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Resum		
 
La meta 12.3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització 

de les Nacions Unides requereix reduir a la meitat el malbaratament alimentari 

per càpita mundial en la venda al detall i a nivell dels consumidors i la reducció 

de les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i subministrament, 

incloses les pèrdues posteriors a la collita. Una de les causes principals de 

pèrdues d’aliments és la imposició d’estàndards de qualitat sobre els productes 

agroalimentaris, independentment de la seva comestibilitat. El present treball és 

una proposta de campanya de sensibilització dels ciutadans de Menorca contra 

les pèrdues d’aliments degudes al menyspreu per part de productors, 

distribuïdors i consumidors vers els aliments d’horta local que no compleixen 

amb determinades mides, formes i colors preestablertes. La intervenció 

s’emmarca dintre de l’Estratègia Alimentària de l’Illa de Menorca, donant 

continuïtat a la tasca de l’Agència Reserva de Biosfera del Consell Insular de 

Menorca en matèria d’Alimentació i Sostenibilitat com a ciutat signatària del 

Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà. La campanya inclou un programa 

d’accions, tant presencials en cada municipi de l’illa com virtuals a través de les 

xarxes socials, que vinculen el sector de la producció, el comerç i els 

consumidors mitjançant la implicació dels ajuntaments de l’illa, per contribuir a 

donar visibilitat, posar en valor i augmentar l’acceptabilitat del producte “lleig” al 

llarg de la cadena alimentària.  

 

Paraules clau 
Disseny d’intervenció, malbaratament alimentari, pèrdues alimentàries, 

estàndards de qualitat, sensibilització. 
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Abstract	
 

Goal 12.3 of the United Nations Sustainable Development Goals requires 

halving global food waste per capita in retail and consumer spending and 

reducing food losses in production chains and supply, including post-harvest 

losses. One of the main causes of food loss is the imposition of quality 

standards on agri-food products, regardless of their edibility. The present work 

is a proposal to raise awareness among the citizens of Menorca against food 

losses due to contempt by producers, distributors and consumers for local 

garden foods that do not comply with certain pre-established sizes, shapes and 

colors. The intervention is part of the Food Strategy of the Island of Menorca, 

giving continuity to the work of the Biosphere Reserve Agency of the Consell 

Insular de Menorca in matters of Food and Sustainability as a city signatory to 

the Policy Pact Urban Food of Milan. The campaign includes a program of 

actions, both face-to-face in each municipality of the island and virtual through 

social networks, which link the production sector, trade and consumers through 

the involvement of the island's municipalities, to help give visibility, value and 

increase the acceptability of the "ugly" product along the food chain. 

 

Paraules clau 
Intervention design, food waste, food loss, quality standards, awareness  
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1. Introducció	
	
Atendre el problema del malbaratament alimentari és un dels elements 

protagonistes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 

l’Organització de les Nacions Unides (ONU), que 193 països van adoptar el 

setembre de 2015 per transformar el món. Concretament, la meta 12.3 dels 

ODS requereix reduir a la meitat el malbaratament alimentari per càpita mundial 

en la venda al detall i a nivell dels consumidors i la reducció de les pèrdues 

d’aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues 

posteriors a la collita. Actualment, multitud d’iniciatives nacionals, regionals i 

locals donen visibilitat a la crida internacional de l’Agenda 2030 de 

Desenvolupament Sostenible de fer front al problema del malbaratament 

alimentari amb la intenció de proposar mesures més decisives que alhora 

contribueixin a assolir altres metes dels ODS, sobretot millorar la seguretat 

alimentària, la nutrició i l’agricultura sostenible, reduint la petjada mediambiental 

dels sistemes alimentaris i repercutint positivament sobre la gestió de l’aigua, el 

canvi climàtic, els recursos marins i la biodiversitat. 

 

De forma genèrica, es pot dir que el malbaratament alimentari fa referència al 

menjar destinat al consum humà que llencem al llarg de tot el circuit alimentari i 

que s’hauria pogut prevenir o bé aprofitar perquè els aliments encara 

mantenien el valor nutricional. Però en realitat, no existeix una única manera de 

definir el malbaratament alimentari. L’evolució constant del concepte al llarg del 

temps, amb l’adopció de diferents significats, probablement reflecteixi la 

complexitat del problema que envolta aquest fenomen. Prenent de referència a 

Parfitt, Barthel i Macnaugthon (2010), l’Organització de les Nacions unides per 

a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) definia el 2011 el malbaratament alimentari 

com: [...] la disminució de la massa dels aliments comestibles en la part de la 

cadena de subministrament que condueix els aliments comestibles per al 

consum humà (1). L’informe El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación de la FAO (2019) reuneix el consens de diversos experts en la 

matèria que distingeixen entre “pèrdues d’aliments”, que són les produïdes des 

del cultiu, sacrifici o captura fins el nivell minorista (però sense incloure’l) i 

“malbaratament alimentari”, produït en els nivells de la venda al detall i el 
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consum (2).  

Tampoc no hi ha hagut fins a dia d’avui harmonització sobre les metodologies 

de mostreig de malbaratament alimentari per a diferents àmbits. En 

conseqüència, el ball de xifres disponibles no permet cap diagnosi clara ni 

comparacions geogràfiques o temporals. A nivell global, els estudis més 

recents han utilitzat les dades recopilades per a l’informe de la FAO del 2011, 

Global food losses and food waste (1), segons el qual, quasi una tercera part 

dels aliments que es produïen a nivell mundial per al consum humà 

(aproximadament 1.300 milions de tones anuals) es perdien o malbarataven. El 

mateix autor i d’altres reconeixien poc després la falta de dades sobre les 

pèrdues i el malbaratament alimentari i l’ús d’estimacions mundials basades en 

l’extrapolació de dades (alhora poc actualitzades) d’un petit número de països 

(3,4). L’any 2021 es publica el primer informe sobre l’Índex de malbaratament 

alimentari del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) 

amb la intenció de proporcionar informació sobre la magnitud del 

malbaratament alimentari i una metodologia de mostreig que permeti fer un 

seguiment de l’ODS 12.3. L’informe estima que l’any 2019 es van generar 

931milions de tones de malbaratament alimentari, la qual cosa suggereix que 

es malbarata el 17% de la producció mundial total dels aliments (5). 

Sigui com sigui, qualsevol definició que s’adopti i qualsevol xifra disponible 

comparteixen una connotació moral negativa. Provocar la producció, la venda i 

la compra de quatre pomes quan només en són necessàries tres, suposa un alt 

cost econòmic, però també ètic, social i mediambiental, sense oblidar l’impacte 

que se’n deriva sobre la dieta i la salut de les persones.  

Alhora que llencem aliments, 690 milions de persones en el món han passat 

gana al llarg de l’any 2019 (2), 3.000 milions de persones no es poden 

permetre una dieta saludable (6), i quasi dos bilions d’adults i 41 milions 

d’infants menors de 5 anys en el món tenen excés de pes corporal (7). 

Desaprofitar aliments suposa desaprofitar recursos naturals com l’aigua, 

l’energia i el sòl prèviament invertits en la seva producció, manipulació, 

transport, emmagatzematge o transformació (1,3); dels quals depèn la 

producció futura d’aliments, perpetuant d’aquesta manera l’impacte sobre la 
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seguretat alimentària (8). Perdre o malbaratar aliments també implica 

contaminar: eliminar els residus orgànics aprofitables genera emissions de 

gasos d’efecte hivernacle (8,9) sense cap motiu que els justifiqui. S’estima que 

entre el 8 i el 10 per cent de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle 

estan associats amb aliments que no es consumeixen (10). Cal prendre 

consciència de la insostenibilitat d’aquesta realitat i de la necessitat de 

combatre el malbaratament alimentari, tant des d’instàncies internacionals com 

des d’iniciatives locals (1).  

La FAO indica en l’informe del 2019 que no és possible generalitzar sobre les 

pèrdues i el malbaratament alimentari al llarg de la cadena de subministrament 

alimentari, sinó que cal determinar els punts crítics de desaprofitament en les 

cadenes específiques de subministrament per poder adoptar contramesures 

adequades (2). Quan s’atén a aquesta recomanació, és freqüent que l’interès 

es fixi en etapes molt concretes de la cadena alimentària. En el context 

espanyol, per exemple, l’interès s’ha fixat sobre tot en els consumidors; així ho 

demostren l’estudi de la Confederació Espanyola de Cooperatives de 

Consumidors i Usuaris (11), el del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i 

Medi Ambient (12) i el de l’associació de fabricants i distribuïdors de 

l’Associació Espanyola de Codificació Comercial (13). De fet, les xifres apunten 

que la major part de malbaratament alimentari es produeix a les llars. En 

l’informe del PNUMA (2021) es reconeix que el 61% del malbaratament 

alimentari generat el 2019 –quasi 570 milions de tones- es produeix a nivell 

domèstic. En el cas dels països d’ingressos alts i mitjans, aquestes xifres serien 

degudes principalment al comportament del consumidor (1), és a dir, als hàbits 

de compra, la preparació i consum d’aliments, la planificació del temps i la 

coordinació; juntament amb tècniques de comercialització que animen els 

consumidors a comprar més del necessari (8). 

Caldria preguntar-se, emperò, si la responsabilitat d’aquest volum de residus 

orgànics desaprofitats ha de recaure únicament en les famílies i resta d’unitats 

de consum. Respostes afirmatives deixarien fora de l’equació causes i 

aspectes essencials de la problemàtica que també depenen de la resta 

d’agents del cicle alimentari. Però no s’hauria de confondre el lloc on es 

produeix un desaprofitament alimentari amb la seva causa. Les pèrdues 
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d’aliments que tenen lloc en una fase de la cadena alimentària poden tenir la 

seva causa en una altra fase. Per exemple, una part de les pèrdues d’aliments 

donades a les fases de venda i consum podrien ser degudes a causes pròpies 

de les fases de collita i embolcall, com la falta de cura a l’hora de manipular les 

fruites (8). També es pot donar el cas de que els productes d’horta es podreixin 

al camp per la decisió del minorista de baixar el preu de compra o desfer un 

contracte de compravenda. En aquest sentit, alguns autors consideren que els 

principals agents causants de malbaratament alimentari són precisament els 

minoristes i especialment els supermercats, que impulsen el malbaratament 

“cap avall” (cap al consumidor) i “cap amunt” (cap els proveïdors) (14). La mala 

planificació i la falta d’equip, coordinació i comunicació entre els diferents actors 

de la cadena de subministrament (1,8) son factors que també contribueixen 

notablement a les pèrdues d’aliments.  

Al voltant del 14% dels aliments en tot el món es perd des de la seva producció 

abans d’arribar al nivell minorista, amb un nivell de pèrdues generalment més 

elevat en les fruites i hortalisses (2). L’estandardització dels productes que 

s’ofereixen als consumidors és una de les causes principals de pèrdues 

d’aliments en els sistemes moderns de venda al detall. En els sistemes 

comercials tradicionals els productes perden gradualment el seu valor 

econòmic alhora que minva la seva qualitat: els productes se segueixen 

intercanviant, tot i que sigui a preus cada vegada més baixos. En canvi, en els 

sistemes moderns, els productes es defineixen com a “vendibles” o “no 

vendibles”: perden de cop el seu valor econòmic quan ja no compleixen amb la 

qualitat mínima necessària per ser considerats comercialitzables 

(independentment de la seva comestibilitat). Els minoristes influeixen en les 

activitats de les cadenes de subministrament perquè determinen la qualitat del 

producte que es mostrarà en els seus punts de venda; les normes de qualitat 

que imposen sobre a la forma, la mida, el pes i el color dels productes poden 

fer que els productes que no les compleixin quedin sense recollir-se del camp i 

la collita s’acabi perdent  (8). Alguns autors calculen que entre un 25 i un 40% 

de la producció d’hortalisses no arriba al mercat degut a l’estandardització 

d’aquests requisits de producció (15).  

Davant aquest escenari, és necessari recuperar el valor dels aliments i avançar 
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cap a sistemes alimentaris eficients i ben gestionats, justos, més responsables i 

sostenibles. Tenim al davant el repte urgent i transcendental de no desestimar 

cap factor generador de malbaratament alimentari i trobar solucions 

compartides entre tots els agents de la cadena alimentària, des de les persones 

productores a les consumidores, passant per les distribuïdores, 

comercialitzadores i restauradores. Cada actor ha d’acceptar la seva 

responsabilitat i adoptar accions resolutives de forma particular i col·lectiva. 

L’any 2017 s’aprova l’adhesió del Consell Insular de Menorca (Cime) al conjunt 

de ciutats signatàries del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, que 

compromet a les signants treballar per desenvolupar sistemes alimentaris 

sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats que garanteixin una 

alimentació saludable i accessible a tota la societat. Des de llavors, l’Agència 

Menorca Reserva de Biosfera treballa en col·laboració amb l’ONG Justícia 

Alimentària i la Fundació Daniel i Nina Carasso per consolidar i desenvolupar 

una Estratègia Alimentària insular, transversal i coordinada de polítiques 

alimentàries basades en els objectius de la sobirania alimentària.  

El 2018, el Cime publica l’Estudi del Potencial de Producció i Fluxos Alimentaris 

a l’illa de Menorca (16), que aporta informació sobre la quantitat d’aliments que 

es produeixen i comercialitzen a Menorca. L’estudi també mostra resultats 

sobre el malbaratament alimentari: s’apunta que del total de consum a l’illa, 

acaben desaprofitades 11.785 tones i que, coincidint amb dades publicades a 

nivell tant nacional com internacional, el sector que més contribueix al 

malbaratament alimentari és el domèstic (amb un 41% del malbaratament) i el 

que menys, el de la distribució, amb tot just un 5% de tot els residus orgànics 

aprofitables generats al llarg de la cadena alimentària (Figura 1).  

L’any 2019, també com a proposta de l’Estratègia Alimentària de Menorca, es 

publica la Guia per prevenir el malbaratament alimentari (17), que inclou 

mesures destinades a diversos sectors de la cadena alimentària, fugint de la 

idea generalitzada de sobre-responsabilitzar únicament les famílies i unitats de 

consum pel que fa a la generació de residus orgànics aprofitables; instant a la 

responsabilitat i acció compartides de tots els agents del sistema alimentari. 
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Figura 1. Malbaratament alimentari a Menorca. Font: Estudi del Potencial de Producció i Fluxos 

Alimentaris a l’illa de Menorca (16). 

 

 

El Consell Insular de Menorca planteja actualment seguir treballant el tema del 

malbaratament en col·laboració amb l’ONG Justícia Alimentària. El present 

treball final de màster respon a aquest desig: es tracta una proposta de 

campanya de sensibilització contra el malbaratament alimentari, especialment 

contra les pèrdues generades per la imposició d’estàndards de qualitat sobre 

els productes agroalimentaris. La intervenció es va dissenyar al llarg del primer 

trimestre del 2021, per presentar-se de forma oficial la primera setmana de 

maig i implementar-se al llarg dels següents mesos fins a finals d’any en 

coordinació amb les agendes culturals dels ajuntaments dels vuit municipis de 

l’illa.   
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2. Identificació	de	necessitats	i	prioritats	

Per abordar la problemàtica del malbaratament alimentari convé no desestimar 

cap possible causa i trobar solucions compartides entre tots els agents de la 

cadena alimentària, des de les persones productores a les consumidores, 

passant per les distribuïdores, comercialitzadores i restauradores. 

L’enfocament integral que tingui presents qualsevol factor de risc generador de 

malbaratament alimentari permetria ser més eficaç. Però en un escenari de 

recursos limitats, es fa imprescindible administrar-los de la manera més eficient 

possible. Per això, l’equip tècnic vinculat a l’Estratègia Alimentària de Menorca 

va realitzar una anàlisi de les necessitats i prioritats existents entorn el 

malbaratament alimentari a l’illa mitjançant mètodes de valoració ràpida (Taula 

1) i va prendre la decisió de centrar l’atenció, al llarg del 2021, en les pèrdues 

alimentàries i el malbaratament alimentari produïdes pel menyspreu per part del 

sector de la producció, dels distribuïdors d’aliments i dels consumidors cap a 

productes “lletjos” que no compleixen determinats estàndards de mida, color i 

forma. Així mateix, es va decidir deixar les possibles intervencions sobre els 

sectors de la restauració comercial i col·lectiva per a una tercera fase de 

tasques contra el malbaratament alimentari (la primera hauria estat la 

publicació de la Guia de Mesures per prevenir i reduir el malbaratament 

alimentari). També quedaria pendent realitzar mostrejos sobre pèrdues i 

malbarataments en qualsevol dels sectors del cicle alimentari.  

