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Els restaurants, forçats a oferir tàpers per a les sobres
mentària. El document haurà de re-
visar-se periòdicament. A més, en 
la contractació pública s’hauran 
d’incorporar clàusules per garantir 
la reducció del malbaratament. 

Les administracions hauran 
d’impulsar campanyes per sensibi-
litzar els ciutadans del malbarata-
ment –un 60% de tot el que es llen-
ça és a les llars– i fomentar les bones 
pràctiques comercials a tots els ni-
vells de la cadena alimentària. La 
llei també insta el Govern a incenti-
var l’aprofitament d’aliments amb 
la data de consum preferent supera-
da, una data que és orientativa pe-
rò que no sempre implica que el 
menjar estigui fet malbé. 

Regular els espigoladors 
La llei és un primer pas per regular 
una activitat molt lligada al sector 
agrícola. Els espigoladors treballen 
als camps després de la collita per re-
aprofitar tot el producte que hi que-
da (ja sigui perquè no està prou ma-
dur o perquè no té l’aspecte òptim en 
el moment de collir-lo, per exem-
ple). És una activitat que ha de ser 
sempre “complementària i sense 
ànim de lucre”, subratlla Cugat.  

A falta del reglament que entri 
més en detall, la llei estableix que 
l’activitat d’espigolar ha de quedar 
en mans d’entitats i empreses de 
l’economia social i solidària i orga-
nitzacions sense ànim de lucre. 
Sempre hauran d’arribar a un 
acord previ amb productors i page-
sos o empreses que els donin l’ac-
cés a l’explotació agrària i hauran 
de destinar en cada cas la recol·lec-
ció a persones en risc d’exclusió so-
cial. A més, aquestes entitats hau-
ran de donar feina a persones de 
col·lectius vulnerables.e

La nova llei contra el malbaratament obliga les grans superfícies a no descartar aliments amb imperfeccions

ALIMENTACIÓ

Catalunya compta amb una eina 
per començar a treballar i reduir 
les tones d’aliments –més de 
260.000 cada any– que es perden 
o es malbaraten cada any. Els grups 
parlamentaris van aprovar per 
unanimitat la primera llei catalana 
en aquest àmbit –una norma im-
pulsada pel PSC–, que posa normes 
a tots els agents de la cadena ali-
mentària: des del sector agrícola 
fins a les empreses comercialitza-
dores, les cadenes de supermer-
cats, la restauració i l’hostaleria. La 
proposta, impulsada pel diputat so-
cialista Raúl Moreno, s’ha treballat 
durant mesos i ha sumat suports 
dels grups –que ahir van tancar fi-
les tot i presentar diverses esme-
nes–, així com del Govern, els ma-
teixos representants d’organitzaci-
ons i entitats socials que lluiten 
contra el malbaratament. 

La llei neix molt centrada en la 
prevenció i en evitar que es generi 
l’excedent d’aliments, i no només 
en gestionar-lo a posteriori. 

Més transparència i dades 
Totes les empreses –excepte les 
molt petites o microempreses– es-
taran obligades a quantificar cada 
any davant la Generalitat les pèrdu-
es i el malbaratament d’aliments. El 
reglament que s’ha d’elaborar a con-
tinuació de la llei fixarà els criteris i 
la informació que s’haurà d’aportar, 
que servirà per tenir per primer cop 
dades fiables sobre la quantitat real 
de menjar que no només empreses 
sinó també entitats com hospitals o 
residències desaprofiten cada any. 
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Els restaurants 
hauran de 
facilitar un 
envàs perquè 
els clients que 
ho vulguin 
s’emportin les 
sobres o bé 
acceptar tàpers 
que portin ells 
mateixos. GETTY

Els fills de famílies pobres tenen el doble 
de risc de patir obesitat infantil

prou alarmant, però que la xifra ar-
ribi a més de la meitat dels nens de 
famílies vulnerables és simplement 
intolerable i inacceptable”, deia el 
metge i responsable de programes 
de la fundació, Santiago Gómez.  

