en un any. 

Si extrapolem aquestes dades a la Garriga ens trobaríem que llencem 558 

tones a l'any, l'equivalent a gairebé 24 camions tipus tràiler. Tot plegat 

representaria un cost de 1.792.000 €. 

El malbaratament d'aliments està relacionat amb els mals hàbits de compra i 

consum, així com amb una inadequada gestió i manipulació dels mateixos. 

Aquest llançament d'aliments aptes pel consum es pot evitar perquè, conforme 

a les dades de la Comissió Europea, no ens desfem de aproximadament 1.300 

milions de tones per any al món, 89 de les quals d'aliments en bon estat 

correspondria a la UE. 

El període nadalenc el tenim a tocar i és bona època per posar en marxa 

campanyes de sensibilització entre veïns, comerciants i restauradors per evitar 

que els primers comprin productes alimentaris en excés, de manera que 

després no puguin ser tots aprofitats i per conscienciar als professionals que 

posin a disposició del rebost de Càritas o qualsevol altre entitat que considerin 

oportuna encaminada a repartir aliments entre els sectors més desfavorits 

aquells productes que, estant propera la seva data de caducitat, de consum 

preferent o que presentin defectes estètics, però que continuen sent aptes pel 

consum humà; especialment els productes frescos i de primera necessitat. 

Convençuts dels beneficis que la posada en marxa d'aquesta iniciativa pot 

reportar a la nostra societat i al nostres veïns, sol·licitem al Ple de la Garriga 

l'aprovació dels següents acords: 

PRIMER: Elaborar una campanya de conscienciació entre els veïns, 

comerciants, restauradors i empresaris de la Garriga per evitar el 

malbaratament d'aliments no solament durant el període nadalenc sinó que 

també la resta de l' any. 



SEGON: Crear durant 2017 una mesa de treball formada d'una banda amb  

associacions d'ajuda a persones en risc d'exclusió i representants polítics; i per 

l' altre amb comerciants, restauradors, responsables de cadenes de distribució i 

empresaris que generin excedents alimentaris per tal d'intentar posar en marxa 

un protocol d'actuació. 

TERCER: Donar trasllat  d'aquests acords a l'Agència Catalana de Consum i a 

la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA). 
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