 

3. Objectius	i	pregunta	investigable		
 

Objectius generals 

La campanya de sensibilització ciutadana persegueix afavorir la reducció de les 

pèrdues d’aliments i el malbaratament alimentari atribuïbles al menyspreu per 

part de productors, distribuïdors i consumidors cap a productes que no 

compleixen determinats estàndards de qualitat preestablerts de mida, forma i 

color.  
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Taula 1. Anàlisi de problemes, necessitats i oportunitats en els sectors de la cadena alimentària de la 
producció, el comerç i els consumidors  
 

  Sector de la Producció Sector comercial Consumidors 

P
ro

bl
em

es
 

· Tenen producte lleig que costa de 

vendre: estàndards de qualitat  

· Excedent de producció (mala 

planificació o pandèmia) 

· No coneixen ni han creat 

altres/noves vies de comerç 

· No saben exactament quina 

quantitat de la collita perden 

· Donen per fet que han de perdre 

part de la collita (“fruita vella”) 

· Estàndards estètics (no volen 

producte lleig, a vegades, per 

por de no saber com vendre’l) 

· Dates de caducitat 

· Producte perible 

· Màrqueting verd agressiu 

· Poc accés a producte lleig i 

a producte en excedent  

· Desconfiança cap al 

producte lleig (confusió) 

· Perjudici de que ha de tenir 

un preu més baix (llavors: 

“podem pagar més per un 

producte perfecte”) 

· Desconeixement de les 

xifres locals i les causes 

 ↓ ↓ ↓ 

N
ec

es
si

ta
ts

 

· Mesures correctores a les males 

planificacions 

· Re-valorar les collites  

· Comptar amb una cartera de 

clients directes fidelitzats 

· Sistematitzar el recompte de les 

pèrdues i donar-li un valor 

econòmic  

· Alinear-se amb les necessitats 

del camp i dels consumidors 

(contribuir a donar valor al 

producte lleig) 

· Trobar noves solucions (més 

enllà de posar ferratines de 

“50%”) 

· Conèixer la problemàtica 

· Conèixer com és una collita 

“real” i sostenible (com 

funciona la distribució) 

· Conèixer i participar en 

nous canals de distribució  

 ↓ ↓ ↓ 

O
po

rtu
ni

ta
ts

 

· Infografia (pòster o tríptic) de com 

canalitzar excedent 

· Ús de les xarxes socials 

· Adherir-se a campanyes (fer-ne 

ressò; aprofitar-les) 

· Mostrejos de les pèrdues 

alimentàries  

· Crear espais i estructura verbal 

(frases, icones, etc.) específics 

per al producte a punt de 

caducar i per al producte lleig 

· Recolzar i adherir-se a 

campanyes (fer-ne ressò; 

aprofitar-les) 

· Impulsar noves iniciatives  

· Compra directa  

· Identificar “actors” 

(“warriors”) 

· Impulsar accions 

· Fer ressò de les 

campanyes 

 

 

 

 

 



	 16	

Objectius específics 

Objectiu específic 1:  

Incitar al menys a vuit agents del sector de la producció local d’aliments d’horta 

perquè al llarg de l’any 2021 canalitzin cap els petits comerços de poble 

(botigues, cooperatives, mercats municipals i agroalimentaris) aquells 

productes que menyspreen (perquè creuen que no compleixen determinats 

estàndards de qualitat) abans que no es perdin al camp.  

A continuació (Taula 2), es comprova el compliment dels atributs SMART 

(específic, mesurable, assolible, rellevant i temporal) del primer objectiu 

específic: 

Taula 2: Check list de l’objectiu específic 1 segons els atributs SMART (específics, mesurables, assolibles, 
rellevants i temporals). 
 

Qui? Grup específic Productors locals hortofrutícoles 

Què? El canvi Incitar a canalització del producte “lleig” cap els petits espais comercials 
de poble (botigues, cooperatives, mercats municipals i agroalimentaris) 

Com? L’acció 

Programa d’accions de la campanya de sensibilització ciutadana:  
· Enregistrament de dades sobre pèrdues alimentàries 
· Crear vincles comercials directes amb petits comerços de poble per 
canalitzar el producte “lleig”  
· Aprofitar les xarxes socials per posar en valor el seu producte “lleig” 

Quan? Calendari Al llarg dels propers mesos fins a finals d’any 
Quant? Medició Almenys vuit agents del sector de la producció local agroalimentària 

 

 
 

 

 

Objectiu específic 2:  

Dinamitzar al menys a vuit agents del sector comercial local de l’illa de Menorca 

que posa a la venda producte local d’horta (botigues, cooperatives, mercats 

municipals i agroalimentaris) perquè al llarg de l’any 2021 donin visibilitat al 

producte “lleig” davant els consumidors, per fomentar la seva comercialització 

abans que es malbarati.  

A continuació (Taula 3), es comprova el compliment dels atributs SMART 

(específic, mesurable, assolible, rellevant i temporal) del segon objectiu 

específic:  
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Taula 3: Check list de l’objectiu específic 2 segons els atributs SMART (específics, mesurables, assolibles, 
rellevants i temporals). 
 

Qui? Grup específic Establiments comercials agroalimentaris locals (botigues, cooperatives, 
mercats municipals i agroalimentaris) 

Què? El canvi Dinamitzar el sector comercial perquè doni visibilitat al producte “lleig” i 
fomenti la seva venda   

Com? L’acció 

Programa d’accions de la campanya de sensibilització ciutadana 
· Habilitar espais en els comerços dedicats al producte “lleig” 
· Identificar amb cartells de la campanya els productes “lletjos” per posar-
los en valor 
· Oferir el seu espai comercial als productors locals per vendre-hi 
producte “lleig” 

Quan? Calendari Al llarg dels propers mesos fins a finals d’any 

Quant? Medició  Al menys a vuit agents del sector comercial local de l’illa de Menorca que 
posa a la venda producte local d’horta. 

 

Objectiu específic 3:  

Sensibilitzar al llarg de l’any 2021 els consumidors dels vuit municipis de l’illa 

de Menorca sobre la problemàtica que envolta la generació de malbaratament 

alimentari i la necessitat de retornar el valor als aliments, especialment a 

aquells que es perden i malbaraten perquè no compleixen amb una mida, 

forma o color preestablerts.   

A la Taula 4 es comprova el compliment dels atributs SMART (específic, 

mesurable, assolible, rellevant i temporal) del tercer objectiu específic:  

Taula 4: Check list de l’objectiu específic 3 segons els atributs SMART (específics, mesurables, assolibles, 
rellevants i temporals).  
 

Qui? Grup específic Consumidors de l’illa de Menorca  

Què? El canvi 

Sensibilitzar la població entorn el malbaratament alimentari i la necessitat 
de retornar el valor als productes “lletjos” 
· informar sobre la problemàtica del malbaratament alimentari  
· informar sobre possibles mesures correctores  
· facilitar estratègies per contribuir a un consum més responsable 

Com? Acció Programa d’accions de la campanya de sensibilització ciutadana 
Quan? Calendari Al llarg dels propers mesos fins a finals d’any 
Quant? Medició Consumidors dels vuit municipis de l’illa de Menorca 

 
 

 

Pregunta investigable 

Per tant, la intervenció pretén donar resposta a la següent pregunta: “Donar 

visibilitat i posar en valor el producte “lleig” (aquell que no compleix els 

estàndards de qualitat sobre la forma, mida i color), en comptes de rebutjar-lo 

directament en el lloc on s’ha produït o a les prestatgeries dels espais 
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comercials, mitjançant un programa d’accions que vinculen el sector de la 

producció, el del comerç i els consumidors, augmenta la seva acceptabilitat per 

part dels agents al llarg de la cadena alimentària? 

Població diana: les accions es dirigiran a 3 poblacions: consumidores d’edat 

adulta, sector de la producció agroalimentària local i agents dels espais 

comercials de poble que posen a la venda producte local d’horta; 

Intervenció: donar visibilitat i posar en valor el producte “lleig” (aquell que degut 

als estàndards preestablerts sobre la mida, la forma i el color no té accés als 

circuits comercials, contribuint a la generació de pèrdues i malbaratament 

alimentàries) mitjançant un programa d’accions que vinculen el sector de la 

producció, el del comerç i els consumidors; 

Control o alternativa: assumir que part de la collita s’ha de llençar o no es pot 

aprofitar, pel fet de no complir amb els estàndards de qualitat preestablerts 

sobre la forma, la mida i el color; 

Resultats: augmentar l’acceptabilitat del producte “lleig” per part dels seus 

productors, distribuïdors i consumidors.  

 

4. Metodologia	
	

4.1. Disseny	de	la	intervenció	

		
Es tracta d’una campanya insular de sensibilització ciutadana contra el 

malbaratament alimentari, liderada pel Consell Insular de Menorca i 

l’organització Justícia Alimentària, en motiu de les accions previstes en 

l’Estratègia Alimentària de Menorca; que contempla diverses accions 

enfocades als diversos sectors de la població diana de la intervenció, implicant 

alhora els vuit ajuntaments de l’illa, perquè adoptin la campanya i la reforcin a 

nivell municipal. De manera que, un cop es doni inici a la campanya, es 

realitzarà una part important de la mateixa en modalitat virtual (en línia), a 
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través de la xarxa social de instagram (@biosfera.menorca, 

#producteforadeserie) i la creació d’un blog 

(https://producteforadeserie.wordpress.com/), amb la finalitat de fer ressò de la 

problemàtica que envolta el malbaratament alimentari i concretament la 

imposició d’estàndards de qualitat sobre els productes, i de les accions 

puntuals en modalitat presencial que es duguin a terme a cada municipi a 

petició de cada ajuntament en coordinació amb la seva agenda cultural. La 

Figura 2 mostra un esquema del disseny de la intervenció.  

 

 
   Figura 2. Esquema visual de la consecució de fases d’acció de la campanya. 
 
 

4.2. Població	diana	
	
La campanya de sensibilització contra el malbaratament alimentari anirà 

dirigida als consumidors que realitzen les compres de producte fresc d’horta en 

espais comercials situats a l’interior dels pobles de l’illa de Menorca (botigues i 

supermercats locals, mercats municipals, mercats de pagès) abastides per 

proveïdors agroalimentaris locals. Per tant, la població diana són els propis 

consumidors i la població secundària, tant els comerciants descrits com els 

productors locals d’aliments d’horta que practiquen l’agricultura regenerativa, 

ecològica, integrada i la convencional a nivell familiar; constituint un grup real 

d’almenys 8 representants del sector productor i almenys 8 representants 

d’espais comercials, a ser possible, al menys un de cada municipi de l’illa. 

Resten exclosos de la present intervenció les grans distribuïdores d’aliments 

(en el cas de Menorca, concretament els supermercats o hipermercats: 

Mercadona, Lidl, Eroski, Dia i Hipercentro), així com la resta de productors que 

practiquen una agricultura menys sostenible. 
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Descripció de l’Illa de Menorca 

Menorca és la segona illa més gran de les Balears; se situa a 250 quilòmetres 

de la península Iberica i a uns 450 del nord d’Àfrica. Segons dades de 

l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), l’illa comptava l’any 2017 

amb una població de 93.397 habitants, distribuïda en vuit municipis. La 

distància entre Ciutadella i Maó, les dues poblacions més distants i més 

habitats, és de 47 quilòmetres. El 8 d’Octubre de 1993 la UNESCO va declarar 

l’illa com a reserva de biosfera. Menorca ha passat de caracteritzar-se per ser 

una societat basada en l’agricultura a estar bàsicament enfocada al sector 

terciari, sobretot al voltant del turisme, accentuant-se la dependència comercial 

de l’exterior per tal de garantir el subministrament de productes. Segons 

l’OBSAM, l’any 2015 el 48% del territori de l’illa estava dedicat a l’agricultura i la 

ramaderia, amb un ús agrari del 39,68%. L’augment del turisme també ha 

provocat un creixement dels establiments comercials i de les grans superfícies 

davant els petits establiments, tot i que encara és freqüent trobar setmanalment 

fires d’artesans i mercats agroalimentaris tradicionals en cada municipi. 

 

4.3. Tasques	a	realitzar	en	la	Fase	de	Pre-intervenció	
	

4.3.1. Plantejament	de	la	intervenció		

La campanya es va idear amb el propòsit d’incloure processos i accions 

variades caracteritzades per diverses metodologies detallades a la Taula 5. Així 

mateix, es van tenir presents les recomanacions recollides en la Taula 6.  

 
Taula 5: Diferents metodologies d’accions en un projecte educatiu. Font: Elaboració pròpia a partir del 
apunts de les assignatures del Màster en Nutrició i Salut. UOC; 2020 
 

Tipus de 
metodologies Exposició Discussió Implicació Indirectes 

Objectius 
Informar, 
captar l’atenció Compartir informació Conscienciar  

Informar a un 
col·lectiu passiu 

Exemples 

Xerrades 
Demostracions 
Exposició 
... 

Debat  
Taula rodona 
Seminari 
Grups de treball 
... 

Joc  
Animacions  
Improvisació 
Auto-creació 
... 

Material imprès  
Xarxes socials 
Ràdio, Tele 
Merchandising 
...  
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Taula 6: Regles bàsiques per a desenvolupar una campanya. Font: Elaboració pròpia basada en les 
propostes de Castañeda J, 2017 (18).  
 
 

Característiques d’una campanya Comentaris i proposta d’accions 

· Reforçar agents de canvi · Accions (recursos) amb productors, 
comerciants i consumidors 

· Entendre, contar, explicar. Sobretot de les 
conseqüències lluny de nosaltres (Sud) · Crear una exposició 

· Fer reflexionar de forma crítica i profunda; aportar 
arguments potents;  

· A través de l’exposició  
· Organitzar una tertúlia sobre la Guia 
· Aprofitar les xarxes socials (xxss) 

· Transmetre que el canvi és possible: oferir eines, 
recursos, alternatives (efecte multiplicador) 

· Acompanyament als productors 
· Acompanyament als comerciants 
· Aconseguir moltes aliances de 
productors i comerciants 

· Reforçar el sentiment de pertinença, identitat i 
comunitat amb un moviment local amb persones 
diverses però amb un únic objectiu 

· Crear una marca potent, perquè tant 
productors com comerciants com 
consumidors se’n facin ressò 
còmodament i sense perjudicis 

· Sortir d’allò tradicional, innovar (fer/explicar com 
ningú no ho ha fet mai), nous límits, per provocar 
curiositat (tot i que poden aparèixer forces contràries) 

· Nom de la campanya treballat 
· Exposició a l’aire lliure (que no s’hagi 
d’anar a buscar) 

· Sorpresa i sentit de l’humor · Imatges per xarxes socials 
· Experimentar el problema propi i el provocat lluny 
(Sud) · Aprofitar l’exposició  

· Aprofitar moments concrets (calendari d’accions i 
celebracions) per tenir major impacte 

· 3/3: dia de la Natura  
· 15/3: dia del consumidor 
· 7/4: dia de la salut 
· 17/4: Sobirania Alimentària 

· Donar a conèixer, felicitar i agrair metes assolides, 
també de forma personalitzada 

· Noticiari a través de instagram 
· Crear un blog entorn la campanya 

· Comptar amb una bona imatge (marca, vídeos, 
infografies, vinyetes, il·lustracions, etc) 

· Treballar molt bé el nom i les 
imatges (disseny gràfic) 

· Implicar “influencers”, però a nivell local i amb 
responsabilitat  

· Etiquetar a les xxss grups, entitats, 
etc. de diferent abast social i polític 
· Implicar a cuiners de renom 

· Ser conscients de les nostres limitacions · Temps, pressupost i pandèmia 
· Evitar els “silencis” entre accions puntuals i/o grans; 
mantenir una mínima presència al llarg del temps 

· Campanya online activa (ordenada) 
al llarg del temps (xxss, blog i premsa) 

· No oblidar la part presencial (off line) 
· Exposició a l’aire lliure 
· Xerrades/tertúlies 
· Cartells, tríptics 

· Evitar justificacions i arguments que culpabilitzen a la 
població; comunicar amb un to positiu i constructiu 

· Compte amb el nom “Aprofita’m” 
· Campanya en positiu 

· Positivitzar les històries (sense caure en 
romanticismes)  · Emfatitzar les solucions i iniciatives 

· Equilibri entre les emocions i els raonaments: 
emocionar (tocar la fibra sensible) amb una 
argumentació racional 

· Dades Sud 
· Dades Serveis socials Menorca 
· Aprofitar les xxss i l’exposició  

· Evitar la sobreprotecció i el paternalisme · No posar-nos del costat dels agents 
· Evitar els productes “lletjos” podrits   

· Evitar contribuir a generar estereotips  · Reflexionar sobre el nom 
“Diferent” referent al producte “lleig” 

· Recolzar-nos en testimonis directes dels 
protagonistes 

· Aprofitar les xxss 
· Entrevistes amb productors, 
comerciants i consumidors · Utilitzar l’storytelling (amb testimonis o narradors) 

· Implicar els destinataris en la difusió  · Ús de les xarxes socials 
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4.3.2. Definició	verbal	i	visual	de	la	marca	de	la	campanya	
	

4.3.2.1. Recerca	d’experiències	similars		
	
Recerca d’experiències similars, amb especial atenció a la identitat d’altres 

campanyes o acciones relacionades amb el malbaratament alimentari, tant a 

nivell local com en altres comunitats autònomes, i que havien tingut 

especialment impacte entre la societat. Es van classificar les experiències 

segon les pros i contres en el context de la nostra campanya i es van extraure 

els atributs que podien ajudar a definir la nostra marca. En l’Annex I es mostra 

el procediment i resultats d’aquesta recerca.  

