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ACTA DE REUNIÓ DE TREBALL APROFITA VALÈNCIA 
 

DATA:  27 de maig del 2021 
Quarta reunió de treball amb el Grup del Projecte Aprofita VLC 

 
ASSISTEIXEN:  

- Mercedes Herranz Marco - ADICAE CV 
- Amparo Martí Alfonso - Ajuntament de Meliana 
- Empar Puchades – A.V.V Castellar – Oliveral 
- Francisco Mata Rabasa- Plataforma Sobirania Alimentària del País Valencià 
- Lourdes Castelló - Plataforma Grups de Consum 
- Maria Tatiana Pina – Universitat de València, facultat de magisteri 
- Gloria Bigné – Càtedra de Terra Ciutadana de la UPV 
- Raquel Díaz Ruiz – Fundació Espigoladors 
- Anna Cornudella Giral – Fundació Espigoladors 

 
ORDRE DEL DIA: 

- Taula rodona sobre les accions de sensibilització a curt i llarg termini que es poden 
implementar a València i l’Horta. 

 
SENSIBILITZACIÓ: prevenció, reducció i estudi de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari 
 
La quarta sessió participativa del projecte Aprofita VLC es va centrar en la identificació d’accions 
conjuntes per promoure la sensibilització per a la prevenció de les PMA que es podrien 
implementar a València i l’Horta. Al llarg de les sessions anteriors, moltes de les entitats 
participants al grup d’Aprofita VLC havien mostrat molt interès en la realització d’aquesta mena 
d’accions, i ja s’havien posat a la taula tot un conjunt de propostes que s’hi emmarcaven. A l’inici 
de la sessió, es va presentar un recull d’aquestes propostes, que eren una molt bona base per 
iniciar el debat. 
 
Aquestes són les propostes que s’havien presentat en sessions anteriors: 

• Dades: mesurar, avaluar i fer un seguiment de les pèrdues i el malbaratament alimentari 
a València i l’Horta 

• Imatges: sensibilitzar a través d’imatges captades en diversos punts de la cadena 
alimentària (ciència ciutadana). 

• Promoció del consum conscient i responsables a través del foment de preus justos i de 
potenciar la marca de l’Horta. 

• Sensibilització als barris, a les escoles i a els i les professionals de la salut. 
• Obrir un espai deliberatiu entre persones productores i consumidores. 

Pel que fa a les campanyes de promoció del consum conscient i responsable, participants del 
grup van posar en relleu que a finals del mes de maig del 2021 s’havia posat en marxa la 
campanya de “Preus Justos” per a les productores de l’Horta. Aquesta campanya promoguda 
per l’associació Per l’Horta, compta amb el suport dels principals sindicats agraris de l’Horta i 
d’altres entitats que hi treballen, i tracta diversos aspectes relacionats amb la promoció del 
consum responsable i la necessària implicació de les administracions en aquest camp. 
Les campanyes i accions que es promoguin des d’Aprofita VLC en cap cas seran contràries a la 
visió i reivindicació de “Preus Justos”. Ben al contrari, procuraran sumar-hi propostes que treballin 
en la mateixa línia. A més, s’ha especificat que, de la mateixa manera que s’ha realitzat amb la 
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campanya de “Preus Justos”, serà imprescindible comptar amb el sector primari quan es vulguin 
generar campanyes que els incumbeixin. 
 
Per tal d’iniciar campanyes de sensibilització conjuntes, s’ha proposat que el grup d’Aprofita 
VLC faci un primer treball conjunt per generar una acció de sensibilització pel dia 29 de 
setembre, Dia Internacional de Conscienciació sobre de les PMA. L’objectiu del projecte 
Aprofita VLC és promoure la feina conjunta a llarg termini, però treballar amb un horitzó definit 
permetrà consolidar el grup i extreure aprenentatges i propostes per futures actuacions. Cal tenir 
en compte, a més, que aquesta tardor és un moment idoni per a iniciar campanyes que 
treballin en aquesta línia. Les accions quedaran emmarcades dins un conjunt de trobades, 
actes i celebracions que les poden potenciar. Aquestes són: 

• 29 de setembre com a segon dia Internacional de Conscienciació sobre les Pèrdues i el 
Malbaratament Alimentari a escala global. 

• Enguany Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, i a l’octubre s’hi 
celebrarà el Fòrum del Pacte de Milà i la setmana mundial de l’alimentació sostenible. 

• Enguany és l’any Internacional de les Fruites i Verdures d’acord amb la FAO. S’estan 
duent a terme accions per fomentar-ne el consum i assolir dietes més saludables i 
sostenibles. 

• Al mes de novembre se celebra la COP-26 a Glasgow. 
• També al novembre, se celebra la Setmana Europea de Prevenció de Residus, on una 

de les temàtiques que es tracta són les PMA. 

 
Gloria Bigné, de la Càtedra Terra Ciutadana de la UPV, ha fet una proposta d’acció pel dia 29-
S: una DiscoSopa. Aquesta consisteix en l’elaboració d’un dinar comunitari amb aliments 
recuperats de diversos punts de la cadena agroalimentària, i que generalment 
s’acompanya de xerrades i taules de debat. Algunes Discosopes, a més, conviden a xefs de 
renom, que són els encarregats de cuinar les receptes. 
És un projecte que han comentat amb Las Naves, i que si es tira endavant pot comptar amb el 
seu suport. 
 
