
24

Objectiu 5
Combatre l’emergència climàtica i la crisi d’extinció

Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

• Reducció de la proteïna animal d’origen industrial i 
increment de l’oferta de les alternatives a la proteïna 
animal (especialment, a la carn vermella) fent especial 
èmfasi en la restauració i menjadors col·lectius.

• Suport a la visibilitat, la distribució i la comercialització 
dels aliments ecològics, de proximitat, de temporada i de 
models productius extensius

• Facilitació d’eines per a què la ciutadania percebi com a 
més atractives les alternatives a la proteïna animal i 
tingui més coneixement sobre com cuinar-les

• Reducció del consum de productes envasats o de l’ús 
d’envasos d’origen fòssil

Per què és important aquest objectiu estratègic?

• El planeta es troba front una evident crisi climàtica per raó de les emissions amb efecte hivernacle, la 
reducció dràstica de la desforestació i el canvi d’usos del sòl, l’esgotament de l’aigua dolça, la 
contaminació química de les aigües, dels sòls i de l’atmosfera, la pertorbació dels cicles de nitrogen i 
fòsfor, així com la crisi d’extinció, la crisi dels pol·linitzadors i la degradació dels sòls per destrucció de 
la microbiologia. 

• Aquesta situació planteja la necessitat de d’adoptar mesures tals com la reducció del consum de 
proteïna animal, l’expansió de pràctiques de producció ecològica i altres pràctiques sostenibles a tota 
la cadena alimentària, la reducció del malbaratament alimentari, de la petjada hídrica i de l’energia 
fòssil invertida en la producció, distribució, i emmagatzematge dels aliments i dels seus envasos, així 
com la protecció de la biodiversitat.

• El sistema alimentari és responsable d’entre el 21 i el 37% de les emissions globals amb efecte 
d’hivernacle. El sistema agroalimentari de Barcelona té una petjada de carboni d’unes 2.527.983 
tones/any. 

• A Europa, el transport que ocorre entre la producció i la venda d'aliments suposa al voltant del 6% de 
totes les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al producte alimentari. Apostar per 
prioritzar el consum d’aliments provinents de produccions de proximitat també serviria per disminuir 
aquestes emissions

Quines són les línies de treball?

1. Reduir el consum d’aliments que 
generen altes emissions
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Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

• Generació i difusió de coneixement de l’impacte dels 
diversos tipus de productes i models de producció en el 
medi ambient

Quines són les línies de treball?

1. Reduir el consum d’aliments que 
generen altes emissions

2. Promoure nous models de distribució 
més sostenibles

• Creació d’un clúster d’empreses productores, 
distribuïdores i comercialitzadores de cadenes més 
curtes, justes i equilibrades

• Foment de la compra i distribució conjunta i de proximitat 
(per exemple, amb centrals de compres o amb el Centre 
d'intercanvi de productes agroalimentaris de proximitat, 
CIAP)

3. Protegir la biodiversitat i recuperar sòl 
fèrtil i varietats locals

• Projecte de recuperació de varietats locals de Barcelona

• Programes de protecció de les espècies pol·linitzadores

• Estudi i foment de les varietats i els processos amb un 
major grau d’adaptació a l’emergència climàtica

• Impulsar iniciatives de compostatge comunitari

• Foment de l’alimentació ecològica com element clau per 
protegir la biodiversitat

4. Reduir l’ús de plàstics i envasos d’un 
sol ús i promoure la reutilització i 
reciclatge dels envasos i embolcalls

• Campanya de foment de l’ús de carmanyoles i 
embolcalls reutilitzables

• Establiment d’incentius econòmics per a les persones 
que reciclen correctament els envasos (en línia amb 
iniciatives d’altres ciutats com, per exemple, Berlín)

• Incentius a la compra de productes a granel (tenint en 
compte també el comerç de proximitat i els mercats 
municipals que contemplen aquestes pràctiques)
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Quines alertes hem de considerar?

• Tenir en compte que totes les línies de treball de 
l’objectiu s’identifiquen des del rigor científic

• Tenir en compte el debat existent a la societat en quant a 
consum de proteïna animal i incorporar-hi l’impacte en la 
salut i en l’ètica, a més de l’impacte ambiental

• Difondre informació sobre la toxicitat que generen certs 
envasos i promoure alternatives

• Garantir la seguretat alimentària de totes les alternatives 
que es plantegin dins de l’estratègia en relació amb 
aquest objectiu

• Incidir en la reducció de plàstics i materials innecessaris 
i d’un sol ús

• Acompanyar les transicions necessàries del teixit 
productiu i comercial

Quins agents clau cal mobilitzar?

• Administració pública

• Professionals de l’àmbit sanitari

• Professionals de l’educació

• Àmbit de la recerca

• Professionals de la restauració 

• Empreses

• Entitats, Tercer sector i Economia 
Social i Solidària

• Societat civil organitzada

Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

• Realització d’acords amb administracions públiques de 
diversos nivells i territoris per aclarir i simplificar les 
normatives, les quals es consideren massa complexes

• Garantia del compliment de les sancions (especialment 
pel que fa a les empreses que contaminen)

• Foment del recolzament i les garanties per part de 
l’administració pública a les iniciatives transformadores 
que s’emmarquen en normatives existents, però que 
poden generar reticències en alguns dels agents (per 
exemple, l’ús d’envasos reutilitzables)

• Incidència en els espais de presa de decisions sobre les 
normatives

Quines són les línies de treball?

5. Fer incidència per realitzar canvis en 
les normatives que presenten millores i 
promoure les que tenen potencialitat
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