28 LA VANGUARDIA

TENDÈN CIES

DIJOUS, 10 MAIG 2018

Cinc entitats s’uneixen per vendre productes d’alimentació a punt de ferse malbé

Aliments amb una segona oportunitat

PAN O RA MA

Almenys 17 morts
provocades per un
brot d’ebola a l’RDC
SALUT GLOBAL wLa República
Democràtica del Congo
(RDC) ha declarat un brot
d’ebola a la zona de Bikoro, al
nordoest del país, després
que hagin mort almenys
17 persones amb els símpto
mes de la malaltia i s’hagi
confirmat el diagnòstic en dos
casos. Equips sanitaris de
l’Organització Mundial de la
Salut i de l’oenagé Metges
sense Fronteres van arribar
dissabte a la zona, on han
confirmat l’existència del
brot i han començat a orga
nitzar la resposta per conte
nirlo. / Redacció

Adeu al pacte
d’Estat per a
l’Educació
XAVIER CERVERA

Els promotors del projecte Debonprofit!. Jesús Lanao (Banc de Recursos), Marta Beltran (Rezero), Mercè Vidal (Nutrició sense Fronteres),

Alexandra González (Formació i Treball), Dessirée García (Càritas) i Lucía Baratech (consultoria Daleph)
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

C

ombatre el malbarata
ment alimentari, preve
nir la generació de dei
xalles i, en suma, donar
una segona oportunitat al menjar
perquè no acabi sent inservible, és
l’objectiu del projecte Debonpro
fit!. La iniciativa la promouen cinc
entitats barcelonines que obriran
una o unes quantes botigues desti
nades a proporcionar aliments
que, d’una altra manera, es des

“Creiem que aquests
productes poden ser
entre un 50% i un 70%
més barats”, assenyala
Càritas de Barcelona
aprofitarien. Una jornada de de
bat, celebrada ahir a Barcelona, va
servir per divulgar algunes de les
experiències més innovadores en
aquestcampquehihaaramateixa
Europa.
Els impulsors del projecte en
llesteixen l’estudi que permetrà
concretar la inversió i la classe de
productes que es podran vendre
com a conseqüència de les do

nacions d’aliments que es rebin.
“Creiem que aquests aliments
poden ser entre un 50% i un 70%
més barats; hi podran accedir tota
mena de persones, i la venda per
metrà crear llocs de treball”, ex
plica Dessirée García, responsa
ble de formació i inserció de Càri
tas de Barcelona, una de les cinc
entitats promotores.
La font d’aliments donats per
comercialitzarlos serà àmplia.
Un primer proveïdor són les grans
cadenes i superfícies: molts ali
ments (verdures, llegums...) em
pitjoren l’aspecte i no es poden
vendre al preu inicial; determina
des peces de fruita no fan la mida
òptima per exposarles, i hi ha ali
ments mal etiquetats que també
s’han de descartar. Un altre focus
de donacions és el menjar no con
sumit en hotels, restaurants o
menjadors escolars.
La Fundació Nutrició sense
Fronteres –una altra entitat pro
motora– va a buscar actualment el
menjar congelat sobrant a les cui
nes d’hotels de quatre i cinc estre
llesdeBarcelonaiaconsegueix,en
dues hores, posarlo a disposició
de menjadors i entitats socials
gràcies a furgonetes frigorífic
(que mantenen la cadena de fred).
“Des que vam començar funcio
nar el 2012 hem repartit més de
100 tones de menjar”, diu Mercè

Un canvi de
valors, superar
resistències
]Les grans cadenes i

súpers que fan donacions
de menjar per a la gent
necessitada es mostren
reticents al fet que els
seus productes s’acabin
revenent a menys preu, ja
que entenen que això
devalua la seva imatge de
marca. Però tot està can
viant. França obliga les
cadenes de més de 400 m2
a donar el menjar que es
desaprofita, mentre que
algunes cadenes comen
cen a sentirse més reco
negudes si fan un pas
endavant en aquesta
col∙laboració. “Els pro
motors d’aquest comerç
som entitats sense ànim
de lucre, no busquem
beneficis, sinó crear llocs
de treball i fomentar la
inserció social. Tot aquest
capital simbòlic l’han de
valorar els nostres do
nants”, diu Mariona Or
tiz, del Banc de Recursos.

