ACTA DE REUNIÓ DE TREBALL D’APROFITA VLC
DATA: 25 de novembre del 2021
Reunió de tancament

HI ASSISTEIXEN:
-

Mercedes Herranz – ADICAE
Lorena Mulet – Per l’Horta
Victoria Muñóz – AMAE
Alicia Valero – Codinucova
Paco Mata – Plataforma per la Sobiranía Alimentària del PV
Tatiana Pina – Facultat de Magisteri UV
Gloria Bigné – Càtedra Terra Ciutadana de la UPV
Raquel Diaz Ruiz – Fundació Espigoladors
Anna Cornudella Giral – Fundació Espigoladors

ORDRE DEL DIA:
-

Continuació d’Aprfita VLC: línies i models del projecte i del grup de treball
Possibilitats de continuació de l’espigolament
Generació del Pla d’Acció de la línia de sensibilització i incidència política

CONTINUACIÓ D’APROFITA VLC
Aquesta ha estat l’última sessió participativa en què Aprofita VLC ha comptat amb l’assistència
tècnica de la Fundació Espigoladors. És per aquest motiu que es va voler explorar quins eren els
mecanismes de continuació tant del projecte com del grup de treball.
Pel que fa a Aprofita VLC com a Grup de Treball, es proposa que aquest sigui un espai de
governança dels projectes i accions que es realitzin a la ciutat de València amb l’objectiu
de promoure l’aprofitament alimentari. Aprofita VLC serà un grup que es reunirà de forma
regular per poder fer propostes d’accions i per poder fer un seguiment de tot allò que s’estigui
fent a la ciutat. Per tant, Aprofita VLC haurà de comptar amb un Pla Anual d’Acció per donar
resposta a les tres línies d’acció que es van marcar des del projecte. Si ho recordem, aquestes
són: l’espigolament i el dret a l’alimentació saludable i sostenible, la recuperació d’aliments a
MercaValència i la sensibilització i la incidència política. Aquest Pla d’Acció serà imprescindible
per poder identificar els recursos disponibles per dur-lo a terme.
Caldrà dur a terme una sessió més concreta on es defineixi quina és l’estructura que seguirà
aquest grup: quins seran els seus objectius, quin serà el seu model de governança, quines seran
les seves funcions, quina implicació demandarà i quins recursos tindrà.

CONTINUACIÓ DE L’ESPIGOLAMENT
Abans de realitzar la sessió participativa, la Cátedra Tierra Ciudadana i la Fundació Espigoladors
s’havien reunit amb el cap de la secció d’Agricultura i Horta de l’Ajuntament de València. En
aquesta reunió es van explorar els models de continuïtat de l’espigolament, que es van presentar
al grup d’Aprofita VLC:
•

Model híbrid entre l’Ajuntament de València i la Fundació Espigoladors.

Model en què la Fundació Espigoladors treballa de forma conjunta amb algun dels organismes
de l’Ajuntament de València (possiblement el Consell de l’Horta) per tal d’organitzar les
espigolades. Caldrà definir quines són les tasques que ha de desenvolupar cada una de les parts.
Aquest model no impossibilita el fet que també es treballi de forma conjunta amb una entitat del
territori valencià perquè en algun moment siguin aquestes qui en puguin prendre el relleu. El
model híbrid serà, doncs, una continuació del testeig de l’espigolament.
•

Rèplica de la Fundació Espigoaldors

Aquest és un segon model que es proposa, fer una rèplica a València del model de la Fundació
Espigoladors. En aquest cas, però, seria l’entitat qui hauria d’identificar els recursos necessaris
per dur-la a terme.
De nou, aquesta rèplica no impedeix que l’entitat pugui treballar de forma conjunta amb alguna
de les entitats que operen en el territorio valencià.

PLA D’ACCIÓ DE LA LÍNIA DE SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA
Al llarg del procés participatiu d’Aprofita VLC s’ha observat que les entitats del territori que formen
part del grup de treball consideren que la sensibilització és una acció primordial de lluita per
l’Aprofitament Alimentari. És per això que en aquesta última sessió participativa s’ha
desenvolupat un primer Pla d’Acció per promoure la sensibilització i la incidència política.
El Pla d’Acció 2022 s’ha acompanyat d’un escenari ideal què es vol assolir de cara al 2025 i
d’una identificació dels reptes actuals a què caldrà fer front. Aquests són els resultats que s’han
obtingut:

1.

