
DECLARACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Per un cicle sostenible dels aliments  

Del Malbaratament a l’Aprofitament

A les llars, els restaurants i els comerços de Catalunya llencem cada dia 720.000 kg de
menjar, que cobririen les necessitats alimentàries de 500.000 persones.

Els beneficis ambientals de l’aprofitament alimentari són importants: menor generació
de residus, ús eficient dels recursos naturals i l’energia, i estalvi d’emissions. 

Els ODS, el paquet d’economia circular de la Comissió Europea i el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya han fixat per als propers anys
l’objectiu de reduir a la meitat el malbaratament alimentari.

En  una  economia  circular,  els  aliments  no  són  residus,  i  els  residus  orgànics  són
fertilitzants  naturals  que  tanquen  el  cicle  del  carboni  i  substitueixen  els  adobs

sintetitzats amb combustibles fòssils.

Els ens locals poden actuar sobre els productors, els consumidors i les diverses etapes
del  cicle  alimentari,  especialment en els  menjadors  dels  equipaments  públics.  I  els
consumidors  han  de  ser  sensibles  i  conscients  de  l'impacte  del  seu  consum i  han

d’actuar en conseqüència i participar en el procés.

El malbaratament alimentari supera l’àmbit ambiental i s’endinsa en qüestions socials
com ara l’exclusió, la pobresa alimentaria i la malnutrició. Els serveis socials alimentaris
no sempre resolen el problema i poden ser percebuts pels beneficiaris com a estigma.

Cal posar en valor experiències com els horts socials, que tenen un gran potencial de

sostenibilitat, creen infraestructures verdes i serveis ecosistèmics, i que afavoreixen la
inclusió, l’apoderament individual i comunitari, la coresponsabilitat i la cohesió social.



És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM: 

DISSENYAR  les  polítiques  públiques  vinculades  al  cicle  dels  aliments  prenent  en
consideració totes les seves etapes i problemàtiques, ambientals i socials.

PRIORITZAR l’economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del
cicle dels aliments, i  prestar suport als productors i al comerç local per tal d’afavorir
aquestes estratègies. 

PROMOURE accions  per  informar  i  sensibilitzar  la  ciutadania  sobre  el  cicle  dels
aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als menjadors
escolars i als equipaments.

SUPERAR els  plantejaments  assistencials,  promoure l’apoderament i  transitar  de la
prevenció del malbaratament  a l’aprofitament alimentari.

FACILITAR les iniciatives que tanquin el cicle dels aliments i l’aprofitament dels residus
orgànics  a  través  d’actuacions  com  l’autocompostatge  de  la  matèria  orgànica,  la
recollida selectiva, la donació i els espigolaments.

IMPULSAR els  horts  municipals  ambientals  i  socials  com  a  promotors  de  la
sostenibilitat, la inclusió social, l'apoderament i la sobirania alimentària.

FOMENTAR les mesures reguladores i fiscals que estiguin al nostre abast per assolir els
objectius d’aprofitament alimentari i de prevenció del malbaratament.

I  finalment,  ENS INSTEM a  presentar la Declaració de Castellar  del  Vallès als plens

municipals  i a notificar l’acord a la presidència de la Xarxa. 

18a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Castellar del Vallès, 1 de març de 2018


