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Luis de Guindos

EDITORIAL

El Banc d’Espanya ha intervingut Banco Madrid, tot
i que en la comunicació de
les autoritats americanes
no hi figura cap menció a
aquesta entitat.

Dubtes sobre una actuació més ràpida
La directora general de l’Institut Nacional
Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan,
va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació per donar explicacions arran de la
comunicació de les autoritats nord-americanes
sobre la presumpta implicació de directius de
la BPA en blanqueig de diners procedents del
crim organitzat. Tot i que la compareixença és
una mostra més de la voluntat de les autoritats del país de donar explicacions i d’actuar
en col·laboració amb els organismes internacionals, el cert és que després d’escoltar Cosan
queden alguns dubtes, que caldrà anar resolent a mesura que avanci la investigació i quan

es puguin anar esbrinant tots els detalls sobre
aquest afer. D’aquesta manera, ahir es va reiterar que alguns dels casos que han motivat
la comunicació del departament de Delictes
Financers i Control del Tresor (FinCEN) estan judicialitzats i, per tant, cal preguntar-se
si l’INAF no hauria pogut ser més proactiu i
haver iniciat actuacions abans que hagués arribat la denúncia de les autoritats americanes.
D’aquesta manera, potser, s’hauria estalviat
el ressò mediàtic que el cas està tenint en els
mitjans estrangers i que, sense cap mena de
dubte, no ajuda a la imatge que es pugui tenir
d’Andorra a l’exterior.

Landry Riba
El centre comercial Illa
Carlemany acull al llarg del
cap de setmana una mostra
que servirà d’aparador per
a la producció agrícola autòctona.

TRIBUNA
Centre Andorra Sostenible

Restauració col·lectiva més sostenible
Ja fa temps que des del Centre Andorra
Sostenible treballem aspectes de comunicació i sensibilització entorn de la cuina
responsable i, en especial, de la prevenció
del malbaratament alimentari. Hem fet
campanyes de comunicació com la postal
electrònica Pensa, menja, estalvia del Dia
mundial del medi ambient del 2013, projeccions del documental Taste the waste
sobre el problema global del malbaratament alimentari i activitats sobre la cuina d’aprofitament, com la xerrada del xef
català Isma Prados durant la Setmana europea de la prevenció de residus d’aquell
mateix any i la publicació de la guia El consum responsable, on també es tractaven
aquest i altres temes en clau d’ecologia
domèstica. Alhora, altres entitats i administracions s’han sumat a aquestes iniciatives, contribuint a una tasca de sensibilització essencial vist el model alimentari
comercial predominant actualment.
No ens cansarem de repetir que la factura
ambiental i social del problema del malbaratament alimentari és molt alta, tal
com assenyalen les xifres. Així, mentre
s’estima que cada any als països europeus
es desaprofiten 35 quilograms de menjar
en bon estat per persona, el menjar que es
malgasta al món seria suficient per abastir totes les persones que passen fam al
planeta, segons Intermón Oxfam; i a això
cal afegir-hi l’impacte ambiental no només de la producció i la distribució, sinó
també de la gestió dels aliments quan
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esdevenen un residu que es descompon i
que acaba essent responsable del 14% de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a escala mundial.

l’educació per la sostenibilitat de les escoles.

Pel que fa a l’educació ambiental a les escoles, la qüestió del malbaratament alimentari ha estat un dels eixos de treball
prioritaris aquests últims dos anys. Així,
s’han portat a terme accions com el projecte Quant pa malbaratem?, destinat als
menjadors escolars i en el qual van participar vuit centres de tot el país i gairebé
1.700 alumnes durant la Setmana europea de la prevenció de residus 2012, o la
més recent aposta en forma de nova activitat amb educador de l’oferta pedagògica del centre, titulada L’entrepà enrotllat i
estrenada fa pocs mesos.

En aquest sentit, aquesta nova publicació té per objectiu ser una eina sintètica i
orientativa per a la millora de la sostenibilitat en les cuines dels centres escolars.
El seu contingut, que no aprofundeix en
aspectes nutricionals o sanitaris, està
dedicat a descriure què significa ambientalitzar l’espai i el funcionament de la
cuina en tot allò que té a veure amb els aliments, la logística del material fungible,
la gestió dels equipaments i els espais, i la
generació i el tractament de residus. I ho
fa en tres moments clau: les fases prèvies
a les operacions de cuina, la preparació i
el servei dels àpats, i també la gestió dels
residus i la neteja.

Aquest mes de març, i en resposta a les
peticions que des de la comissió de seguiment del projecte Escola Verda ens fan
arribar els centres escolars participants,
hem volgut ampliar l’oferta pedagògica
en aquests temes amb una monografia
dedicada no únicament en detall al malbaratament alimentari, sinó en general
a la restauració col·lectiva responsable,
titulada La cuina escolar sostenible. Cal
tenir en compte que la cuina, així com
l’activitat de restauració i menjador, són
parts fonamentals de molts centres educatius, per la qual cosa vetllar per la sostenibilitat d’aquestes activitats és clau
en el conjunt del projecte pedagògic de

¿Però què s’entén per una cuina ambiental més responsable? Doncs bàsicament
ha de respectar i posar en pràctica els
principis bàsics de la sostenibilitat, de
manera que al mateix temps que se satisfan les necessitats de les persones, es
vetlli per minimitzar l’impacte en el medi
ambient i per donar-hi un valor afegit. Per
això, i fent un símil gastronòmic, els quatre ingredients principals que s’haurien
de tenir en compte en una cuina escolar (o
col·lectiva) més responsable serien: optar
per aliments ambientalment responsables (com els ecològics o els productes de
proximitat o quilòmetre zero), prevenir el
malbaratament alimentari i la producció

d’altres residus (especialment els envasos), ser més eficient en el consum d’aigua i energia i, finalment, tenir cura de la
sostenibilitat dels productes i els estris de
neteja utilitzats.
La guia, que ha comptat amb l’assessorament del ministeri de Salut, està destinada especialment als professionals que es
dediquen a la restauració i la intendència
als centres escolars, però, ¿per què no?,
també pot ser una eina molt útil per a
altres professionals de la restauració col·
lectiva, com ara restaurants o menjadors
d’instal·lacions que no han de ser necessàriament escoles però que fan una activitat molt similar, com ara els serveis
que trobem a les pistes d’esquí. Al seu
torn, per a la resta de ciutadans pot ser
una lectura molt interessant, ja que gran
part dels consells i les bones pràctiques
que serveixen per fer més responsable la
restauració col·lectiva són, amb algunes
adequacions, perfectament aplicables a la
cuina de casa.
Podeu descarregar-vos gratuïtament la
monografia La cuina escolar sostenible al
blog Escola Verda www.escolaverda.ad en
la secció Documents. No obstant això, si
teniu dubtes o voleu proposar iniciatives
que tinguin a veure amb la sostenibilitat
a la restauració, us animem a contactar
amb nosaltres per poder treballar plegats
en aquest fascinant tema en el qual encara ens queda molt camí per recórrer.
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