Un 25% dels nens superdotats assetjats
pensen que el professor ho ha propiciat
MAYTE RIUS
Barcelona

Un 25% dels escolars amb altes
capacitats que han estat víctimes
d’assetjament o de ciberassetja
ment consideren que els seus pro
fessors van propiciar d’alguna ma
nera la situació. Es desprèn del pri
mer informe estatal sobre els
problemes d’assetjament tradicio
nal i ciberassetjament entre els
alumnesespanyolsambaltescapa

citats–popularmentconegutscom
a superdotats– que han elaborat
investigadors de la Universitat In
ternacional de La Rioja (UNIR).
Joaquín GonzálezCabrera, co
ordinador de la investigació, expli
ca que l’informe no dona més da
des empíriques sobre la influència
del professorat en l’assetjament als
nens amb altes capacitats, però la
seva interpretació –fruit del con
tacte amb aquests nens i les seves
famílies– és que “sovint els do

cents,probablementd’unamanera
inconscient, marquen més la dife
rència d’aquests alumnes posant
los com a exemple davant la classe
o dientlos que no aixequin la mà
perquè ja saben que ells ho saben”.
També diu que això “dificulta que
es mimetitzin amb la resta i fa pen
sar que són diferents, cosa que els
fa més vulnerables i més objecte
d’assetjament”. I afegeix que hi ha
mestresquesentenmenysempatia
per uns alumnes que sempre van al

Vidal, la seva directora i gerent. La
fundació té la col∙laboració de 40
hotels i unes 30 empreses alimen
tàries.
I per què sobra tant menjar als
hotels? La causa és la dificultat
que tenen aquests establiments
per calcular exactament el nom
bre de comensals, ja que molts di
es l’ocupació és més baixa que la
prevista, mentre queels gestorsde
l’hotel sempre han de calcular la
màxima disponibilitat d’aliments.
És aquesta situació la que acaba
provocant un malbaratament.
També es donen excedents a les
escoles, a causa de la variabilitat
d’assistència dels alumnes. “De
tota manera, hi ha protocols de se
guretat alimentària. No es podrà
aprofitar el que ja ha estat exposat
i no ha estat aprofitat”, diu Mario
na Ortiz, del Banc de Recursos.
Els promotors del projecte De
bonprofit! ara esperen que el Par
lament aprovi una llei per comba
tre el malbaratament alimentari
(ja que la tramitació va quedar pa
ralitzada quan es va dissoldre l’an
terior mandat parlamentari). De
fet, l’actual legislació és bastant
restrictiva respecte a la comercia
lització d’aliments que poden fer
se malbé. Així, per exemple, no es
poden vendre productes que ha
gin passat la data de consum pre
ferent o la data de caducitat.c

davant, que els posen a prova amb
preguntes i interrupcions i que re
quereixen una atenció específica
que ells no sempre els saben donar.
En aquest sentit, l’informe que
ahir va presentar l’UNIR apunta
que la inusual sensibilitat, perfec
cionisme, consciència ètica, passió
per aprendre i vincles intensos que
mostren els escolars d’altes capa
citats els converteixen en “dife
rents”i,enconseqüència,enobjec
tiu potencial de burles, mofes i
agressions verbals o físiques. En
concret, els investigadors han tro
bat que més del 55% dels gairebé
300 alumnes d’altes capacitats
analitzats han estat víctimes d’as
setjament tradicional, i més del
25%, cibervíctimes, unes taxes su

CIUTADANS wFinal del pacte
d’Estat per a l’Educació. Les
reunions de la subcomissió
per al que s’anunciava com el
gran acord de la legislatura
van acabar ahir sense consen
suar cap text, després que
PSOE, Units Podem, ERC,
PDECat i PNB abandonessin
fa dos mesos el grup de treball.
La subcomissió s’havia fixat el
15 de maig per consensuar un
document, base per a una llei
que substituís la Lomce. Sense
pacte, aquesta norma critica
da per la majoria del Congrés,
continuarà. / Redacció

El BBVA impulsa
un fòrum contra
el canvi climàtic
MEDI AMBIENT wLa jornada
BBVA Sustainable Finance
Forum va reunir ahir a Madrid
representants de l’administra
ció pública, empreses i experts
en desenvolupament sosteni
ble i finances. Davant els reptes
de la sostenibilitat, el president
del BBVA, Francisco González,
va advocar per “reimaginar la
banca”. “Els bancs han de rede
finir el seu propòsit”, va asse
nyalar, de manera que sigui
“transformacional i massiva”, i
que “estigui orientada a crear
un impacte positiu en la vida de
les persones”. / Redacció

periors a les obtingudes en estudis
ambpoblacióescolargeneral.Enel
cas de l’assetjament tradicional, si
a la condició de víctima s’afegeix la
de víctimaagressora el percentat
ge puja a un 83%. També s’ha de
tectat que gairebé un 4% de l’alum
nat d’altes capacitats és cibera
gressor i que un 6,6% combina la
condició de cibervíctima i cibera
gressor.
Els investigadors constaten que
tots aquests nens mostren nivells
de depressió, estrès i ansietat més
elevats i més mala qualitat de vida
que els seus companys, raó per la
qual insten les administracions a
engegar programes de prevenció i
intervenció específics per a
aquests alumnes.c