Les participants del grup Aprofita VLC es mostren favorables a organitzar aquesta acció de 
manera conjunta. Durant el mes de juny, la Càtedra de Terra Ciutadana i la Fundació 
Espigoladors realitzaran un recull de les accions que s’hauran de dur a terme i generaran 
grups de treball perquè les entitats que participen a Aprofita VLC s’hi puguin inscriure. A 
més, es procurarà que hi participin els Sindicats Agraris i entitats que canalitzen aliments. 
Serà en aquests grups de treball on es definirà el format que tindrà aquest acte.  
 
Per altra banda, les entitats que formen part del projecte van presentar altres idees i propostes 
de sensibilització que, o bé volen dur a terme, o bé ja estan duent a terme: 
 

• Maria Tatiana exposa la possibilitat d’organitzar accions d’aprofitament alimentari 
amb els i les alumnes universitàries de la facultat d’educació de la UV dins la 
Setmana d’Activitats Complementàries que se celebrarà a partir del 16 d’octubre. La 
temàtica de les PMA interpel·la als alumnes, i Tatiana considera que es podrien 
organitzar espigolaments o visites a MercaValència. 

• Mercedes Herranz exposa que l’any passat, en el marc de la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus, van organitzar una acció amb l’EVAP. Aquesta va consistir a 
recuperar aliments a MercaValència i reunir tres xefs perquè els cuinessin. Com 
que l’acció es va dur a terme durant la Covid-19, els plats es van canalitzar al Banc 
d’Aliments. Així mateix, en el marc d’aquesta acció també van fer un receptari que recull 
receptes d’aprofitament alimentari. 

• Empar Puchades proposa fer una campanya àmplia que arribi als centres educatius 
que consisteixi a fer setmanalment un menú d’aprofitament. A més, explica que 
estan treballant amb AMAE, que actualment espigola a MercaValència, per organitzar 
una jornada al juliol.  
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• Lourdes Castelló proposa fer projectes que treballin en el llarg termini a escoles i 
instituts que sorgeixin tant del professorat com de les AFA’s. 

• Paco Mata puntualitza la necessitat de relacionar la lluita per l’aprofitament 
alimentari amb d’altres tant de caràcter ambiental com social. L’alimentació és un 
camp transversal dins la societat, i encaixa amb moltes altres lluites, com per exemple 
la de l’habitatge. 

• Amparo Martí proposa col·laborar amb els Consells de Salut, que tenen poder de 
difusió i, a més, permetrien treballar l’alimentació de manera transversal amb altres 
aspectes relacionats amb la promoció d’hàbits de vida saludables. Així mateix, també 
són espais que integren diverses entitats, un aspecte que enriquiria les accions.  

Les persones del grup d’Aprofita VLC mostren interès a generar projectes de sensibilització 
conjunts en el llarg i el curt termini. Una proposta que sorgeix durant la sessió i que rep molt 
suport és la de generar un calendari de tardor que reculli les accions d’aprofitament 
alimentari. Aquest recolliria les accions concretes de cada entitat, i també les que es 
plantegessin de manera conjunta. El seu recull serviria per crear noves sinergies, promoure 
noves accions i trobar nous públics. També es proposa la possibilitat que aquest calendari sigui 
anual i no només de la tardor. 
 
En definitiva, s’ha proposat fer accions en tres terminis diferents: 

1. Acció a curt termini: Discsopa amb motiu del 29-S, Dia Internacional de Conscienciació 
sobre les PMA. 

2. Acció a mitjà termini: Realització d’un calendari de tardor o anual d’accions de 
prevenció i reducció de les PMA. 

3. Accions a llarg termini: Crear noves sinergies, replicar accions. Així mateix, en el 
mitjà/llarg termini també sorgeix la idea de fer incidència política en motiu d’una 
proposta de llei de les PMA des del Grup d’Aprofita VLC. 

 
 

PER SEGUIR TREBALLANT L’ESPIGOLAMENT 
 
Per tal de seguir treballant en la implementació del model d’espigolament a València i l’Horta, 
durant el mes de juliol estem treballant en l’organització de dues jornades presencials 
obertes a les persones i entitats que integren el grup Aprofita VLC. Encara manca, però, 
definir-ho amb les entitats involucrades. 
 

- En primer lloc, s’espigolarà a l’Horta i es farà una taula rodona oberta a les entitats 
de grup Aprofita VLC per a identificar dificultats i oportunitats. 

 
- En segon lloc, s’espigolarà a MercaValència i, de nou, es farà una taula rodona 

oberta a les entitats del grup Aprofita VLC per tal d’identificar dificultats i oportunitats. 
 
Una vegada realitzades quatre sessions de discussió teòrica, s’ha considerat imprescindible dur 
a terme accions d’espigolament per tal de poder observar de manera directa les possibilitats 
d’implementar-lo a l’Horta i a València. 
Són dues accions, a més, que també serviran per discernir si l’organització de la Discosopa anirà 
acompanyada d’espigolades a l’Horta i a MercaValència, o només en un d’aquests dos espais.  
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PROPERES SESSIONS DE TREBALL 
 
Tan bon punt es tanquin les dates de les espigolades i es defineixin els grups de treball per 
organitzar la DiscoSopas, la Càtedra Terra Ciutadana i la Fundació Espigoladors ens posarem 
en contacte amb totes vosaltres per programar les sessions. 