4.3.2.2. Brainstorming	de	paraules	i	frases	i	elecció	final	del	nom	de	la	campanya		
	
Es va realitzar una pluja d’idees amb possibles paraules i frases que podien 

funcionar com a identitat verbal de la campanya, i es va fer una primera tria de 

paraules, frase i idees finals (ANNEX II). També vam fer una votació anònima 

mitjançant un formulari en línia implicant a diversos col·lectius (equip tècnic de 

l’administració que supervisa la campanya, voluntariat de Justícia Alimentària, 

consumidors, productors d’horta local ecològica, comerciants agroalimentaris 

de botigues de poble i diversos experts del món de la literatura. Amb la votació, 

es va donar l’opció de poder comentar pros i contres de cadascuna de les 

opcions (ANNEX III). Finalment, es va decidir el nom de “Producte Fora de 

Sèrie”.  

4.3.2.3. Disseny	gràfic	de	la	marca		
	
El nom de la campanya es va fer arribar a un dissenyador gràfic, juntament 

amb la descripció de la justificació i els objectius de la mateixa, perquè el 

treballés de forma visual i pogués definir possibles aplicacions de la marca. 

També se li va transmetre la preferència de que es tractés d’una campanya 

seriosa i impactant, en detriment d’altres possibles versions humorístiques o 

dirigides a un públic infantil (ANNEX IV).  



	 23	

4.3.3. Elaboració	de	material	de	difusió	de	la	campanya	

Es van definir diversos recursos amb l’objectiu de donar a conèixer la 

campanya i com podien fer-se ressò de la mateixa els diversos agents de la 

població diana.  

4.3.3.1. Recursos	per	al	sector	de	la	producció	

4.3.3.1.1. Carta	de	presentació	de	la	campanya		

Carta de presentació de la campanya en què s’exposaven el motiu de la 

mateixa, la problemàtica que l’envolta i una descripció de com podia adherir-se 

a la mateixa: realitzant un mostreig de les pèrdues a través de la plantilla de 

recull de dades, acordar amb espais comercials de venda directa la possibilitat 

de canalitzar-hi “Producte Fora de Sèrie” i utilitzar les xarxes socials per donar 

a conèixer el seu compromís de lluita contra el malbaratament alimentari. 

Aquesta carta s’entregaria en mà, a través de visites a les finques i als mercats 

agroalimentaris i aprofitant la propera assemblea de l’associació de productors 

d’agricultura ecològica de Menorca. El format definitiu de la carta està 

disponible a l’Annex 5.  A continuació, es mostra de forma esquemàtica el 

disseny de l’acció (Taula 7).   
 

Taula 7. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir una carta de presentació de la campanya 
al sector de la producció.   

ACCIÓ Elaborar i distribuir una carta de presentació de la campanya per als productors 
locals d’aliments d’horta 

 
 

Públic Productors locals d’aliments d’horta  

Definició Document que justifica i explica breument la campanya i exposa als productors com 
poden participar en la mateixa i alhora fer-se’n ressò.  

Metodologia Material imprès (díptic) Lloc Entrega en mà i de 
forma electrònica 

Objectius 
· Informar sobre la campanya  
· Explicar com pot participar en la campanya i 
fer-se’n ressò el sector de la producció    

Calendari 

Des de l’inici de la 
implementació de la 
campanya fins el mes de 
setembre.  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Redactar una breu justificació del tema central de la 

campanya (malbaratament alimentari i pèrdues alimentàries 
degudes al producte “lleig”) 

· Disseny gràfic  
· Impressió de còpies (una per 
productor o finca visitada)  

2. Llistar què poden fer els productors en relació a la 
campanya, tant per implicar-s’hi com per fer-se’n ressò 

3. Prendre contacte (preferentment presencial) amb diversos 
productors locals, per entregar la carta, juntament amb la 
plantilla de mostreig (Taula 10), i explicar-la directament  

4. Donar el contacte de la l’autora i executora de la campanya 
per mantenir una comunicació fluida en el temps 

5. Emplenar el full de seguiment de productors (Annex XIX)  
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4.3.3.1.1. Definició	de	la	plantilla	per	recollir	dades	de	pèrdues	alimentàries		

Es tracta d’un document dirigit als productors locals d’aliments d’horta, amb la 

finalitat de que poguessin enregistrar de forma manual i senzilla les pèrdues 

generades al llarg dels mesos. No es tractava d’animar a fer cap mostreig 

exhaustiu de pèrdues alimentàries sinó de que els propis productors, mitjançant 

l’enregistrament de les dades, prenguessin consciència del que realment es 

perd al camp. De retruc, les dades obtingudes servirien d’estímul per a la 

definició de futures intervencions i mostrejos de pèrdues alimentàries. La 

plantilla s’entregaria als productors juntament amb la carta de presentació de la 

campanya. El retorn de les dades es podria fer presencialment, mitjançant 

visites periòdiques a les finques a petició de cada productor, i de forma virtual a 

través del correu electrònic o el canal wasap, enviant fotografies de la plantilla. 

A l’Annex VI es mostra una imatge de la plantilla i a continuació, de forma 

esquemàtica, el disseny de l’acció (Taula 8). 

 
Taula 8. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir una plantilla perquè els productors 
enregistrin dades sobre PA en la seva finca.  
 
 

ACCIÓ Elaborar i distribuir una proposta de plantilla per fer recollir dades de pèrdues 
alimentàries (PA) a les mateixes finques dels productors  

 
 

Públic Productors locals d’aliments d’horta  
Definició Plantilla per enregistrar de forma senzilla i sistemàtica dades sobre PA. 

Metodologia Material imprès Lloc Entrega en mà i de 
forma electrònica 

Objectius 

· Facilitar la recollida de dades sobre PA 
· Ajudar a que els productors prenguin 
consciència del volum de PA que generen  
· Fer un recull de possibles causes de PA per a 
una posterior anàlisis i definició de futures 
intervencions (evidenciar, per exemple, la 
necessitat de realitzar mostrejos rigorosos a 
nivell de producció). 

Calendari 

Des de l’inici de la 
implementació de la 
campanya fins el mes de 
setembre.  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Fer un recull de possibles causes de PA al camp 

· Impressió de còpies (vàries per a 
cada productor implicat)  

2. Organitzar els continguts en forma de graella senzilla 
3. Entregar als productors i explicar-lis de què es tracta i com 

s’ha d’emplenar i entregar; fer-ho juntament amb la carta de 
presentació. 

1. Emplenar el full de seguiment (Annex XIX) 
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4.3.3.2. Recursos	per	al	sector	comercial	

	

4.3.3.2.1. Carta	de	presentació	de	la	campanya		

Carta de presentació de la campanya en què s’exposaven el motiu de la 

mateixa, la problemàtica que l’envolta i una descripció de com podien adherir-

se els comerços a la mateixa: habilitant un espai en la botiga (una taula, una 

prestatgeria, una cistella, una caixa, etc.) per col·locar-hi el “Producte Fora de 

Sèrie”, ja sigui aquell que li hagi portat un productor directament, o bé aquell 

que s’hi converteix al llarg del dia i/o la setmana; i identificar l’espai amb la 

cartelleria facilitada per part de l’organització de la campanya (n’hi ha per 

penjar al mostrador de la botiga, per penjar en espais grans i per col·locar 

directament entre el producte). Aquesta carta s’entregaria en mà, a través de 

visites a diversos comerços de cada municipi, prioritzant aquells petits de poble 

i que tenen producte d’horta local. A l’Annex VII es mostra el format definitiu de 

la carta i a continuació, de forma esquemàtica, el disseny de l’acció (Taula 9). 

 
Taula 9. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir una carta de presentació de la campanya 
al sector dels comerciants.  
 
 

ACCIÓ Elaborar i distribuir una carta de presentació de la campanya per a comerciants 
 
 

Públic Agents del sector comercial local (botigues, mercats, cooperatives, etc.)  

Definició Document que justifica i explica breument la campanya i exposa als comerciants com 
poden participar en la mateixa i alhora fer-se’n ressò.  

Metodologia Material imprès (díptic) Lloc Entrega en mà i de 
forma electrònica 

Objectius 
· Informar sobre la campanya  
· Explicar als comerciants com poden participar 
en la campanya i fer-se’n ressò. 

Calendari 
Des de l’inici de la 
implementació de la 
campanya fins el mes de 
setembre.  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Aprofitar el mateix escrit justificatiu de la carta destinada al 

sector de la producció 

· Disseny gràfic  
· Impressió de còpies (una per a cada 
comerciant implicat)  

2. Elaborar una llista de les accions que poden fer els 
comerciants en relació a la campanya, tant per implicar-s’hi 
com per fer-se’n ressò 

3. Disseny gràfic i impressió  
4. Prendre contacte (preferentment presencial) amb diversos 

comerços locals, per entregar el díptic (juntament amb els 
cartells per als comerços) i explicar-la directament  

5. Donar el contacte de la l’autora i executora de la campanya 
per mantenir una comunicació fluida en el temps 

6. Emplenar el full de seguiment de comerços (Annex XX) 
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4.3.3.2.2. Tríptic	dirigit	als	consumidors.		

Es va definir un tríptic per donar a conèixer la companya als consumidors, amb 

la intensió de que a través d’aquest recurs, els consumidors puguin entendre 

per què en els comerços tenen espais identificats amb cartells que duen per 

títol “Producte Fora de Sèrie”. Els tríptics estan pensats perquè siguin repartits 

a través dels comerços i altres espai comercials com els mercats municipals, 

els mercats agroalimentaris i les botigues de venta directe situades a les 

finques de producció agroalimentària. El format final del tríptic es pot consular a 

l’Annex VIII. A continuació, es mostra de forma esquemàtica el disseny de 

l’acció (Taula 10). 

4.3.3.2.3. Plantilles,	imatges	i	exemples	de	textos	(“copys”)		

Plantilles, imatges i exemples de textos (“copys”) per publicar a les xarxes 

socials (xxss) pròpies i donar a conèixer la seva tasca contra el malbaratament 

alimentari, apostant per la campanya “Producte Fora de Sèrie (ANNEX IX). A 

continuació, es mostra de forma esquemàtica el disseny de l’acció (Taula 11). 

4.3.3.3. Recursos	per	als	ajuntaments	
	

4.3.3.3.1. Carta	de	presentació	de	la	campanya	

Carta de presentació de la campanya (ANNEX X), en què s’exposaven el motiu 

de la mateixa, la problemàtica que l’envolta i una descripció de com podien 

adherir-se com ajuntaments a la mateixa: aprofitant les xarxes de comunicació 

amb els productors d’aliments d’horta del municipi i amb els comerços 

agroalimentaris del municipi per donar a conèixer el seu recolzament a la 

campanya i animar-los a fer-se ressò de la mateixa; organitzar una presentació 

de la Guia de mesures per prevenir el malbaratament alimentari que es va 

publicar fa un any i que ha servit de precedent per idear la present campanya; 

organitzar la posta en escena de l’exposició de la campanya; organitzar un 

“Mercat de Producte Fora de Sèrie”; i aprofitar les xarxes socials per donar a 

conèixer la seva aposta per la campanya. A continuació, es mostra de forma 

esquemàtica el disseny de l’acció (Taula 12). 
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Taula 10. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir un tríptic informatiu per als consumidors. 
 

ACCIÓ Elaborar i distribuir un tríptic informatiu sobre la campanya per als consumidors 
 
 

Públic Consumidors 

Definició Document que explica breument la campanya als consumidors i el per què trobaran 
cartells específics a les botigues locals 

Metodologia Material imprès (tríptic) Lloc Disponibles als comerços, 
entitats i ajuntaments  

Objectius 

· Informar sobre la campanya  
· Explicar als consumidors com poden 
participar en la campanya 
· Conscienciar sobre la problemàtica que 
envolta el malbaratament alimentari.  

Calendari 

Des de l’inici de la 
implementació de la 
campanya fins el mes de 
setembre.  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Definir els continguts que es volen transmetre · Disseny gràfic  

· Impressió de còpies (una per a cada 
comerciant implicat)  

2. Disseny gràfic i impressió  
3. Distribuir els tríptics als comerços implicats i punts 

d’informació municipals i d’entitats  
 

 
Taula 11. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir plantilles, imatges i “copys” perquè els 
comerços les publiquin a les seves xxss.  
 

ACCIÓ Elaborar i distribuir plantilles, imatges i “copys” per fer publicacions a les xxss 
 
 

Públic Comerciants (o encarregats de la comunicació dels comerços) 

Definició Es tracta de preparar imatges en jpg que facilitin als comerciants la tasca de fer 
publicacions a les xxss en motiu de la seva aposta per la campanya. 

Metodologia Material per a xarxes socials Lloc Via wasap o per correu 
electrónic 

Objectius 
· Definir una campanya en línia homogènia 
· Facilitar les publicacions als comerciants 
· Dinamitzar la campanya en línia  

Calendari 
Des de l’inici de la 
campanya fins el mes de 
novembre  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Definir els continguts que es volen transmetre 

  2. Disseny gràfic (a través de Canva) de les plantilles   
3. Distribuir les imatges als comerciants que ho desitgin  
4. Emplenar el full de seguiment de comerços (Annex XX) 
 

 
Taula 12. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir una carta de presentació de la 
campanya per als ajuntaments.  
 

ACCIÓ Elaborar i distribuir una carta de presentació de la campanya per als ajuntaments 
 
 

Públic Ajuntaments dels municipis de l’illa de Menorca  

Definició 
Document que justifica i explica breument la campanya i exposa als tècnics dels 
departaments de medi ambient i cultura dels ajuntaments com poden participar en la 
mateixa i alhora fer-se’n ressò.  

Metodologia Material imprès (díptic) Lloc Entrega en mà i de 
forma electrònica 

Objectius 
· Informar sobre la campanya  
· Explicar als agents dels ajuntaments com 
poden participar en la campanya  

Calendari 
Des de l’inici de la 
campanya fins el mes de 
setembre.  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Aprofitar el mateix escrit justificatiu de la carta destinada al 

sector de la producció i al sector del comerç 

· Disseny gràfic  
· Impressió de 8 còpies (una per a 
cada ajuntament)  

2. Elaborar una llista de les accions que poden impulsar des 
dels ajuntaments en relació a la campanya, tant per 
implicar-s’hi com per fer-se’n ressò 

3. Disseny gràfic i impressió  
4. Planificar una reunió amb representants de cada 

ajuntament per entregar la carta (juntament amb el dossier 
de premsa) i explicar-la personalment 

5. Donar el contacte de la l’autora i executora de la campanya 
per mantenir una comunicació fluida en el temps 

6. Emplenar el full de registre d’activitats (Annex XVIII) 
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4.3.3.3.2. Exposició	sobre	el	malbaratament	alimentari		

Es va preparar una exposició que tracta sobre el tema del malbaratament, les 

seves causes, impactes i possibles accions correctores. L’exposició és itinerant 

i està pensada per ser muntada a l’aire lliure en una plaça o carrer de vianants. 

Consisteix en 24 bosses grans de brossa plenes de caixes de cartró, simulant 

bosses plenes de residus orgànics, de les quals surt una vara de fusta on s’hi 

enganxa un full plastificat que mostra una frase sobre el malbaratament 

alimentari (ANNEX XI). Les frases es van extraure de la Guia de mesures per 

reduir el malbaratament alimentari que va publicar l’any 2019 l’Agència 

Menorca Reserva de Biosfera en motiu de l’Estratègia Alimentària de Menorca 

que també justifica la realització de la present campanya. El muntatge de 

l’exposició corre a càrrec la persona que executa la campanya. A continuació, 

es mostra de forma esquemàtica el disseny de l’acció (Taula 13). 

