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Resum 

Aquest treball de fi de grau té com a objectiu l’anàlisi de l’efecte de l’alimentació en el canvi climàtic i 

el desenvolupament d’alternatives conscients amb el medi ambient.  

En el marc teòric s’explica com afecten diferents àmbits de l’alimentació al canvi climàtic. En primer 

lloc consta l’anàlisi dels residus de l’alimentació i s’expliquen les conseqüències que provoquen al 

planeta. En segon lloc s’estudia l’escassetat d’aigua dolça i com l’afecta la nostra dieta. Per últim es 

parla dels beneficis del comerç just i de proximitat i del consum de productes ecològics.  

En la segona part del treball s’analitza com podem ajudar al medi ambient canviant el consum 

d’aliments. S’analitza l’impacte ambiental i el cost econòmic de la dieta setmanal d’una família i es 

desenvolupen tres escenaris diferents: una dieta Residu 0, una dieta reduint l’empremta hídrica i una 

dieta el màxim de sostenible tenint en compte tots els àmbits del marc teòric. En tots aquests 

escenaris, s’analitzen les conseqüències ambientals i econòmiques al llarg de cinc anys. Els resultats  

indiquen que mentre en molts casos el sobrecost econòmic és inexistent, els beneficis d’una dieta 

sostenible sí que ho són pel medi ambient.   
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Resumen 

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo el análisis del efecto de la alimentación en el cambio 

climático y el desarrollo de alternativas conscientes con el medio ambiente. 

En el marco teórico se explica cómo diferentes ámbitos de la alimentación afectan al cambio climático. 

En primer lugar consta el análisis de los residuos de la alimentación y se explican las consecuencias que 

provocan al planeta. En segundo lugar se estudia la escasez de agua dulce y cómo le afecta nuestra 

dieta. Por último se habla de los beneficios del comercio justo y de proximidad y del consumo de 

productos ecológicos. 

En la segunda parte del trabajo se analiza cómo podemos ayudar al medio ambiente cambiando el 

consumo de alimentos. Se analiza el impacto ambiental y el coste económico de la dieta semanal de 

una familia, y se desarrollan tres escenarios diferentes: una dieta Residuo 0, una dieta que reduce la 

huella hídrica y una dieta lo más sostenible posible teniendo en cuenta todos los ámbitos del marco 

teórico. En todos estos escenarios, se analizan las consecuencias ambientales y económicas a lo largo 

de cinco años. Los resultados indican que mientras en muchos casos el sobrecoste económico es 

inexistente, los beneficios de una dieta sostenible sí que son notorios en el medio ambiente.  
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Abstract 

The Senior Capstone Project has as its main objective, the effects of our diet on climate change and the 

development of environmentally friendly alternatives.  

The theoretical framework details the effects of different aspects of our diet on climate change. Firstly, 

the analysis of food waste and its impact on the planet is executed. Secondly, the study on the scarcity 

of fresh water and how it affects our diet. Lastly, the benefits of fair commerce and of proximity, as 

well as the consumption of ecofriendly products.  

The second part of the project analyses how we can help the environment by changing the food 

consumption. The environmental impact and the economic costs are analyzed on a family’s weekly 

diet and they are developed through three different scenarios: a zero waste diet, a diet reducing the 

water footprint, and a responsible diet that takes into account all of the aspects of the theoretical 

framework. In all of these scenarios, the environmental and the economic consequences are analyzed 

over a five year period. The results demonstrate that, even though in many cases the economic 

overcharges are nonexistent, a responsible diet is largely beneficial for the environment.  
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Glossari 

Tractament mecànic biològic (TMB) : Procés de tractament dels residus que permet obtenir biogàs a 

partir de la matèria orgànica, recuperar materials per reciclar-los i estabilitzar el rebuig, de manera que 

es redueix el volum i la reactivitat dels residus que van a disposició final. 

Flux d’aigua virtual: En productes exportats o importats, la suma d’aigua que conté un producte i la 

que s’ha utilitzat per la seva producció.  

Ajocadors: Barres horitzontals disposades perquè s’hi col·loquin les gallines. 

Lixiviació: Operació d'extracció en la qual hom separa, per mitjà d'un dissolvent, un o més components 

d'un material sòlid 

Venda de proximitat: Venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia i/o 

resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor o 

consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels 

productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la 

venda en circuit curt.  

Venda directa: la realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris en favor 

del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de cap persona intermediària. 

Venda en circuit curt: la realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del 

consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària. 
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1. Introducció 

En aquest apartat s’expliquen els objectius, motivació i abast que ha portat a la realització d’aquest 

treball. 