2.

3.

4.

Línia 1: Incidència Política
El nostre escenari ideal 2025
El nostre Pla d’Acció 2022
Promoure que les pèrdues i
a) Identificar tots els stakeholders.
malbaratament siguin una línia
estratègica
de
la
propera
b) Sensibilitzar
a
totes
les
Estratègia Alimentària
conselleries sobre les pèrdues i el
malbaratament alimentari.
Promoure una llei autonòmica de
prevenció i reducció de les
c) Visibilitzar i informar sobre les
pèrdues i el malbaratament
pèrdues i malbaratament de les
alimentari.
diverses baules de la cadena
agroalimentària.
Promoure la implicació de
l’Ajuntament en la prevenció i
d) Iniciar processos d’incidència a
reducció de les pèrdues i el
les diverses administracions.
malbaratament alimentari.
e) Promoure que la compra pública
Promoure un pla municipal de
tingui criteris d’aprofitament.
sensibilització i formació.

Per a aquesta primera línia s’identifiquen dos reptes. Un primer té a veure amb la falta de formació
i sensibilització del personal i dels càrrecs de l’administració pel que fa al camp de les pèrdues i
el malbaratament alimentari. Un segon té a veure amb la falta de dades i de quantificacions
d’aquesta problemàtica.

Línia 2: Formació i sensibilització al conjunt de la ciutadania
El nostre escenari ideal 2025
El nostre Pla d’Acció 2022
1. Jornades anuals contra les
pèrdues i el malbaratament
a) Dissenyar un dia festiu
alimentari.
sensibilització.
2. Que hi hagi una entitat que lluiti
activament contra les pèrdues i el
malbaratament alimentari.
3. Xerrades a tots els barris de la
ciutat.
4. Cartells de publicitats contra les
pèrdues i el malbaratament
almentari.
5. Formacions
d’aprofitament
alimentari pels consumidors i
consumidores.
6. Accions de formació a grups
multiplicadors.
7. Sensibilitzar
agricultores.

a

agricultors

i

b) Engrescar
multiplicadors.

als

de

agents

c) Generar recursos visuals i
comunicatius i un Pla de
Comunicació.
d) Generar consells d’aprofitament
pels consumidors i consumidores,
i receptes d’aprofitament i
conservació.
e) Sensibilitzar al sector primari i a
les entitats de consumidors.
f)

Fer un calendari d’aprofitament i
temporalitat dels aliments.

8. Incloure a persones en situació de
risc d’exclusió social amb
mecansimes empoderadors i
participatius.
9. Realitzar una acció propulsora
d’un moviment d’aprofitament
alimentari.
Per a aquesta segona línia s’han identificat tres reptes. En primer lloc, la falta de lideratge en el
camp de les pèrdues i el malbaratament alimentari de les entitats que operen a València. En
segon lloc, els tràmits burocràtics que es demanden per realitzar accions de sensibilització en
espais pública.. Per últim, s’indetifica una falta de pressupost.
Línia 3: Aprofitament en la restauració i els menjadors col·lectius
El nostre escenari ideal 2025
El nostre Pla d’Acció 2022
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sensibilitzat.
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camp.
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3. Que els menjadors de la ciutat no
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generin malbaratament.
c) Promoure un segell que identifiqui
les iniciatives que no malbaraten.
Un primer repte que s’identifica per promoure aquesta línia és la falta de regulació existent. Un
segon és la falta de sensibilització dels agents que hi operen.

Línia 4: Promoure l’aprofitament en l’educació formal i no formal
El nostre escenari ideal 2025
El nostre Pla d’Acció 2022
1. Que totes les escoles i espais
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educatius incloguin les pèrdues i
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el malbaratament dins el seu
l’educació.
temari.
b) Impulsar la formació de les
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i
educadores
sensibilització per als i les
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educadores.
pèrdues i el malbaratament
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pèrdues
i
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alimentari.
educadores.
Per a aquesta última línea s’indetifiquen, de nou, dos reptes. El primer, com ja s’ha vist en altres
línies, té a veure amb la falta de formació del professorat i dels agents educatius. El segon té a
veure amb una manca d’accessibilitat dels materials educatius i pedagògics existents en aquest
camp.

CONTUNUITAT D’APROFITA VLC
Una vegada entregat l’informe final de la Fundació Espigoladors, el grup d’Aprofita VLC es
tronarà a reunir per decidir el seu model de governança.