 
 

4.3.3.3.3. Presentació	de	la	Guia	per	prevenir	el	malbaratament	alimentari	

Presentació de la Guia de mesures per prevenir el malbaratament alimentari 

que va publicar l’Agència Menorca Reserva de Biosfera l’any 2019. Es va 

preparar una presentació en forma de col·loqui entre dues persones, en què 

una d’elles formula preguntes concretes que són respostes per l’autora de la 

Guia per donar a entendre al públic què poden trobar en la publicació (ANNEX 

XII). El mateix col·loqui s’aprofita per donar a conèixer la campanya “Producte 

Fora de Sèrie”. En total, l’acció té una duració d’uns 40 minuts, donant marge a 

la intervenció del públic; i es pot adaptar a qualsevol acte dintre de les agendes 

culturals dels municipis. Cal una taula, cadires per a les ponents i el públic i 

micròfon amb altaveus. Si es pot disposar d’una pantalla i projector, el col·loqui 

es pot acompanyar amb la presentació d’imatges que complementen el 

contingut de la presentació. A continuació, es mostra de forma esquemàtica el 

disseny de l’acció (Taula 14). 
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Taula 13. Descripció esquemàtica de l’acció de crear una exposició sobre el malbaratament alimentari.  
 

ACCIÓ Creació d’una exposició sobre el malbaratament alimentari  
 
 

Públic Consumidors  

Definició 

Definir una exposició per transmetre als consumidors la problemàtica que envolta la 
generació de malbaratament alimentari. Es tracta d’una exposició formada per 24 bosses 
de brossa taronges de 25 litres de capacitat, que s’emplenen de caixes de cartró 
desmuntables. Dintre de cada bossa s’hi col·loca una plataforma de fusta de la qual surt 
una vara de 1,5 metres d’altura, on s’hi enganxa un full dinA4 plastificat que duu impresa 
una frase sobre el malbaratament alimentari.  

Metodologia Exposició mòbil (desmuntable cada dia) a 
l’aire lliure Lloc En un carrer o plaça de 

vianants dels municipis 

Objectius · Impactar, captar l’atenció del consumidor  
· Informar sobre el malbaratament alimentari Calendari D’acord amb l’agenda 

cultural de cada municipi 
 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Definir els missatges que es volen transmetre amb 

cadascuna de les bosses (24 frases en total) 

· 24 bosses de brossa taronges de 25L  
· 24 plataformes i 24 vares de fusta 
· Caixes de cartró plegables (entre 3 i 4 
per bossa de brossa) 
· Impressió i plastificació i de 24 fulls 
de mida dinA4. 

2. Disseny gràfic de cada cartell (amb Canva), impressió a 
mida dinA4 i plastificació  

3. Parlar amb un fuster per solucionar el tema de les 
plataformes i les vares 

4. Comprar les bosses i recopilar caixes de cartró 
5. Decidir l’agenda, el lloc de muntatge i el circuït d’exposició 

més idoni per a cada municipi  
6. Muntar i desmuntar l’exposició, quan sigui sol·licitada 
7. Emplenar el full de registre d’activitats (Annex XVIII) 
 

 

 
Taula 14. Descripció esquemàtica de l’acció d’organitzar una presentació de la Guia de mesures per 
prevenir el malbaratament alimentari de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (2019). 
 

ACCIÓ Organitzar presentacions de la Guia de mesures per prevenir el malbaratament 
alimentari  

 
 

Públic Consumidors  

Definició Preparar una presentació de la Guia, que sigui breu i amena, i adaptable a diversos 
espais i contextos.   

Metodologia Exposició (xerrada, tertúlia) Lloc En una sala o a l’aire 
lliure 

Objectius 

· Donar a conèixer la Guia 
· Presentar la campanya “Fora de Sèrie”  
· Informar sobre la problemàtica del 
malbaratament alimentari  
· Captar l’atenció del consumidor  

Calendari D’acord amb l’agenda 
cultural de cada municipi 

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Escriure un col·loqui entre dues persones 

· Taula i 2 cadires per a les ponents 
· Cadires per als assistents 
 
· Opcional: pantalla i projector 
 

2. Preparar una presentació (power point, canva o genially) 
acord amb la consecució del contingut del col·loqui  

3. Assajar la conversa  
4. Planificar l’agenda i el lloc més idonis per fer la presentació 

a cada municipi que vulgui aquesta activitat 
5. Portar i deixar a l’abast dels assistent Guies impreses i 

tríptics sobre la campanya “Producte Fora de Sèrie” 
6. Emplenar el full de registre d’activitats (Annex XVIII) 
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4.3.3.3.4. Mercat	de	Producte	Fora	de	Sèrie	

Es tracta d’aprofitar els mercats municipals i els mercats de pagès per dedicar-

los al Producte Fora de Sèrie, ni que sigui un dia puntual; de manera que les 

places amb producte local d’horta utilitzarien i posarien visible la cartelleria de 

la campanya per identificar el seu producte. Es disposa de 3 roll ups que 

anuncien la presència d’un “Mercat Fora de Sèrie”, que es poden col·locar de 

forma estratègica en les instal·lacions del mercat per anunciar la iniciativa als 

consumidors. L’acció es pot complementar amb el muntatge de l’exposició de la 

campanya en algun espai del mercat, amb l’activitat de presentar la Guia o amb 

alguna altra idea que sorgeixi per part de la persona dinamitzadora dels 

mercats municipals o de les tècniques corresponents de l’ajuntament 

organitzador. A continuació, es mostra de forma esquemàtica el disseny de 

l’acció (Taula 15). 

 
Taula 15. Descripció esquemàtica de l’acció de dinamitzar els mercats municipals per dedicar-los al 
“Producte Fora de Sèrie”.  
 

ACCIÓ Dinamització dels mercats municipals per dedicar-los al “Producte Fora de Sèrie”  
 
 

Públic Agents encarregats de la dinamització dels mercats municipals  

Definició 

Coordinar la implicació dels placers del mercats que comercialitzen aliments d’horta local 
(perquè es facin seva la campanya i habilitin espais específics identificats amb els 
cartells de la campanya dedicats al producte “lleig”) amb el muntatge de l’exposició i la 
presentació de la Guia.  

Metodologia Implicació i exposició Lloc 
Mercat municipal de Maó 
Mercat municipal de 
Ciutadella 

Objectius 
· Implicar els placers dels mercats municipals 
· Dinamitzar de forma col·lectiva la campanya 
· Informar i captar l’atenció del consumidor 

Calendari D’acord amb l’agenda 
cultural de cada mercat 

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Reunió amb les persones responsables dels mercats 

municipals, per explicar la campanya i tancar agenda 
· Cartells i tríptics de la campanya 
· Exposició  
· Taules i cadires (projector i pantalla) 

2. Visitar els placers amb producte d’horta, explicar la 
campanya i entregar els cartells i tríptics corresponents 

3. Organitzar el muntatge de l’exposició 
4. Organitzar la presentació de la Guia 
5. Emplenar el full de registre d’activitats (Annex XVIII) 
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4.3.3.4. Recursos	per	a	la	campanya	en	línia		
	

4.3.3.4.1. Plantilles	per	publicacions	a	les	xarxes	socials	i	calendari	de	publicacions	
 

Es van preparar, amb el suport del dissenyador gràfic que va definir la marca 

de la campanya i els tècnics de comunicació del departament de medi ambient 

del Consell Insular de Menorca, una sèrie de plantilles per fer publicacions 

periòdiques al perfil de Instagram de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera 

(@biosfera.menorca). A través de vàries reunions, es va decidir publicar entre 1 

i 2 “Feeds” cada setmana i utilitzar-los per donar publicar informació sobre el 

malbaratament alimentari; i utilitzar les “Stories” per publicar de manera més 

espontània actes programats en els municipis i compartir publicacions de 

consumidors, productors i comerciants que fan ressò de la campanya. A 

l’Annex XIII es poden consultar alguns exemples de publicacions de Instagram, 

i a continuació, de forma esquemàtica, el disseny de l’acció (Taula 16). 

 
Taula 16. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar plantilles, imatges i “copys” per dinamitzar la 
campanya en línia.  
 
ACCIÓ Elaborar plantilles, imatges i “copys” per dinamitzar la campanya en línia 
 
 

Públic Consumidors  

Definició Es tracta de preparar mínimament les publicacions que es faran de forma periòdica al 
canal de Instagram de la Reserva de Biosfera.  

Metodologia Material per a xarxes socials Lloc Xarxa social Instagram  

Objectius 
· Definir una campanya en línia homogènia 
· Dinamitzar la campanya en línia  
· Organitzar la freqüència de publicacions  

Calendari 

Des de l’inici de la 
implementació de la 
campanya fins el mes de 
desembre  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Definir els continguts que es volen transmetre 

  

2. Definir el #hastag més idoni (#producteforadeserie) i variants 
3. Disseny gràfic (a través de Canva) de les plantilles   
4. Definir un calendari de publicacions: mínim 1 publicació 

setmanal al “Feed”, i publicar “Stories” de forma espontània  
5. Anàlisi periòdic de les estadístiques del perfil de Instagram i 

ús dels hastags  
 

 

4.3.3.4.2. Blog	dedicat	a	la	campanya	“Producte	Fora	de	Sèrie”		
 

Es va preparar un blog gratuït wordpress (Annex XIV) amb la intenció d’unificar 

i compartir públicament en un espai virtual tota la informació que s’aniria 

generant amb el pas del temps en relació a l’execució de la campanya. A 

continuació, es mostra de forma esquemàtica el disseny de l’acció (Taula 17). 



	 32	

Taula 17. Descripció esquemàtica de l’acció de construir un blog dedicat a la campanya.  
 
ACCIÓ Construcció d’un blog dedicat a la campanya 
 
 

Públic Consumidors, comerços, administració, premsa  

Definició Es tracta de crear una plataforma online que reuneixi tota la informació relacionada amb 
la campanya i la posi a disposició de la població.   

Metodologia Material per a xarxes socials Lloc Blog en línia  

Objectius 
· Reunir tota la informació i posar-la a 
disposició de la població 
· Donar visibilitat als agents adherits   

Calendari 

Des de l’inici de la 
implementació de la 
campanya fins el mes de 
desembre  

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Escollir un nom i una plantilla gratuïta  

  2. Organitzar la informació en menús, pàgines i publicacions 
3. Definir un calendari de publicacions de notícies al blog 
4. Anàlisi periòdic de les estadístiques de visites 
 

 

4.4. Accions	a	realitzar	en	la	Fase	d’Intervenció	
	

4.4.1. Inici	de	la	campanya	
	

4.4.1.1. Dossier	de	premsa		
	
Es va redactar un dossier de premsa amb l’objectiu de reunir  la informació més 

rellevant en relació a la campanya de sensibilització ciutadana contra el 

malbaratament alimentari (ANNEX XV). El dossier inclou una part de context i 

justificació  de la realització d’una intervenció d’aquest tipus; una part dedicada 

a la definició de conceptes i descripció dels impactes negatius derivats de la 

problemàtica; i un resum de les accions previstes. El document s’enviaria a tots 

els mitjans de comunicació de l’illa, a través del servei de comunicació del 

Consell Insular de Menorca, uns dies abans de presentar públicament la 

campanya. També serviria per fer-lo arribar als alcaldes i tècnics de medi 

ambient de tots els ajuntaments de l’illa. A continuació, es mostra de forma 

esquemàtica el disseny de l’acció (Taula 18). 

 

4.4.1.2. Presentació	pública	de	la	campanya	
	
L’Honorable Senyora Consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite 

Salord, va programar una roda de premsa per dia 4 de maig per anunciar de 

forma pública l’inici de la campanya. L’acte es va dur a terme a les 11h del matí 

en el Mercat Municipal des Claustre de Maó amb la presència de la senyora 
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Salord, la directora de la Reserva de Biosfera, Irene Estaún, tots els alcaldes 

de Menorca, representants de l’organització Justícia Alimentària i Noemí 

Garcia, la persona encarregada d’idear i executar la campanya, que va explicar 

a la premsa en què consistiria la mateixa. A l’Annex XVI es presenta el discurs 

de la presentació que va realitzar la persona encarregada d’executar la 

campanya; i a continuació, es mostra de forma esquemàtica el disseny de 

l’acció (Taula 19). 
 

Taula 18. Descripció esquemàtica de l’acció d’elaborar i distribuir un dossier de premsa.  
 

ACCIÓ Elaborar i distribuir un dossier de premsa 
 
 

Públic Mitjans de comunicació i ajuntaments 

Definició Document que reuneix tota la informació sobre la campanya: context, justificació, 
definicions, impactes, iniciativa, accions i contacte. 

Metodologia Material imprès i electrònic (document en pdf) Lloc Entrega en mà i de 
forma electrònica 

Objectius 

· Informar sobre la campanya  
· Acotar la informació i facilitar la seva difusió 
· Centrar l’atenció dels destinataris en les 
dades i processos que ens interessa 

Calendari 

Entrega la setmana 
anterior a la roda de 
premsa i en la primera 
reunió amb ajuntaments 

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Definició i organització dels continguts  

· Impressió d’almenys 8 còpies (una 
per a cada ajuntament) 

2. Maquetació del document 
3. Enviament electrònic als mitjans de comunicació a través 

del servei de comunicació de l’Agència Menorca RB.  
4. Imprimir al menys 8 exemplars 
5. Entrega dels documents impresos a cada ajuntament 
 

 
Taula 19. Descripció esquemàtica de l’acció d’organitzar l’acte de la roda de premsa. 
ACCIÓ Organització de la roda de premsa de la campanya 
 
 

Públic Mitjans de comunicació 

Definició 
Es tracta d’organitzar l’acte polític de presentació pública de la campanya, que reuneix 
representants del Consell Insular de Menorca (Cime) i dels ajuntaments de l’illa i per al 
qual es convoquen els mitjans de comunicació.   

Metodologia Exposició i mitjans de comunicació  Lloc Mercat municipal de Maó 

Objectius 

· Presentar i inicar la campanya 
· Crear impacte entre els mitjans de 
comunicació, perquè en facin ressò 
· Aprofitar per realitzar alguna acció de la 
campanya (com la implicació d’algun comerç 
del mercat municipal i muntatge de l’exposició) 

Calendari 
Dimarts dia 4 de maig 
(segons la disponibilitat 
de l’agenda política) 

 
 
 
 

Tasques a desenvolupar Materials 
1. Buscar un lloc adient i atractiu (que escapi de la tradició de 

fer-ho a la sala d’actes del Cime.  

· Taula i cadires per als ponents (i 
algunes més per algun mitjà de 
comunicació o públic assistent) 
· Micròfon i altaveus 
· Material gràfic imprès: guies, cartells, 
tríptics, díptics, dossier de premsa.  
· Material de l’exposició  

2. Organitzar l’espai i la disponibilitat de material 
3. Coordinar amb l’equip de comunicació del Cime i del 

Mercat les tasques de difusió i convocatòria de l’acte; i 
acordar l’ordre d’intervenció dels ponents 

4. Anunciar l’inici de la campanya a les places de producte 
d’horta del mercat i animar-les a col·locar els cartells 

5. Muntar l’exposició de forma estratègica per cridar l’atenció 
als mitjans de comunicació  

6. Preparar el discurs  
7. Preparar la primera publicació del blog i de xarxes socials  
8. Emplenar el full de registre d’activitats (Annex XX) 
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4.4.2. Implicació	dels	productors,	els	comerciants	i	els	ajuntaments	
	

4.4.2.1. Visites	al	sector	de	la	producció	
	
Setmanalment, es va visitar al menys un productor agroalimentari, amb 

l’objectiu d’explicar la campanya, entregar la carta de presentació i animar a 

que emplenessin la plantilla d’enregistrament de pèrdues alimentàries. Les 

visites es van aprofitar per visitar les finques de cultiu i trobar exemples que 

servissin per explicar als productors com havien d’emplenar la fitxa. A l’Annex 

XVII es pot consultar el llistat de productors implicats.  

4.4.2.2. Seguiment	i	acompanyament	dels	productors	compromesos	
	
Un cop un productor es comprometia a emplenar, ni que fos de manera 

puntual, les graelles de recollida de dades sobre les pèrdues alimentàries, se li 

feia un seguiment via telefònica per preguntar si tenia dubtes i fer el recull de 

les fitxes a mesura que s’anessin recopilant dades.   

4.4.2.3. Visites	al	sector	comercial	
	
Setmanalment, es va visitar al menys un comerç que tingués producte local 

agroalimentari, per explicar la campanya, entregar els cartells per al mostrador, 

les prestatgeries i les caixes o cistelles, oferir tríptics per als consumidors i 

recomanar com utilitzar les xarxes socials pròpies per fer-se ressò de la 

campanya. En l’Annex XVIII es pot consultar el llistat de comerços que han 

sol·licitat els recursos per implementar la campanya. 

4.4.2.4. Seguiment	del	sector	comercial	
	
Un cop un comerciant mostrava interès en la campanya i decidia col·locar els 

cartells en la botiga, se li feia una seguiment via telefònica per intercanviar 

impressions i saber si necessitaven més recursos.  