1.1. Objectius del treball 

Els objectius que es plantegen en aquest treball són els següents: 

 Analitzar els residus de l’alimentació i la gestió d’aquests.  

 Estudiar l’empremta hídrica dels diferents aliments. 

 Informar del comerç just, de proximitat i de productes ecològics.  

 Proposar models de consum alimentari alternatius als estàndards (dieta càrnica, gran 

supermercats...) 

 Trencar estereotips del consum alternatiu (preu). 

1.2. Motivació i abast del treball 

Cada vegada és més comú trobar persones que fan dietes veganes o vegetarianes, moltes d’aquestes 

ho fan per no perjudicar el medi ambient,  però per altra banda s’alimenten a base d’advocats. Van ser 

aquestes incoherències les que em van motivar a estudiar realment com afectava la nostra dieta al 

medi ambient. Per altra banda, quan vaig començar a ser vegetariana vaig notar molt la necessitat 

d’haver-me de justificar davant la família o amics, haver d’explicar quins beneficis tenia pel medi 

ambient disminuir el consum de carn. Al justificar-me, moltes persones empatitzaven amb mi però 

comentaven que una dieta més conscient amb el medi ambient tenia un cost afegit i una dedicació que 

no es podien permetre, és per això que vaig decidir avaluar en aquest treball el cost de les diferents 

dietes, per demostrar que el cost d’aquestes no té per què ser un impediment.   

L’abast d’aquest treball contempla diferents àmbits on afecta la nostra dieta, es basa principalment en 

els residus, l’empremta hídrica, les emissions del transport dels aliments  i els beneficis dels productes 

ecològics. Intenta buscar dietes sostenibles amb el medi ambient sense variar el cost i el valor nutritiu 

d’aquestes.  
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2. Marc teòric 

2.1. Els Residus de l’alimentació 

La dieta alimentaria de la societat actual és molt diferent a la dieta que hi havia fa 50 anys on tot el que 

es menjava es comprava en petits comerços o era de collita pròpia. L’augment d’importacions, 

d’aliments precuinats i grans supermercats ha fet que el consum d’envasos d’aliments també augmenti 

perjudicant així el medi ambient. Fàcilment al fer la compra de la setmana s’arriba a casa amb una gran 

quantitat d’envasos innecessaris, la majoria plàstics.  

El 2019 la producció i la incineració de plàstics va significar la mateixa emissió de gasos d’efecte 

hivernacle que 189 centrals tèrmiques de carbó de 500 MW.(1) Es preveu que al 2050 les emissions 

arribin a 56 Gt dificultant doncs, mantenir l’augment de la temperatura global per sota els 2ºC respecte 

als nivells preindustrials tal i com es va pactar en l’Acord del Clima de París de 2015 .(2) A continuació 

es mostren les emissions de 𝐶𝑂2 de la producció i la incineració de plàstic des del 2015 i la previsió que 

hi ha fins 2050.  Aquest gràfic mostra la necessitat de canviar el nostre estil de vida.  

 
Gràfica 1.  Previsió d’emissions anulas de la producció i l’incineració del plàstic . 

Font: Plastic and Climate: The hidden costs of plastic planet;  L.Hamilton, S.Feit, C,Muffet. 
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2.1.1. El cicle de vida dels plàstics 

Els plàstics estan formats per polímers, macromolècules (monòmers) en forma de cadena on cada 

anella està formada per una molècula de carboni d’on poden penjar altres molècules d’aquest. El pas 

de monòmer a polímer s’anomena polimerització. La majoria de polímers provenen del gas natural, el 

petroli o el carbó. Doncs, podem concloure que l’ús d’envasos no només té un impacte quan passen a 

ser residus, sinó que tenen un impacte en el medi ambient en tot el seu cicle de vida.  

El cicle de vida d’un plàstic es divideix en: 

1. Extracció i transport de combustibles fòssils  

Més d’un 99% del plàstic prové de combustibles fòssils, l’extracció i el transport d’aquests per la 

producció de plàstics produeix gasos d’efecte hivernacle significatius.(3) El consum d’energia per 

l’extracció de petroli o gas emet metà i altres gasos de combustió, també els combustibles utilitzats pel 

transport en vehicles. Pel transport de combustibles fòssils sovint s’han d’alterar sòls, causant així 

emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

En general, després d’extreure el petroli i el gas natural dels pous, es sotmeten a un procés per separar 

els seus components, alguns dels quals s’utilitzen per a la producció del plàstic.  Aquests components 

es converteixen en alquens, productes químics orgànics que formen la base per la majoria del plàstic.  