L’estudi també incorpora altres 
dades sobre la situació d’aquests in-
fants. De mitjana, fan 76 minuts 
d’activitat cardiorespiratòria al dia, 
molt al límit de la recomanació que 
fa l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS), que suggereix uns 60 mi-
nuts diaris. La mitjana per als fills 
de la resta de famílies sense proble-
mes econòmics rellevants és de 138 
minuts diaris. Entre els motius 
d’aquesta diferència hi ha la possi-
bilitat, o no, de fer activitats extra-

escolars. “Els pares de famílies vul-
nerables moltes vegades no poden 
fer front a la despesa econòmica que 
suposen les extraescolars o bé no hi 
poden portar els nens perquè no 
disposen de temps lliure, recordava 
Gómez. L’informe també constata 
que els nens d’entorns vulnerables  
dormen menys hores i només la 
meitat s’ajusta al que es considera 
una correcta dieta mediterrània. 

La Fundació Gasol insisteix en 
la necessitat de fomentar l’exerci-
ci físic dels nens i fer servir l’es-
port com una eina per introduir-
los en un món més sa en què les fa-
mílies aprenguin el valor del des-
cans, del benestar emocional i de 
l’alimentació saludable.e

Un 54% dels fills de famílies vulnerables presenten 
algun símptoma d’excés de pes. GETTY

L’obesitat infantil està estretament 
lligada al nivell socioeconòmic de 
les famílies. Així ho constata la Fun-
dació Gasol en el seu últim informe, 
en el qual s’afirma que els fills de fa-
mílies econòmicament vulnerables 
pateixen una taxa d’obesitat el do-
ble d’alta que la mitjana espanyola. 
L’estudi assenyala que un 36% dels 
menors de l’Estat presenten algun 
dels paràmetres que indiquen un 
excés de pes. La xifra s’eleva fins al 
54% dels casos quan es tracta de po-
blació vulnerable. “La dada de la 
mitjana espanyola ja ens sembla 
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client la venda de productes amb da-
ta de caducitat pròxima amb incen-
tius com la reducció del preu de ven-
da. La llei també fixa que s’han de 
crear línies de venda de productes 
“amb imperfeccions o desperfectes” 
i fomentar en tots els punts de distri-
bució la venda a granel (que, a més, 
redueix la generació de residus dels 
envasos i embalatges de plàstic). 

La Generalitat haurà d’elaborar 
un pla estratègic contra les pèrdu-
es i el malbaratament amb dotació 
pressupostària concreta i que vagi 
a fons sobre com corregir la situa-
ció en cada estadi de la cadena ali-

No tenir el pla o no aplicar-lo serà 
sancionat com a infracció greu. 

Pel que fa a la restauració, els cli-
ents tindran dret a emportar-se 
sempre les sobres del que consu-
meixin en establiments de restau-
ració i hostaleria. El local haurà de 
garantir l’envàs –fet de materials 
compostables o reutilitzables– i no 
podrà cobrar cap import extra per 
fer-ho. Tampoc podrà negar-se a 
posar el menjar en un tàper que 
porti el mateix client. 

Les grans superfícies també tenen 
deures específics, com ara aplicar 
una política que prioritzi de cara al 

La Junta Constructora de la Sagrada Família va 
anunciar ahir que cedirà a l’Ajuntament de Barcelona 
un espai al carrer Mallorca que permeti la continuïtat 
de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí.

PROPOSTA DE 
LOCAL PER AL CAU 
ANTONI GAUDÍ

Tres catalans van morir en un accident de muntanya al 
Caucas, Geòrgia, quan feien un viatge personal, segons 
informa l’ACN. Dos d’ells eren bombers. A més, dos 
membres més del grup van resultar ferits.  

MOREN TRES 
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