4.4.2.5. Reunions	amb	els	vuit	ajuntaments	de	l’illa	
	
Reunions amb els vuit ajuntaments de l’illa, per entregar el dossier de premsa i 

la carta de presentació; i per compartir possibles dates d’interès a cada 
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municipi per implementar alguna de les accions. Per exemple, eren 

esdeveniments i dates interessants a considerar la Fira de Medi Ambient que 

se celebra a Maó la primera quinzena de juny, la Fira del Camp que se celebra 

al poble d’Alaior, la Fira d’Agricultura Ecològica que aquest any se celebra el 

dia 10 de juliol a Es Castell, els mercats de nit d’estiu de tots els municipis, etc. 

Es va intentar tancar agenda amb cada ajuntament el més aviat possible. En el 

cronograma (apartat 4.6.) es detallen les accions que es van dur a terme a 

cada municipi i les respectives dates.  

 

4.4.3. Campanya	en	línia	
	

4.4.3.1. Publicacions	al	blog		
	
Cada setmana es publicava al menys una notícia, bé per explicar algun tema 

concret relacionat amb la problemàtica del malbaratament, bé per donar a 

conèixer avanços en la campanya (productors i comerços que decidien 

participar, etc.), bé per descriure accions que es realitzaven en els municipis.  

4.4.3.2. Publicacions	en	el	perfil	de	Instagram	
	
Cada setmana es publicava al menys un “Feed” i una “Stories” en el canal de 

Instagram de la Reserva de Biosfera, amb un objectiu educatiu (transmissió de 

coneixement vers el tema del malbaratament alimentari); també de donar a 

conèixer als consumidors l’aposta pel Producte Fora de Sèrie de diversos 

productors i comerciants, i l’agenda d’activitats puntuals.  

 

4.5. Accions	a	realitzar	en	la	Fase	de	Post-intervenció	
	
· Recull d’impressions per part de tots els productors i comerciants implicats en 

la campanya.  

· Anàlisi de les dades recollides pel sector de la producció sobre pèrdues 

alimentàries i proposta de nous projectes d’intervenció per a l’any 2022. 

· Valoració dels resultats de la campanya. 

· Redacció de la memòria final. 
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4.6. Cronograma	

El contracte de serveis per a la creació i execució de la campanya tenia una 

duració de 12 mesos, amb inici dia 1 de gener de 2021. La Taula 20 mostra la 

planificació al llarg del temps de les diferents fases d’execució de la campanya. 

A la Taula 21 es mostra el cronograma amb el detall de cada tasca i acció de la 

intervenció.  
 

Taula 20. Cronograma de les fases d’execució de la campanya. 
FASES  MESOS DE L’ANY 2021 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pre-Intervenció             
Intervenció             
Post-Intervenció             
 
 

 
Taula 21: Cronograma de les tasques i accions de la campanya. 

FASES TASQUES O ACCIONS CALENDARI 
2021 

FASE I: PRE-
INTERVENCIÓ 

Estudi de necessitats i prioritats. Plantejament de la 
intervenció, contextualització i justificació.  

Gener - 
Febrer 

· Recerca d’experiències similars 
· Brainstorming de possibles paraules i frases i elecció final 
del nom de la campanya Febrer 
Disseny gràfic de la marca i impressió de les aplicacions 
(cartells per a comerços) Març - Abril 

Elaboració de recursos de difusió per a productors, 
comerciants i ajuntaments i de la campanya en línia 

Març - Abril 

FASE II: 
INTERVENCIÓ 

Inici de la campanya: Roda de premsa 4 de Maig  

· Implicació de productors, comerciants i ajuntaments Maig - 
Setembre 

· Accions 
puntuals en 
els municipis 

Sant Lluís: Presentació de la guia i 
Exposició  19 de maig 

Mercat des claustre (Maó): Exposició i 
Presentació de la Guia 

8-11 de juny 
 

Mercat des claustre (Maó): Mercat Fora de 
Sèrie 

Juny - 
Setembre 

Fira del Medi Ambient de Maó: Presentació 
de la guia 30 de juny 

Fira de Producte Ecològic (Es Castell): 
Exposició, Mercat Fora de Sèrie i 
Presentació de la Guia 

10 de juliol 

Sa Plaça (Ciutadella): Mercat Fora de Sèrie Juliol-
setembre 

Fornells: Exposició i Presentació de la Guia 14 juliol  
Es Mercadal: Exposició i Presentació de la 
Guia 

26-30 de 
juliol 

Es Migjorn Gran: Mercat de nit Fora de 
Sèrie, Exposició i Presentació de la Guia 

9-13 agost 
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Alaior: Exposició, Mercat de nit Fora de 
Sèrie i Presentació de la Guia 20 d’agost 

Fira d’agricultura ecològica de Ferreries: 
Exposició, Mercat Fora de Sèrie i 
Presentació de la Guia 

4 de 
setembre 

Ciutadella 
6-11 de 
setembre 

Campanya en línia  
4 de maig - 
desembre 

FASE III:POST- 
INTERVENCIÓ 

Recull d’impressions per part de tots els productors i 
comerciants implicats en la campanya 

Maig - 
Novembre 

Anàlisi de les dades recollides pel sector de la producció 
sobre pèrdues alimentàries i proposta de nous projectes 
d’intervenció per a l’any 2022 

Octubre - 
Novembre 

Valoració dels resultats de la campanya Novembre 

Redacció de la memòria final Novembre - 
Desembre 

 
 

 
 

4.7. Recursos	necessaris	i	pressupost	

L’encàrrec de la creació i execució de la campanya es va realitzar a través 

d’una oferta de contracte menor de serveis amb l’autora del present Treball 

Final de Màster (TFM), per un cost màxim de quinze mil euros (IVA inclòs), 

sense incloure el cost de les impressions dels recursos gràfics, que serien 

assumides per l’Agència Menorca de Biosfera. La Taula 22 mostra el detall de 

les partides pressupostàries.  

 
Taula 22: Partides pressupostàries de la campanya.  

Recurs Proveïdor Import (IVA inclòs) 

Humans 
Personal tècnic 12.000€ (*) 
Dissenyador gràfic 2.500€  

Material d’oficina Personal tècnic 350€ 
Material de l’exposició (bosses i vares) Personal tècnic 150€ 

Total contracte menor de serveis 15.000€ 

Material 
gràfic  

Tríptics consumidors (5.000u) 

Agència Menorca  
Reserva de 
Biosfera 

605€ 
Roll-up (3u) 363€ 
Cartells 15x15 (500u) 181,5€ 
Cartells prestatgeria (500u) 181,5€ 
Cartells mostrador (500u) 96,8€ 
Cartes de presentació (150u) 24,2€ 

Total cost impressió recursos gràfics 1.452€ 
 

 (*) Inclou les despeses de desplaçaments  



	 38	

5. Pla	d’avaluació	de	la	intervenció		
 

L’avaluació de la campanya respondrà a les preguntes que es recullen a la 

Taula 23. 
 

Taula 23. Preguntes a les quals ha de respondre l’avaluació d’un projecte, segons Palmar AM (19) 
 
1. Idoneïtat del projecte per cobrir les necessitats: s’ha realitzat un anàlisis de les necessitats 

abans de planificar el projecte? Realment és necessari aquest programa? A quin tipus de 
problema es dirigeix? 

2. Sobre el disseny: està ben planificat? 
3. Sobre les activitats programades i la prestació dels serveis: s’estan executant totes les 

activitats tal com s’havia planificat? 
4. Sobre els resultats: s’aconsegueixen els objectius del programa? Hi ha efectes positius o 

negatius no esperats? 
5. Sobre l’eficiència: el programa té una bona relació cost-efectivitat? És sostenible? Es 

podria dur a terme amb menys recursos?   
 

 

Per al present projecte d’intervenció es planteja realitzar una avaluació 

continuada a través del registre de dades al llarg del temps, per poder realitzar 

els canvis pertinents en el moment adequat. S’aplicarà el sistema d’avaluació 

que proposa Palmar (19) i que clàssicament s’ha anomenat “avaluació del 

procés”, que té per objectiu d’interès les activitats; “avaluació de l’estructura”, 

que pretén donar resposta a interrogants relacionats amb la quantitat, qualitat i 

disponibilitat dels recursos humans, materials i financers; i l“avaluació de 

l’impacte i de resultats”, a través de les quals es mesura el grau de consecució 

dels objectius del projecte.  

 

Els mètodes d’avaluació que es proposen estan pensats perquè permetin 

avaluar l’adquisició de competències (coneixements, habilitats i actituds), els 

coneixements (el saber), les habilitats (o el saber fer) i les actituds o l’adquisició 

de valors (el saber estar) de les persones que constitueixen la població diana i 

per tant, dels productors, els comerciants i els consumidors implicats en la 

campanya.  

 

Les Taules 24-26 mostren els tipus d’avaluació, la seva finalitat i diferents 

instruments i tècniques d’avaluació que s’utilitzaran en relació amb cadascun 

del objectius específics plantejats.  
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5.1. Pla	d’avaluació	de	l’objectiu	específic	1	
	
“Incitar al menys a vuit agents del sector de la producció local d’aliments d’horta perquè al llarg de l’any 2021 canalitzin cap els 

petits comerços de poble (botigues, cooperatives, mercats municipals i agroalimentaris) aquells productes que menyspreen 

(perquè creuen que no compleixen determinats estàndards de qualitat) abans que no es perdin al camp”. La taula 24 mostra el pla 

d’avaluació de l’objectiu específic 1.  

Taula 24. Pla d’avaluació de l’objectiu específic 1.  
 

TIPUS  
D’AVALUACIÓ INDICADORS QUAN  

S’AVALUARÀ MÈTODE D’AVALUACIÓ 

Procés  
(programa) 

· Número d’agents del sector de la producció 
local d’aliments d’horta implicats  
· Adequació de la plantilla de mostreig de PA 
· Duració de la recollida de dades 
· Freqüència de sol·licitud d’informació  
· Satisfacció del productor 

Mensualment, 
fins el final del 
projecte i al final 
de la intervenció 

Mitjançant l’ompliment de registres, l’observació i la realització de 
preguntes obertes, anotant els resultats i les respostes als següents 
documents:  
· Registre de productors adherits (Annex XVII) 
· Guió per al seguiment dels productors (Annex XIX) 

Impacte  
(conducta) 

· Aprenentatge sobre les PA 
· Interès pel mostreig de PA i la campanya 
· Actitud vers les PA 
· Valor que atorga al PLL 

Mensualment, 
fins el final del 
projecte, i al 
final de la 
intervenció 

Mitjançant un seguiment presencial, telefònic i/o electrònic, per 
observar, preguntar, anotar i analitzar les respostes a través del 
document:  
· Guió per al seguiment dels productors (Annex XIX)  

Resultat  
(consum) 

· Número de productors implicats  
· Número de plantilles emplenades 
· Freqüència d’enregistraments 
· Valor que atorga al PLL  
· Implementació de noves vies de canalització 
PLL abans que no es perdi 

Mensualment, 
fins el final del 
projecte, i al 
final del projecte 

Mitjançant l’anàlisi final de totes les respostes recollides al llarg de la 
campanya en els documents següents:  
· Registre de productors adherits (Annex XVII) 
· Guió per al seguiment dels productors (Annex XIX) 
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5.2. Pla	d’avaluació	de	l’objectiu	específic	2		
	
“Dinamitzar al menys a vuit agents del sector comercial local de l’illa de Menorca que posa a la venda producte local d’horta 
(botigues, cooperatives, mercats municipals i agroalimentaris) perquè al llarg de l’any 2021 donin visibilitat al producte “lleig” 
davant els consumidors, per fomentar la seva comercialització abans que es malbarati”. La taula 25 mostra el pla d’avaluació de 
l’objectiu específic 2.  
 
Taula 25. Pla d’avaluació de l’objectiu específic 2.  
  

TIPUS  
D’AVALUACIÓ INDICADORS QUAN  

S’AVALUARÀ MÈTODE D’AVALUACIÓ 

Procés  
(programa) 

· Número d’agents del sector comercial local  
· Adequació de la comunicació amb els 
comerciants 
· Adequació dels recursos destinats al 
sector comercial  
· Duració de la campanya 
· Satisfacció dels comerciants 

Mensualment, 
fins el final del 
projecte i al 
final de la 
intervenció 

Mitjançant l’ompliment de registres, l’observació i la realització de 
preguntes obertes, anotant els resultats i les respostes als següents 
documents:  
 
· Registre de comerciants adherits (Annex XVII) 
· Guió per al seguiment dels comerciants (Annex XX) 

Impacte  
(conducta) 

· Aprenentatge sobre les PA i el 
malbaratament alimentari (MA) 
· Interès per habilitar espais identificats per 
col·locar el producte “lleig” (PLL) 
· Actitud vers les PA, el MA i PLL 
· Valor que atorga al producte “lleig” 

Mensualment, 
fins el final del 
projecte, i al 
final de la 
intervenció 

Mitjançant un seguiment presencial, telefònic i/o electrònic, per observar, 
preguntar, anotar i analitzar les respostes a través del document:  
 
· Guió per al seguiment dels comerciants (Annex XX) 

Resultat  
(consum) 

· Número de comerciants implicats  
· Freqüència d’exposició del PLL 
· Traçabilitat del PLL  
· Valor que s’atorga al producte “lleig”  
· Implementació de noves vies de 
canalització del PLL abans que no es perdi 
· Ús de les XXSS per donar a conèixer la 
seva aposta per la campanya i el PLL 

Mensualment, 
fins el final del 
projecte, i al 
final del 
projecte 

Mitjançant l’anàlisi final de totes les respostes recollides al llarg de la 
campanya en els documents següents:  
 
· Registre de comerciants adherits (Annex XVII) 
· Guió per al seguiment dels comerciants (Annex XX) 
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5.3. Pla	d’avaluació	de	l’objectiu	específic	3	
	
“Sensibilitzar al llarg de l’any 2021 els consumidors dels vuit municipis de l’illa de Menorca sobre la problemàtica que envolta la 

generació de malbaratament alimentari i la necessitat de retornar el valor als aliments, especialment a aquells que es perden i 

malbaraten perquè no compleixen amb una mida, forma o color preestablerts”. La taula 26 mostra el pla d’avaluació de l’objectiu 

específic 3.  

Taula 26. Pla d’avaluació de l’objectiu específic 3.  
 

TIPUS  
D’AVALUACIÓ INDICADORS QUAN  

S’AVALUARÀ MÈTODE D’AVALUACIÓ 

Procés  
(programa) 

· Número d’ajuntaments que realitzen 
alguna acció vinculada a la campanya 
· Número d’accions en cada municipi  
· Número de participants a les accions  
· Adequació de la comunicació i recursos  
· Adequació del tríptic per a consumidors 
· Duració de la campanya 
· Ús de les xarxes socials per part dels 
consumidors i visites al blog 

Mensualment, 
després de 
cada acció 
municipal i al 
final de la 
campanya 

Mitjançant l’ompliment de registres, l’observació i la realització de 
preguntes obertes, anotant els resultats i les respostes als següents 
documents:  
 
· Registre d’ajuntaments adherits (Annex XVII) 
· Registre d’activitats i participants (Annex XVIII) 
· Guió per al seguiment dels productors (Annex XIX) 
· Guió per al seguiment dels comerciants (Annex XX) 
 
Mitjançant l’anàlisi de les estadístiques de les xarxes socials i el blog 
 
Mitjançant l’anàlisi de les publicacions en premsa dedicades a la 
campanya (diaris, ràdio, TV) (Annex XXI) 

Impacte  
(conducta) 

· Aprenentatge sobre les PA 
· Interès per la campanya 
· Número de participants a les accions  
· Actitud vers les PA i el PLL per part dels 
consumidors  

Després de 
cada acció 
municipal, 
mensualment i 
al final del 
projecte 

Resultat  
(consum) 

· Número d’ajuntaments, accions i 
participants  
· Valor que s’atorga al MA i el PLL  
· Implementació d’iniciatives contra el MA  

Al final del 
projecte 
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6. Aplicabilitat	de	la	intervenció	i	conclusions		
 

Les pèrdues d’aliments i el malbaratament alimentari han generat un gran 

interès públic en els darrers anys. Atendre aquests fenòmens al llarg de la 

cadena alimentària esdevé essencial per mantenir el sistema alimentari 

mundial dintre d’un espai operatiu segur i avançar cap a l’assoliment dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (20), millorant la seguretat 

alimentària, abordant el canvi climàtic i reduint les pressions sobre la terra, 

l’aigua, la biodiversitat i els sistemes de gestió de residus (5). La crisi 

desencadenada per la pandèmia de Covid-19 posa diàriament en evidència la 

fragilitat dels sistemes alimentaris actuals. En un món en què es preveu un 

increment de la demanda d’aliments d’un 60% en els propers 40 anys (21), 

urgeix la necessitat de replantejar el model de producció, distribució i consum 

d’aliments per transformar-lo en una opció basada en la sobirania alimentària, 

més eficient, responsable i sostenible.  