Els alquens són substàncies químiques de matèries primeres, per tant l’etilè a partir del gas natural no 

és diferent de l’etilè a partir del carbó.  

El petroli quan s’ha extret de la planta es transporta a una refineria, allà s’obté la nafta que és una 

combinació d’hidrocarburs, mitjançant el craqueig a vapor serà convertida en alquens.  El gas natural 

és molt important per la producció d’etilè.  Un cop separat l’età es processa en un craquejador a vapor 

obtenint així l’etilè. Per la producció d’alquens també es pot utilitzar carbó tot i que és més car i menys 

rentable que el petroli i el gas natural. El carbó es gasifica obtenint gas natural sintètic, aquest és metà 

que es pot convertir a metanol per obtenir així els alquens.  Si els productors d’alquens utilitzen petroli, 

gas o carbó depèn bàsicament del cost i la disponibilitat. Les empreses d’Orient Mitjà i Amèrica del 

Nord es basen principalment en età a partir de gas natural i Europa i Àsia es basen principalment en el 

petroli.  

Per poder extreure el gas natural i el petroli dels pous es necessiten grans quantitats d’aigua, de 

productes químics i de sorra. Aquests es transporten amb milers camions de diferents mides i 

capacitats, creant així gasos d’efecte hivernacle. 

 Hi ha estudis que afirmen que també s’alliberen grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle en tancs 

i canonades, tot a això cap ha pogut quantificar aquestes pèrdues 
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2. Refinació del plàstic i producció 

En aquesta etapa es converteix el petroli, gas o carbó en plàstic fòssil. Els alquens(monòmers) s’ajunten 

per formar llargues cadenes formant polímers (procés de polimerització).  A continuació es trituren en 

grànuls i aquests són venuts als fabricants que després formen productes com envasos, bosses o 

articles per la llar.  

En la següent gràfica es veuen els diferents tipus de fibres. (4) 

El PE (polietilè) representa un 36,6% 

de tot el plàstic . N’hi ha d’alta densitat 

que s’utilitza per envasos de llet i 

xampús, articles de la llar o canonades 

i el de baixa intensitat que s’utilitza per 

bosses de plàstic, envasat d’aliments. 

El PP (polipropilè) representa el 21% 

del plàstic produït.  S’utilitza per 

l’envàs d’aliments, els embolcalls de 

caramels, els recipients pel microones, 

entre d’altres.  

El PVC(policlorur de vinil) representa 

un 11,8%  de plàstic produït. S’utilitza principalment per material de construcció, canonades, marcs de 

finestres... 

El PET representa el 10,2% de plàstic produït. S’utilitza exclusivament per envasos de plàstic, 

bàsicament en botelles de plàstic, refrescos i productes de neteja.  

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les petroquímiques es divideixen en dues categories 

segons les fonts: els procedents de la combustió de combustible i els dels processos de fabricació 

(emissions de procés).  Les emissions procedents de la combustió de combustible inclouen els de la 

combustió de gas natural, petroli, carbó o altres combustibles que puguin proporcionar energia o calor 

pels processos industrials. Les emissions de procés inclouen les emissions que es produeixen quan els 

líquids de gas natural i altres matèries primeres petroquímiques es converteixen en productes 

utilitzables. Segons l’Agència Internacional de l’Energia la primera font ocupa un 86% del diòxid de 

carboni que emet la indústria petroquímica, mentre que l’altre 15% prové dels processos.  

Gràfica 2. Percentatge de la demanda de cada tipus de fibra. 
Font Pròpia amb dades de Plastic and Health 

PE; 36%

PP; 21%PVC; 12%

PET; 10%

PUR; 10%

PS; 10%

Altres ; 
10%

DEMANDA DE DE CADA TIPUS 
DE FIBRA ENTRE 1995 I 2015
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En cas que les plantes de fabricació poguessin obtenir la seva energia de fonts renovables, quan fos 

possible, es reduirien les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle  de les petroquímiques en un 

50-70%.(5)  

3. Gestió dels residus del plàstic 

La gestió de residus del plàstic es basa diferents mètodes d’eliminació del plàstic, incloent la incineració 

i els processos de conversió de residus en energia. Després d’haver utilitzat els envasos dels nostres 

aliments, que com s’observa en la gràfica 3  el 2015 van ser un 39,9% de tot el plàstic , es gestionen els 

residus de diferents maneres. (5) 

 
Gràfica 3. Gestió de residus del plàstic. 