 

El malbaratament alimentari és un fenomen complex en el qual hi juguen un 

paper tots els agents que participen en el procés agroalimentari, alhora més 

complex com més globalitzat. Tot i l’augment del número d’estudis sobre 

malbaratament alimentari que hi ha hagut en els darrers anys, la gran majoria 

d’investigacions analitzen el fenomen de forma fragmentada i reduccionista, 

identificant causes concretes i/o agents determinats (amb un clar predomini del 

consumidor com a principal culpable) que permeten aplicar accions directes, 

però no holístiques ni amb capacitat de repercutir en el conjunt del sistema 

alimentari. Des d’un punt de vista ambiental, per exemple, es promouen 

solucions limitades a reutilitzar les restes orgàniques com a pinsos per animals 

i compostatge; però hi ha poques respostes de caire preventiu encaminades a 

reduir la producció associada (22). Identificar punts crítics en la cadena de 

subministrament permet definir intervencions amb major potencial per millorar 

els impactes negatius del malbaratament alimentari (2). Però per eradicar el 

problema des de l’arrel, és necessari tractar-lo de forma compartida i 

transversal des de tots els sectors de la cadena de subministrament 

agroalimentària, fomentant les dinàmiques de comunicació, col·laboració i 
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cooperació entre els diferents agents del sistema alimentari. L’evidència 

científica demostra que el malbaratament d’aliments a nivell de consumidor és 

un problema de tots (5). 

 

Mesures fortes cap a la prevenció de la generació de residus orgànics també 

requereixen d’intervencions educatives perquè els consumidors retornin als 

aliments la seva importància en la vida de les persones: prioritzar els aliments 

frescos i apostar pels productes de proximitat, de temporada i produïts sota 

criteris agroecològics; deixar de banda l’estètica i les mesures innecessàries 

d’higienització dels aliments; provocar experiències que apropin els 

consumidors a la producció d’aliments; i responsabilitzar-se de les externalitats 

econòmiques, ètiques, mediambientals, socials i culturals del consum (17). Per 

posar en pràctica i emfatitzar aquests aspectes, esdevé interessant la idea de 

crear espais de governança que permetin coordinar els diferents agents del 

circuit alimentari, la presa de decisions conjunta i per tant, la presa de 

consciència individual i col·lectiva de la situació, la potenciació de la capacitat 

col·lectiva per resoldre el problema, la implicació activa en totes les fases del 

procés de desenvolupament i el compromís amb el canvi. En aquest sentit, 

l’Estratègia Alimentària de Menorca de l’Agència Reserva de Biosfera del 

Consell Insular, que contempla accions encaminades a la prevenció i reducció 

de residus, esdevé un escenari adequat per dur a terme intervencions contra la 

generació de malbaratament alimentari sense desestimar cap factor generador 

de residus.  

 

Segons Palmar (9), qualsevol projecte educatiu, i en el cas que ens reuneix, de 

consum responsable, ha d’estar planificat, adequat a la població a la quan es 

dirigeix i dissenyat per poder ser avaluat, amb la finalitat de garantir la 

consecució del seu procediment, l’eficàcia de les accions i l’èxit dels resultats. 

Un projecte educatiu és l’instrument per a l’acció i per tant, com més clar i 

concret sigui, major serà la utilitat de la seva implementació i més fàcil el seu 

desenvolupament. En aquest sentit, per planificar correctament la campanya de 

sensibilització “Producte Fora de Sèrie” va esdevenir imprescindible l’anàlisi i la 

identificació de les necessitats de cadascun dels sectors de la cadena 

alimentària i l’establiment de prioritats segons el context de pandèmia i els 



	 44	

recursos disponibles. Així mateix, els objectius formulats han permès una 

valoració positiva de la intervenció. Si bé es pretenia implicar a vuit agents del 

sector de la producció local d’aliments d’horta per canalitzar “Producte Fora de 

Sèrie” cap els petits comerços de poble, dinamitzar al menys a vuit agents del 

sector comercial local i incitar a la participació de les accions als vuit 

ajuntaments de l’illa; poc més d’un més després de l’estrena de la campanya, ja 

es comptava amb la participació de vuit productors, més de trenta comerços i el 

compromís dels responsables de sis ajuntaments.  

També va ser una estratègia eficaç abordar metodologies integrals orientades a 

la pedagogia participativa, tant amb els comerciants com els productors, amb 

un rol del personal tècnic com acompanyant, facilitador i de recolzament, en 

detriment d’una actitud directiva i unilateral. Els comerciants han anat 

expressant la seva satisfacció respecte de les accions de la campanya que els 

vinculen, tot i que també han destacat la gran dificultat d’arribar a acords 

comercials amb el sector de la producció i de convèncer els consumidors. De 

fet, els propis productors implicats en la campanya i d’altres que s’han 

interessat en la mateixa s’han mostrat dubtosos sobre la conveniència de donar 

sortida comercial al “Producte Fora de Sèrie” i molt resistents a la idea de no 

donar per fet que part de la collita s’ha de perdre: els costa acceptar que tota la 

collita té un valor -especialment econòmic- i se senten còmodes amb la idea de 

que “no tirem res perquè ho donem als animals”, sense tenir present que la 

primera finalitat de la collita era comercialitzar-la. Probablement això justifiqui la 

necessitat de realitzar una anàlisi més exhaustiva de la situació del sector de la 

producció agroecològica (o més sostenible, entesa per aquesta la producció 

l’agricultura regenerativa, ecològica, integrada i la convencional a nivell familiar) 

que inclogui mostrejos rigorosos de pèrdues alimentàries a nivell de cultiu. 

Comptar amb dades sobre les pèrdues alimentàries a l’illa de Menorca 

contribuiria a justificar l’efectivitat de properes intervencions en aquest sector 

que atenguin la dificultat de comercialitzar part de la producció. Per 

implementar mesures exitoses que persegueixin la finalitat de reduir i/o prevenir 

les pèrdues alimentàries (també el malbaratament d’aliments) és precís que 

primerament sigui mesurada la quantitat de menjar que es perd o es llença; la 

qual cosa permet determinar la magnitud del problema i objectivar les accions 
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correctives en el temps. 

En replicacions o extrapolacions de la campanya, convindria reflexionar sobre 

la duració de la mateixa i la intensitat de les accions al llarg del temps. En el 

cas que ens reuneix, es percep certa relaxació per part dels comerciants a 

l’hora de ser insistents i metòdics en promocionar el “Producte Fora de Sèrie”. 

Caldria valorar la idoneïtat d’aplicar les mateixes accions contemplades en la 

campanya, però de forma concentrada, per exemple, al llarg de només un o 

dos mesos, considerant aquesta concentració com una estratègia d’impacte.  

Així mateix, val a dir que en projectes d’intervenció en què es pretén educar en 

valors, és necessari contemplar la sensibilització dels més joves. És sabut que 

els hàbits d’estil de vida i de consum adquirits en edats primerenques 

configuren el perfil de preferències de les etapes posteriors, fins trobar una 

estructura sòlida perdurable en el temps poc després de l’adolescència (23). En 

aquest sentit, la darrera etapa de la infància i l’etapa de l’adolescència són de 

gran interès per promoure l’adquisició de coneixements, potenciar habilitats i 

capacitats i afavorir l’adquisició d’hàbits relacionats amb un consum 

responsable i crític basat en l’agroecologia, capacitant els infants per prendre 

decisions amb plena autonomia (24). Convindria, per tant, en possibles 

properes edicions de la campanya, o davant altres projectes d’intervenció amb 

la resta d’agents de la cadena de subministrament, contemplar accions contra 

el malbaratament alimentari (també a favor dels “Productes Fora de Sèrie”) en 

l’àmbit educatiu i familiar. 

Cal mantenir viu el debat en profunditat i transdisciplinari sobre el model 

agroalimentari, el model de comercialització i l’equilibri de poders entre 

diferents agents de la cadena de subministrament, i promoure que cada actor 

del cicle alimentari treballi conjuntament tant amb etapes anteriors com amb 

etapes posteriors de la cadena, amb l’objectiu d’augmentar l’acceptabilitat de 

l’aprofitament alimentari i de fomentar la circularitat, sempre amb un sentit  de 

coresponsabilitat. Avui, per a la majoria de consumidors és difícil no haver 

d’anar a un supermercat per adquirir la major part d’aliments. A Menorca, en 

canvi, és encara possible realitzar una compra directa a les finques de 

producció o adquirir pràcticament la totalitat d’aliments a través de cooperatives 
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de productors i de consumidors. L’illa ofereix un context privilegiat per mantenir 

una activitat agrària i de consum basada en el producte fresc, de temporada, 

local, de varietats autòctones, adquirit en la proximitat –sense intermediaris 

innecessaris i per tant, sense la imposició d’estàndards de qualitat-, en la 

compravenda a granel evitant l’ús de residus inorgànics. Per tant, en un món 

capficat en pràctiques homogeneïtzadores de la cultura alimentària, Menorca 

ofereix un escenari afavoridor de pràctiques de consum que eviten la generació 

de malbaratament alimentari.   

 

7. Agraïments		

Agrair el seguiment i recomanacions de millora del tutor d’aquest treball, Jesús 

Blesa Jarque.  

Agrair a l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de 

Menorca, especialment a la seva directora Irene Estaún, així com a 

l’Organització Justícia Alimentària, especialment a la coordinadora de la 

Delegació de les Illes Balears, Núria Llabrés; per la seva confiança en la meva 

persona a l’hora de crear la campanya descrita en aquest treball, i pel seu 

seguiment i recolzament a l’hora d’implementar-la.  

Agrair a totes les persones que d’una manera o altra s’han vist implicades en el 

procés del treball, sobretot als comerciants i productors, que m’han atès 

sempre molt amablement.  
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9. Annexos		
	

9.1. Annex	I.	Resum	de	la	recerca	d’experiències	similars	i	alguns	comentaris	
sobre	les	mateixes	que	podien	servir	d’estímul	per	a	la	implementació	
de	la	campanya	

 
 
Experiències sobre Malbaratament Alimentari  Aspectes a destacar  
· Llibre “Los tomates de verdad son feos” El nom 
· Too good to go à App per vendre més barat 
l’excedent d’Horeca i comerços a consumidors  
· Campanya “Soy Waste Warrior” à per 
visualitzar exemples d’iniciatives particulars  
https://toogoodtogo.es/es  

· “Soy waste warrior” à 
personalitzar les accions per donar 
més èmfasi a la campanya 
· Paraula concreta: “Salvar” menjar 

ESPIGOLADORS 
· Campanya “El menjar no es llença” 
· Marca Es Im-perfect 
https://espigoladors.cat/ca/  
https://elmenjarnoesllenca.cat/  

· Challenges (“Superheroïnd/es”),  
· #elmenjarnoesllença, #jonollenço 
· Recull de fotografies i il·lustracions  
· Premi a les millors solucions  
· Concurs de microrelats 
· Consultar les Infografies 

Nooddle à App que dóna idees de què cuinar 
amb les restes d’aliments que hi ha a la nevera 
https://www.nooddle.es/home  

Compartir la idea amb el Consorci 
de Residus del Consell Insular de 
Menorca  

Campanya Stop Food Waste Day (28 d’abril 21) 
https://www.stopfoodwasteday.com/en/index.html  

· #StopFoodWasteDay à compartir 
“promeses” 
· Frases sobre les dades 
· Secció “Nuestras historias”  

Campanya de 5 al día “Perfectamente 
Imperfectos” à per a producte “lleig”  
https://www.5aldia.org/contenido-
s.php?ro=931&sm=1450&ag=15191&co=11303&
pg=0  

· Segell perquè productors o 
transformadors s’hi adhereixin  

(FAO) “La belleza y el sabor están en el interior” 
http://www.fao.org/fao-
stories/article/es/c/1100545/  

#NoDesperdicio 
Utilitzen molt la pastanaga 
Twitter: fotomuntatge de 
pastanagues 

Marca i concurs “El Feo de Tudela” 
https://verdurasdetudela.com/tomate-feo-
tudela/#El-Feo-de-Tudela  
https://hostalremigio.com/el-feo-de-tudela/  

· Concurs de tomàtics lletjos 

“The Inglorious fruit and vegetable” (Intermarché) 
https://goodvertising.site/intermarche-inglorious-
fruits-and-vegetables/  

· Cartelleria senzilla, però molt 
cridanera i elegant 

	
(continua) 
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Experiències a Menorca Comentaris 
1. Estratègia alimentària (Cime) Contempla accions contra el malbaratament 
2. Guia de mesures per prevenir i reduir el 

malbaratament alimentari (Cime) 
Precedent de la campanya 

3. Hotels Artiem (Capri i Carlos III) Estudi de matèria orgànica (Cime) 

4. Hotel Royal Son Bou Family Club 
· Hi va anar gent de Madrid a fer mostrejos 
· Han aplicat mesures específiques  

5. Agromenorca (Anna Llorà) 

Diu que la van citar a una reunió on hi havia 
productors, per explicar el projecte de l’obrador 
com a possible canalització de l’excedent 
alimentari  

6. Menorca al Plat de l’escola (Leader) Mostreig als menjadors + recursos  
7. Too Good To Go Hi ha alguns establiments de Menorca adherits  
8. Cooperativa del Camp (amb finançament 

de Menorca Preservation Found -MPF)  
Ajuda alimentària Covid-19 a partir d’excedents 

9. “Cadena de Favores” i Mercat des 
Claustre (amb el finançament de MPF) 

Emergència Covid-19 i producte local à però 
no del tot sobre malbaratament alimentari  

10. Sílvia Anglada (cuinera de renom)  
Tallers a les escoles d’aprofitament del menjar 
(Salut Jove? Consorci R? Fra Roger?) 

11. ...  

 
 

9.2. Annex	II.	Passos	i	llistats	que	recullen	els	resultats	del	brainstorming	
sobre	possibles	paraules	i	frases	per	elegir	el	nom	final	de	la	campanya.		

 
 

Pas 1: Llistat de noms que ja existeixen i tenen prou impacte entre la societat o 

que ens criden l’atenció 
 

· Im-perfect (Espigoladors) 

· El menjar no es llença (Espigoladors – Gencat) 

· Perfectamente imperfecto (5 al día) 

· Salvar comida  i “Too Good To Go”  

· Salvemos comida (FAO Chile) 

· Recatar (utilitzada en anglès, “Rescue”) 

· Best if used (Save the food)  

· La comida (tomates) de verdad es fea (“lleig”) 

· Waste warrior (FAO, TooGoodToGo) 

· Challenges 

· Te quiero por ser tan feo (Tudela) 
 

 

 

Pas 2: Pluja d’idees sobre paraules i frases fetes relacionades amb el tema 

 
· Carota   

· Rar/a  

· Lleig/tja 

· Xorc/a  

· Rescatar 

· Recuperar 

· Aprofitar 

· Llençar / Tirar 

· No hay feo sin su gracia ni galán sin su defecto 

· La belleza está en el interior 

· La gracia, más bella aún que la belleza 

· La belleza es el acuerdo entre el contenido y la forma 
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· Deforme  

· Tacat/da  

· Tort/a 

· Bony 

· Peculiar 

· Marcat/da 

· Qualitat 

· Polit/da 

· Personalitat 

· Original 

· Real  

· Tara 

· Taca 

· Filtre 

· Maquillatge 

· Disfressa 

· Diferent 

· Deformitat  

· Sentit comú 

· Aunque la mona se vista de seda, mona se queda 

· El hombre y el oso cuanto más feos más hermosos 

· Bueno, bonito, barato 

· La belleza sin gracias es anzuelo sin cebo 

· Tan bonita que no sé cómo describirla  

 

· Més val pedaç lleig que forat polit 

· Més lleig que es cul d’una mula 

 

· Donar una segona oportunitat  

 

 

Pas 3: Proposta de noms per a la campanya 
1. Carota per fora...bella per dins  

2. Amb cara i ulls  

3. La bessa és a l’interior 

4. Bellesa per dintre...i per fora 

5. La raresa només la veus tu / Rara? Jo o tu?  

6. M’agrada com som 

7. Sense filtres 

8. Peculiar (Som peculiar) / Som Original  

9. Marca d’origen (Marca d’origen local) 

10. Ni lletja ni polida: d’aquí / de ver / real 

11. Lletja amb gust  

12. Diferent? Jo o tu?  / Com tu: diferent 

13. Fora de sèrie / sense igual  

14. Excepcional / De sabor excepcional 

15. No deixis que em tirin 

16. Aprofita’m / Recupera’m / Rescata’m  

17. Encara estic bé / estic bona / em pots menjar  

18. Des-taca’m / Des-tara’m /  

19. Taques de qualitat 

20. De-Amb-formes 

21. La bellesa (no es mira) es tasta / es degusta 

22. Mira’m! / Mira’m per dintre  

23. Marcant (la) diferència 

 

Pas 4: Selecció de 5 noms “finalistes”  
· Sense filtres 

· Fora de sèrie 

· Aprofita’m  

· Marcant la diferència 

· Diferent, com tu.  
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9.3. Annex	III.	Qüestionari	en	línia	per	realitzar	una	votació	anònima	dels	
“millors”	noms	per	a	la	campanya.	

	
 

 

Qüestionari: Amb quina de les següents expressions (entre la 1 i la 5) et 

quedaries per definir la imatge i complir amb els atributs que s’especifiquen al 

costat de la imatge?  
1 2 3 4 5 

Sense filtres Fora de sèrie Aprofita’m Marcant la diferència Diferent, com tu 

  

  

· convida a comprar el producte  

· convida a aprofitar al màxim el producte  

· posa en valor el producte lleig 

· posa en valor com són els productes reals 

· hi ha un missatge clar i s’entén bé 

· és original i captivador 

 

Resultats del qüestionari i comentaris sobre cada expressió:  
Sense filtres Fora de sèrie Aprofita’m Marcant la diferència Diferent, com tu 

33% 43% 13% 36% 23% 

 
“Sense filtres”:  

· Denota autenticitat, sense trampa ni cartró 
· Dóna molt de joc, enganxa i s’entén 
· Perquè el producte actual és lo que duu 
· Filtres = tòxics; posa en valor el que és natural i normal 
· Bona per gent jove 
· Només serviria per a una campanya online i no tota la població està connectada 
 

“ Fora de Sèrie”  
· Molt bo 
· clar, enginyós i dóna joc 
· únic 
 

“ Aprofita’m” 
· (productor eco) és l’únic que m’incitaria a aprofitar-lo però de fet no el compraria; no 
crec que sigui un producte que s’hagi de posar al mercat. Els productors Eco tenim 
fama de productes “lletjos”; podem fer productes “xulos”. 
· el missatge és clar, no calen interpretacions 
· fa massa referència al malbaratament i no posa en valor el producte 
· clàssica; bé per a persones majors 
· només per sensibilitzar sobre els productes que es fan malbé a casa 
 

Nom final de la campanya: Producte Fora de Sèrie 
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9.4. Annex	IV.	Marca	final	de	la	campanya	i	proposta	d’aplicacions	
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9.5. Annex	V:	Carta	de	presentació	de	la	campanya	per	al	sector	de	la	
producció		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6. Annex	VI:	Plantilla	per	recollir	dades	de	pèrdues	alimentàries	al	camp	
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9.7. Annex	VII:	Carta	de	presentació	de	la	campanya	per	als	comerciants.		
 

 
 



	 58	

9.8. Annex	VIII:	Tríptic	informatiu	per	a	consumidors.	
	

 
 



	 59	

9.9. Annex	IX:	Plantilles,	imatges	i	“copys”	per	publicar	a	les	xarxes	socials	
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Exemples de “copys” per acompanyar la publicació d’imatges al canal 

Instagram 
 
A)  
 
El malbaratament alimentari fa referència al menjar destinat al consum humà que llencem al 
llarg de tot el circuit alimentari i que s’hauria pogut prevenir o bé aprofitar perquè els aliments 
encara mantenien el valor nutricional.  
 
Part important del malbaratament alimentari es genera degut al menyspreu per productors, 
distribuïdors comercials i consumidors tenim cap a alguns productes agroalimentaris degut a 
que són petits, tenen formes cargolades o tenen taques.  
 
Són Productes Fora de Sèrie: mantenen intacta la seva qualitat nutricional, però en la majoria 
del casos no tenen accés als circuïts de venda i s’acaben perdent a les finques de producció o 
bé desaprofitant a les prestatgeries dels comerços i als rebosts de casa. 
 
A (NOM DEL COMERÇ) ho tenim clar: NO volem contribuir a generar més malbaratament 
alimentari; apostam clarament pel #producteforadesèrie (@menorca.biosfera) 
 
B)  
 
Desaprofitar aliments suposa un alt cost econòmic, però també ètic, social i mediambiental, 
sense oblidar l’impacte que se’n deriva sobre la dieta i la salut de les persones. 
  
Alhora que llencem aliments, 690 milions de persones en el món passen gana cada dia i 3.000 
milions de persones no es poden permetre una dieta saludable.  
 
Tirar aliments suposa desaprofitar l’aigua, l’energia i el sòl prèviament invertits en la seva 
producció, manipulació, transport, emmagatzematge o transformació, dels quals depèn la 
producció futura d’aliments.  
 
Eliminar els aliments malbaratats genera entre el 8 i el 10% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle sense cap motiu que ho justifiqui.  
 
I tu, estàs disposat a lluitar contra el malbaratament alimentari? A (NOM DEL COMERÇ) ja ens 
hi hem posat: aquí trobaràs #producteforadesèrie (@menorca.biosfera) 
 
C)  
 
Segons l'Estudi del Potencial de Producció i Fluxos Alimentaris a l'illa de Menorca publicat el 
2018 (@consellinsularmenorca, @menorca.biosfera), de les 77.910 tones d'aliments anuals 
que consumim a Menorca, quasi 12.000 tones les tiram sense que les aprofiti ningú. 
Desaprofitam el 15,3% del consum total de l'illa. 
 
Una de les causes d'aquest malbaratament alimentari és el rebuig d’aquells aliments que tenen 
mides, colors o formes que surten dels estàndards de qualitat establerts. És 
#producteforadeserie.  
 
És necessari recuperar el valor dels aliments i avançar cap a un sistema alimentari eficient, 
just, més responsable i sostenible. Tenim al davant el repte urgent de trobar solucions 
compartides entre tots els agents de la cadena alimentària.  
 
Des de (NOM DEL COMERÇ) feim costat a la campanya #producteforadeserie de l’Agència 
Menorca Reserva de Biosfera @menorca.biosfera. I tu, què fas per evitar el malbaratament 
alimentari? 
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9.10. Annex	X:	Carta	de	presentació	de	la	campanya	per	als	ajuntaments	
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9.11. Annex	XI:	Exposició	sobre	el	malbaratament	alimentari.	
 

Recull de frases que surten a l’exposició en cartells plastificats 

 

 
 

Exemple del muntatge de l’exposició 
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9.12. Annex	XII:	Presentació	de	la	Guia	de	mesures	per	prevenir	i	reduir	el	
malbaratament	alimentari.	

 

Col·loqui  
Pregunta	(PR):	Noemí,	antes	de	començar,	crec	que	pot	seria	necessari	donar	una	breu	
definició	al	malbaratament	alimentari.	De	què	xerram	en	realitat,	quan	deim	“malbaratament	
alimentari”?	(projecció	de	la	diapositiva	1)	
Resposta	(R):	El	malbaratament	alimentari	fa	referència	al	menjar	destinat		al	consum	humà	que	
tiram	durant	tot	el	circuit	alimentari	i	que	s’hauria	pogut	prevenir	o	bé	aprofitar	perquè	els	aliments	
encara	mantenien	el	valor	nutricional,	ja	sigui	per	alimentar	les	persones,	bé	els	animals	o	el	camp	en	
forma	de	compost.		
En	realitat,	no	existeix	una	única	manera	de	definir	el	malbaratament	alimentari.	L’evolució	constant	
del	concepte	al	llarg	del	temps,	amb	l’adopció	de	diferents	significats,	probablement	reflecteixi	la	
complexitat	del	problema	que	envolta	aquest	fenomen.		
Amb	el	darrer	consens,	es	distingeix	entre	“pèrdues	d’aliments”,	per	referir-se	a	les	produïdes	des	del	
cultiu,	sacrifici	o	captura	fins	el	nivell	minorista	(però	sense	incloure’l),	i	“malbaratament	alimentari”,	
per	referir-se	a	aquell	produït	en	els	nivells	de	la	venda	al	detall	i	el	consum		
	
PR:	Llavors,	s’ha	d’entendre	el	malbaratament	alimentari	com	un	fet	molt	freqüent,	gairebé	
constant,	i	possiblement	un	problema	que	arrossegam	des	de	fa	anys.	De	quin	volum	de	
malbaratament	alimentari	esteim	xerrant?	Hi	ha	dades?	(projecció	de	la	diapositiva	2)	
R:	No	existeixen	encara	dades	robustes	sobre	les	pèrdues	i	el	malbaratament	alimentari.	En	els	darrers	
anys	hi	ha	hagut	un	ball	de	dades	molt	significatiu,	que	respon	sobre	tot	a	la	falta	d’harmonització	
sobre	les	metodologies	de	mostreig	per	a	diferents	àmbits.	La	majoria	de	les	estimacions	mundials	
estan	basades	en	l’extrapolació	de	dades	poc	actualitzades	provinents	d’un	petit	número	de	països.	
Això	complica	molt	el	diagnòstic.		
	
A	nivell	global	i	fins	a	dia	d’avui,	els	estudis	més	recents	han	utilitzat	les	dades	recopilades	per	a	
l’informe	de	la	FAO	del	2011.	Quasi	una	tercera	part	dels	aliments	que	es	produïen	a	nivell	mundial	
per	al	consum	humà	es	perdien	o	malbarataven;	és	a	dir,	1	de	cada	3	aliments	que	es	produeixen,	
acaba	desaprofitat.	Això	suposen	1.300	milions	de	tones	anuals	d’aliments	malbaratats.		
	
El	darrer	informe	de	la	FAO	recull	dades	del	2019	i	aporta	noves	xifres	i	tot	i	ser	lleugerament	més	
baixes	són	igualment	escandaloses.	I	es	recalca	molt	la	necessitat	de	fer	mostrejos	adaptats	a	cada	
sector	i	en	cada	territori.		
	
A	Menorca	comptam	amb	1	dada,	que	deriva	de	l’Estudi	de	Fluxos	Alimentaris	del	2018:	aquí	tiram	
11.785	tones	d’aliments	cada	any	(quasi	12	mil	tones),	però	torna	a	ser	una	xifra	no	comparable,	
perquè	no	està	en	base	a	la	producció	sinó	al	consum.		
	
Aquestes	dades	s’han	actualitzat	en	el	darrer	any,	amb	l’Estudi	de	Fluxos	de	les	Illes	Balears,	però	els	
resultats	s’han	donat	en	“residus”		
	
PR:	Aquests	milers	de	tones	són	els	que	justifiquen	que	atendre	el	problema	del	
malbaratament	alimentari	és	un	dels	elements	protagonistes	dels	17	Objectius	de	
Desenvolupament	Sostenible	(ODS)	de	l’Organització	de	les	Nacions	Unides.	(projecció	de	la	
diapositiva	3)	
R:	Els	milers	de	tones	d’aliments	desaprofitades,	la	necessitat	de	contextualitzar	cada	pèrdua	i	cada	
malbaratament	en	un	entorn	determinat,	per	poder	definir	plans	d’acció	específics;	però	també	la	
connotació	moral	negativa	que	comporta	qualsevol	volum	i	tipus	d’aliment	rebutjat.		
	
PR:	Què	vols	dir?	A	què	te	refereixes	amb	“connotació	moral	negativa”?	(projecció	de	la	
diapositiva	4)	
R:	Provocar	la	producció,	la	venda	i	la	compra	de	quatre	pomes	quan	només	en	són	necessàries	tres,	
suposa	un	alt	cost	econòmic,	però	també	ètic,	social	i	mediambiental,	sense	oblidar	l’impacte	que	se’n	
deriva	sobre	la	dieta	i	la	salut	de	les	persones.		
	



	 64	

Alhora	que	llencem	aliments,	690	milions	de	persones	en	el	món	han	passat	gana	al	llarg	de	l’any	
2019,	3.000	milions	de	persones	no	es	poden	permetre	una	dieta	saludable.	
	
Desaprofitar	aliments	suposa	desaprofitar	recursos	naturals	com	l’aigua,	l’energia	i	el	sòl	prèviament	
invertits	en	la	seva	producció,	manipulació,	transport,	emmagatzematge	o	transformació;	dels	quals	
depèn	la	producció	futura	d’aliments,	perpetuant	d’aquesta	manera	l’impacte	sobre	la	seguretat	
alimentària.		
	
Perdre	o	malbaratar	aliments	també	implica	contaminar:	eliminar	els	residus	orgànics	aprofitables	
genera	emissions	de	gasos	d’efecte	hivernacle	sense	cap	motiu	que	els	justifiqui.	S’estima	que	entre	el	8	
i	el	10	per	cent	de	les	emissions	globals	de	gasos	d’efecte	hivernacle	estan	associats	amb	aliments	
comestibles	que	no	es	consumeixen.	
	
PR:	Ara	estic	pensant	amb	aquell	tros	de	pa	que	gairebé	cada	dia	deixo	a	sobre	de	la	taula	
després	del	dinar	i	que	acabo	tirant	al	fems	sense	donar-hi	ni	la	més	mínima	importància.	El	
mateix	amb	un	tros	de	fruita,	amb	el	final	de	l’ensalada...	i	amb	tot	allò	que	deixam	oblidat	al	
rebost	o	a	la	nevera.		
(projecció	de	la	diapositiva	5)	
R:	Les	xifres	apunten	que	la	major	part	de	malbaratament	alimentari	es	produeix	a	les	llars.	Fins	ara	
xerràvem	entre	un	40	i	45%	de	malbaratament	produït	a	nivell	domèstic,	els	darrers	apunten	que	
aquesta	xifra	seria	superior	al	60%.	
	
Ara	bé.	Ens	hauríem	de	demanar	si	la	responsabilitat	d’aquest	volum	de	residus	orgànics	desaprofitats	
a	casa	de	cadascú	de	nosaltres	ha	de	recaure	únicament	en	cadascú	de	nosaltres.	Si	atribuïm	culpables	
segons	el	volum	que	genera	cada	sector,	ens	oblidarem	de	causes	que	també	depenen	de	la	resta	
d’agents	del	cicle	alimentari,	però	que	arrosseguen	el	problema	fins	al	final.	
	
No	s’hauria	de	confondre	el	lloc	on	es	produeix	un	desaprofitament	alimentari	amb	la	seva	causa.	Per	
exemple:	les	dades	diuen	que	el	sector	de	la	distribució	causa	només	un	5%	del	total	del	
malbaratament	que	es	dóna.	Així,	seria	“poc	culpable”	i	no	hauria	d’aplicar	mesures	correctives.	Ara	
bé,	pot	ser	hem	de	mirar	quin	volum	de	malbaratament	és	degut	a	la	distribució,	però	s’acaba	
comptabilitzant	al	sector	de	la	producció	o	al	consumidor	final.		
	
Cada	actor	ha	d’acceptar	la	seva	responsabilitat	independentment	del	volum	atribuït	i	participar	
activament	amb	accions	resolutives	de	forma	particular	i	col·lectiva.	
	
PR:	Ara	entenc	millor	la	guia.	Pensava	trobar-hi	un	recull	de	receptes	d’aprofitament,	per	
saber	com	traure	el	màxim	profit	a	totes	les	restes	d’aliments	que	generem	a	casa.	Però	la	guia	
va	més	enllà.	(projecció	de	la	diapositiva	6)	
R:	Exacte.	Fins	fa	tot	just	un	o	dos	anys,	hi	ha	hagut	iniciatives	contra	el	malbaratament	alimentari,	
però	la	majoria	basades	en	donar	idees	de	com	aprofitar	les	sobres	dels	menjars.	Això	és	part	
imprescindible	de	les	mesures	correctores	del	problema,	que	poden	ajudar	a	reduir	el	volum	actual	de	
malbaratament	alimentari.		
	
La	guia	emperò	fa	èmfasi	sobre	tot	en	la	prevenció:	què	podem	fer	per	evitar	el	malbaratament	(i	no	
tant	en	reduir	aquell	que	ja	s’ha	creat),	no	només	a	casa,	sinó	en	els	diferents	esglaons	de	la	cadena	
alimentària.	Per	això,	hi	ha	un	munt	de	mesures	contra	el	malbaratament	alimentari,	però	que	alhora	
s’han	agrupat	en	cinc	decàlegs,	perquè	puguin	ser	impulsades	de	forma	específica	des	de	diferents	
àmbits	del	cicle	alimentari.		
	
PR:	Quan	repassam	cadascun	dels	decàlegs,	hi	ha	mesures	molt	similars	en	tots	ells.	(projecció	
de	la	diapositiva	7)	
R:	Sí,	perquè	el	que	cerca	la	guia,	a	més	d’atendre	principalment	la	prevenció	del	malbaratament,	és	
corresponsabilitzar	tots	els	agents	de	la	cadena	à	No	atribuir	culpes	concretes	ni	volums	concrets	
d’aliments	rebutjats	a	cada	sector,	sinó	acceptar	la	responsabilitat	compartida	i	actuar	
sincrònicament.		
	
Posar	exemple:	sabem	que	el	consum	de	producte	de	temporada	local	o	de	proximitat	està	relacionat	
amb	la	generació	de	menys	malbaratament	alimentari.	Així:	(explicar-ho)	
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·	en	el	decàleg	destinat	al	sector	domèstic	es	recomana	el	consum	de	producte	local	i	de	temporada;		
·	per	poder-ho	fer,	els	espais	comercials,	les	botigues,	han	de	poder	oferir	producte	local	i	de	
temporada;	i	en	la	guia,	es	recomana	a	aquest	sector	que	s’especialitzi	en	la	venda	de	producte	local	i	
de	temporada;	
·	per	tant,	el	sector	de	la	producció	ha	de	poder	respondre	davant	aquesta	demanda,	i	a	més,	donar-se	
a	conèixer;	exigir	als	espais	comercials	que	identifiquin	bé	el	seu	producte		
	
PR:	Concretament,	per	què	la	compra	de	producte	local	i	de	temporada	es	relaciona	amb	una	
menor	generació	de	malbaratament	alimentari?	(projecció	de	la	diapositiva	8)	
R:	perquè	permet	ajustar	millor	l’oferta	i	la	demanda	entre	el	sector	productiu	i	els	consumidors	finals.	
A	més,	aquests	productes	no	necessiten	viatjar	llargues	distàncies	per	arribar	a	la	taula	dels	comensals	
i	la	seva	conservació	no	requereix	condicions	tèrmiques	especials	per	allargar-ne	la	vida	útil.	
	
PR:	Si,	això	ho	expliques	a	l’inici	de	la	guia.	Abans	d’entrar	amb	els	decàlegs,	també	detalles	
altres	màximes	d’interès	transversal	que	van	en	contra	del	malbaratament	i	d’aplicació	en	
qualsevol	esglaó	de	la	cadena	alimentària.	Una	d’elles	són	els	circuïts	curts	de	comercialització	
R:	La	venda	directa	a	la	finca,	els	grups	de	consum,	les	associacions	i	cooperatives	de	consumidors,	les	
agrobotigues	i	mercats	de	pagès,	les	cistelles	a	domicili...,	són	experiències	alternatives	de	
comercialització	que	minimitzen	la	presència	d’intermediaris	i	redueixen	el	temps	i	la	distància	entre	
la	producció	i	el	consum	dels	aliments.	Per	tant,	disminueixen	la	manipulació	dels	aliments,	la	
necessitat	d’utilitzar	embalatges	i	recipients	i	la	generació	de	residus,	alhora	que	eviten	punts	crítics	
de	malbaratament	alimentari	que	es	generen	durant	la	distribució	dels	aliments.		

PR:	A	la	guia	toques	un	altre	tema	de	màxima	actualitat:	el	consum	de	carn.	à 	(xerrar	de	la	
campanya	de	JA)	
R:	La	generació	de	malbaratament	alimentari	i	altres	problemes	com	la	fam	i	la	pobresa,	el	
desenvolupament	de	certes	patologies,	la	desforestació,	la	pèrdua	de	biodiversitat,	el	gran	consum	
d’aigua	o	l’escalfament	global	tenen	a	veure	amb	el	patró	alimentari	que	seguim	les	persones,	
especialment	amb	les	dietes	basades	en	un	consum	excessiu	de	carn,	de	mala	qualitat	i	produïda	de	
forma	intensiva.	
	
Per	reduir	el	nostre	impacte	ambiental,	millorar	la	nostra	salut	i	el	benestar	animal,	cal	basar	la	
nostra	alimentació	en	aliments	d’origen	vegetal,	frescos	i	mínimament	processats,	i	fer	un	consum	
responsable	i	conscient	de	carn.	Es	fa	imprescindible	conèixer	i	valorar	l’origen	i	model	de	producció	
de	la	carn	que	decidim	comprar	
	
PR:	per	tant,	la	guia	respira	molta	sostenibilitat,	molta	agroecologia:	producte	local,	de	
temporada,	de	compra	directa,	a	granel	
	
R:	Si...	Està	sobradament	estudiat	que	els	aliments	són	un	vincle	entre	la	salut	humana	i	la	
sostenibilitat	ambiental.	El	sistema	alimentari	actual,	basat	en	la	producció	industrialitzada	i	
intensiva	d’aliments,	fa	que	els	aliments	siguin	una	amenaça	per	a	les	persones	i	per	al	planeta.	Urgeix	
definir	un	model	alimentari	més	sostenible.	En	aquest	sentit,	els	experts	coincideixen	en	recomanar	
dietes	més	saludables	basades	en	aliments	d’origen	vegetal,	millores	en	els	models	de	producció,	
perquè	incloguin	criteris	agroecològics,	i	evitar	gran	part	del	malbaratament	alimentari	que	generem	
actualment.		
	
(si	hi	ha	temps)	PR:	Què	passa	amb	les	dates	de	caducitat?	És	un	altre	dels	temes	destacats	a	la	
guia	
	
R:	La	data	de	consum	preferent	indica	el	moment	fins	al	qual	l’aliment	conserva	la	qualitat	desitjada	
pel	fabricant.	Una	vegada	superada,	el	producte	no	ha	caducat,	però	la	seva	textura	i	sabor	es	poden	
veure	lleugerament	modificats.	Aquests	productes	no	es	poden	vendre,	però	encara	són	consumibles.	
Apareix	en	els	iogurts,	alguns	aliments	congelats,	la	pasta,	l’arròs,	els	llegums	secs,	les	conserves,	l’oli	o	
la	xocolata,	entre	d’altres.		
	
La	data	de	caducitat	indica	fins	a	quin	dia	es	pot	consumir	un	aliment	de	manera	segura,	segons	el	
criteri	del	productor.	Per	tant,	cal	consumir	els	aliments	abans	que	sobrepassin	aquesta	data.	Es	
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tracta	d’aliments	que	es	fan	malbé	amb	facilitat,	com	el	peix	fresc,	la	carn	i	els	embotits,	els	productes	
cuits,	els	fumats	crus,	els	vegetals	tallats	i	en	brots	i	els	productes	pasteuritzats.		

PR:	Resumint,	qui	agafi	la	guia	trobarà	una	breu	introducció	amb	la	definició	i	els	impactes	
negatius	del	malbaratament	alimentari.	A	continuació,	5	capítols	breus	d’una	pàgina	
cadascun	per	abordar	temes	de	màxima	actualitat,	de	màxima	sostenibilitat	i	de	
responsabilitat	compartida.	I	llavors,	passam	als	5	decàlegs:	un	destinat	al	sector	de	la	
producció,	un	altre	per	a	botigues	o	espais	comercials,	un	tercer	per	al	sector	horeca,	un	altre	
per	a	col·lectivitats	i	finalment,	un	de	dedicat	per	a	les	llars.		
	
Què	destacaries	del	sector	de	la	producció?	(projecció	de	la	diapositiva	9)	
R:	Necessitat	de	donar-se	a	conèixer	més	enllà	dels	grans	distribuïdors.	Reprendre	els	vells	costums	de	
crear	grups	de	consum	fidels.	
	
PR:	Quina	frase	dedicaries	al	sector	comercial?	(projecció	de	la	diapositiva	10)	
R:	Oportunitat	d’oferir	el	valor	afegit	de	ser	impulsors	del	canvi,	potenciant	les	relacions	respectuoses	
amb	els	productors	i	els	consumidors	
	
PR:	Per	als	hotels,	restaurants	i	cafeteries?	(projecció	de	la	diapositiva	11)	
R:	Interessar-se	per	conèixer	i	valorar	els	models	productius	dels	proveïdors	dels	aliments	i	apostar	
clarament	per	una	oferta	d’aliments	amb	identitat	pròpia.	
	
PR:	De	forma	molt	breu,	què	recomanes	a	les	col·lectivitats	com	un	menjador	escolar	o	un	
geriàtric?		
	
(projecció	de	la	diapositiva	12)	
R:	Apropar-se	als	usuaris	i	implicar-los	en	les	eleccions.	Personalitzar	el	servei	de	menjador:	pensar	
més	amb	qui	alimentaran,	per	cercar	millors	proveïdors.		
	
PR:	I	a	les	famílies?		
(projecció	de	la	diapositiva	13)	
	
R:	Entendre	que	les	nostres	eleccions	a	l’hora	de	menjar	poden	anar	a	favor	o	en	contra	de	la	
sostenibilitat	en	tot	el	cicle	alimentari	
	
PR:	La	guia	no	s’acaba	aquí.	Esteim	ara	en	plena	campanya	contra	el	malbaratament	
alimentari.	De	què	va	“Producte	Fora	de	Sèrie?		
(projecció	de	la	diapositiva	14)	
	
R:	La	campanya	“Producte	fora	de	sèrie”	neix	amb	l’objectiu	de	donar	resposta	a	una	causa	important	
de	malbaratament	alimentari	que	és	aquella	que	es	dóna	en	les	primeres	fases	de	la	cadena	
alimentària	dels	productes	d’horta	i	per	tant	al	camp	on	s’han	cultivat	els	productes.		
Es	tracta	de	pèrdues	alimentàries	que	en	molts	casos	són	degudes	al	menyspreu	cap	a	alguns	
productes,	ja	sigui	pels	propis	productors,	pels	distribuïdors	d’aquests	aliments	o	bé	pels	mateixos	
consumidors,	perquè	aquests	productes	tenen	unes	mides,	una	forma	o	un	color	peculiars	que	no	cases	
amb	els	estàndards	de	qualitat	preestablerts	entre	la	societat.	Com	a	resultat,	es	perden	milers	de	
tones	de	productes	d’horta	pel	simple	fet	de	tenir	una	mida	petita,	un	color	heterogeni,	formes	
cargolades	o	algun	cop,	sense	que	res	d’això	afecti	en	realitat	al	seu	valor	com	a	aliment.	Són	per	tant	
productes	fora	de	sèrie:	mantenen	intacta	la	seva	qualitat	nutricional	però	alhora	queden	fora	del	
circuit	comercial.		
La	campanya	Producte	Fora	de	Sèrie	pretén	retornar	el	valor	que	tenen	aquestes	pèrdues	d’aliments	i	
posar-lo	visible,	donar-li	l’oportunitat	de	que	serveixi	per	allò	que	ha	estat	produït:	que	és	per	
alimentar.	
Els	consumidors	es	trobaran	Productes	Fora	de	Sèrie	als	comerços,	identificats	amb	una	cartelleria	
específica;	exposicions	pel	carrer	i	altres	activitats	com	mercats	dedicats	al	producte	“Fora	de	Sèrie”	i	
un	concurs	“Fora	de	Sèrie”).		
	
PR:	Cloenda.		
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Presentació per a projectar 

 

  1   2 

 3 

Font: un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-

consumption-production/  

  4 

  5 

Font: Estudi de Fluxos (Cime, 2018) 
  6 

  7   8 
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  9   10 

  11   12 

  13 14 

 

 

 

Exemple de la posada en escena: 

https://www.youtube.com/watch?v=w

k0nJO9d_nc&t=2s 
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9.13. Annex	XIII.	Publicacions	a	les	xarxes	socials.			
 

Exemples de plantilles per a fer les publicacions  
 

   
 

Exemple de publicació (imatges i copys)   
 

1 2 
(Copy) 
 
La presència d’envasos i embolcalls en els aliments és utilitzada i percebuda com un indicador 
de qualitat i d’higiene.  
 
Això fa que es generin i s’acumulin una gran quantitat d’embolcalls en tot el circuit alimentari, 
sobretot de plàstics poc reutilitzables i contaminants (safates de porexpan, paper de plàstic 
transparent, bidons i ampolles de plàstic, paper plastificat o encerat, bosses de plàstic...).  
 
Aquesta estètica plastificada dels productes accentua alhora el malbaratament alimentari 
perquè obliga a comercialitzar quantitats poc ajustades a les necessitats de cada moment. 
 
 

En el següent enllaç es poden veure totes les publicacions realitzades:  

https://www.instagram.com/menorca.biosfera/  



	 70	

9.14. Annex	XIV.	Blog	dedicat	a	la	campanya	“Producte	Fora	de	Sèrie	
	
L’adreça del blog és: https://producteforadeserie.wordpress.com/  

A continuació es mostra una imatge de la home del blog  
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9.15. Annex	XV.	Dossier	de	premsa	
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9.16. Annex	XVI.	Presentació	pública	de	la	campanya	
 
Transcripció de la intervenció de l’autora del TFM 
Bon dia,  
 
Amb tot aquest context de pressió tant a nivell global com a nivell local, neix la campanya 
“Producte fora de sèrie” amb l’objectiu de donar resposta a una causa important de 
malbaratament alimentari que és aquella que es dóna en les primeres fases de la cadena 
alimentària dels productes d’horta i per tant al camp on s’han cultivat els productes.  
 
Es tracta de pèrdues alimentàries que en molts casos són degudes al menyspreu cap a alguns 
productes, ja sigui pels propis productors, pels distribuïdors d’aquests aliments o bé pels 
mateixos consumidors, perquè aquests productes tenen unes mides, una forma o un color 
peculiars que no cases amb els estàndards de qualitat preestablerts entre la societat. Com a 
resultat, es perden milers de tones de productes d’horta pel simple fet de tenir una mida petita, 
un color heterogeni, formes cargolades o algun cop, sense que res d’això afecti en realitat al 
seu valor com a aliment. Són per tant productes fora de sèrie: mantenen intacta la seva qualitat 
nutricional però alhora queden fora del circuit comercial.  
 
La campanya Producte Fora de Sèrie pretén retornar el valor que tenen aquestes pèrdues 
d’aliments i posar-lo visible, donar-li l’oportunitat de que serveixi per allò que ha estat produït: 
que és per alimentar.  
 
Per aconseguir aquest objectiu de sensibilització, en la campanya s’han previst diverses 
accions que impliquen tant el sector de la producció local, el sector de la distribució o espais 
comercials i els consumidors, amb la finalitat no d’atribuir causants concrets sinó de compartir 
responsabilitats i respondre per igual des dels diferents sectors.  
 
Així, a nivell de producció:  
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· treballam perquè es puguin generar dades sobre pèrdues alimentàries, no amb l’objectiu de 
fer cap mostreig de malbaratament alimentari sinó de prendre consciència de tot allò que es 
perd 
· dintre del sector de la producció, es fa un seguiment per animar a comercialitzar aquell 
producte que d’altra banda s’hagués deixat perdre 
 
Per poder fer això, fa falta la implicació dels comerços, i en aquest nivell es contempla la 
possibilitat de que a les botigues es reservin espais (prestatgeria, una caixa, una cistella) 
identificats amb la cartelleria corresponent que concentri i doni visibilitat davant els 
consumidors a aquest producte fora de sèrie.  
 
A part d’aquestes accions de caire transversal i de seguiment al llarg dels propers mesos, es 
dura a terme accions puntuals en cada municipi a través dels ajuntaments que adoptin aquesta 
campanya. De manera que en diades concretes dedicades al malbaratament alimentari, cada 
poble acollirà, per exemple i entre altres iniciatives:  
· una exposició que ens apropa xifres, impactes, causes i possibles solucions entorn el 
malbaratament alimentari 
· un mercat agroalimentaris dedicats al producte fora de sèrie 
· un concurs entre els productors per veure qui ha produït el producte més fora de sèrie 
· el dia de la tapa feta amb producte fora de sèrie 
 
La campanya compta també amb la versió virtual, de manera que es retroalimenti a través de 
les xarxes socials de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. I finalment, apuntar que s’ha 
creat un blog específic de la campanya que concentrarà tota la informació que es vagi generant 
al llarg dels propers mesos.  
 
 
 
 
Imatges de la roda de premsa 
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9.17. Annex	XVII.	Plantilla	per	al	registre	de	productors,	comerciants	i	
ajuntaments	implicats				

 
 

 
 
 
 
 

9.18. Annex	XVIII.	Plantilla	per	al	registre	d’activitats	i	participants	
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9.19. Annex	XIX.	Guió	per	al	seguiment	dels	productors	
  
 

  
 
 

9.20. Annex	XX.	Guió	per	al	seguiment	dels	comerciants	
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9.21. Annex	XXI.	Plantilla	per	al	registre	de	la	presència	de	la	campanya	en	
premsa	(diari,	radio	i	TV)	

	

 
 