Font: Pròpia amb dades de Plastic and Climate 

Un 20,6% de residus d’envasos de plàstic és reciclat. El reciclatge es refereix a processos físics que 

recuperen materials sense alterar l’estructura molecular dels polímers. Fer nous productes a partir de 

materials d’embalatge de plàstic reciclat és tres vegades més eficient en termes d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle que produir-los amb matèries primeres. Cal tenir en compte que fer-ho implica 

costos de transport, processament i re-elaboració i que el plàstic reciclat té un baix valor comercial; en 

els següents apartats es parla de les propietats d’aquest.  

El 31% de residus d’envasos de plàstic va en abocadors. Les emissions relacionades amb l’abocament 

d’envasos són degudes principalment a la classificació i manipulació dels residus abans del seu 

abocament i al transport dels residus des del punt de recollida a l’abocador. Això no exclou la 

possibilitat d’incendis en abocadors, creant així una gran quantitat de gasos d’efecte hivernacle.  A 

NO EMBALATGE; 
60,1%

RECICLAT 20,6%

ABOCADORS 31%

NO 
COMPTABILITZAT

27,8%

INCINERADORES 
20,6%

EMBALATGES
39,1%

GESTIÓ DE RESIDUS DEL PLÀSTIC
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Europa, en els últims anys s’han dedicat molts esforços  a minimitzar els residus d’envasos de plàstic  

que acaba en abocadors,  incrementant el reciclatge i la incineració amb recuperació d’energia. De fet, 

en alguns països estan prohibits els abocadors de plàstic.  

El 20,6%  de residus d’envasos de plàstic és incinerat per obtenir-ne energia, aquest mètode és el que 

més 𝐶𝑂2 emet en comparació amb els altres. Es calcula que en una Mt d’envasos de plàstic hi ha 79% 

de carboni i que allibera 2,9 milions de tones de 𝐶𝑂2 a l’atmosfera.  La generació d’energia a partir 

d’una tona es calcula que és de 2.000 kWh. A mesura que avanci la transició energètica, la incineració 

dels residus plàstic es convertirà en una de les majors fonts de combustibles fòssils en el sector 

energètic d’Europa.   

En la següent gràfica es mostren els milions de Mt de 𝐶𝑂2 que es calculen que s’emetran per la 

incineració de plàstic des de 2015 a 2050 segons diferents escenaris de creixement d’ús d’envasos de 

plàstic.  

 
Gràfica 4. Emissions de 𝐶𝑂2emeses en els diferents escenaris de creixement d’ús d’envasos.  

Font: Plastic and Climate: The hidden costs of plastic planet;  L.Hamilton, S.Feit, C,Muffet 

4. Impacte als oceans i al paisatge. 

El plàstic no es descompon en el medi ambient, s’acumula en el medi aquàtic, en sòls agrícoles, en rius 

i a l’oceà des de fa dècades. Aquest fet implica que també impacti en els ecosistemes, en els aliments 

i l’aigua i finalment també en els nostres cossos.  
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La degradació del plàstic s’inicia des del moment en què el plàstic s’exposa a condicions ambientals. 

Amb el temps els polímers es debiliten i sovint es tornen fràgils trencant-se en partícules més petites. 

Aquests processos de degradació són una font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ja sigui per la 

fotodegradació(exposició a la llum), la degradació tèrmica, la biodegradació...  Els estudis demostren 

que el plàstic exposat directament a la llum solar produeix més gasos que l’exposat al sol sota l’aigua.   

A part, els micro-plàstics en els oceans afecten en la capacitat que té aquest per absorbir diòxid de 

carboni. El diòxid de carboni antropogènic, és ha dir el que genera l’activitat humana, és absorbit per 

l’atmosfera, les plantes, i gairebé una tercera part, pels oceans, que ajuden a regular l’escalfament del 

planeta. (6)  El 𝐶𝑂2  es dissol a la superfície de l’oceà, el fitoplàncton l’absorbeix alliberant oxigen i és 

el zooplàncton qui s’alimenta d’aquest fitoplàncton. Més avall es troba el plàncton mort i les restes 

fecals, per últim es troba tot aquest carboni que es manté en el fons de l’oceà durant dècades.  La 

presència de micro-plàstics redueix la capacitat del fitoplàncton per absorbir carboni a la vegada que 

també redueix la capacitat del zooplàncton de transportar-lo, causant així una disminució de l’absorció 

del carboni per l’oceà.   

 
Figura 1. Infografia de les conseqüències del plàstic al mar. 

Font: Plastic Atlas; P.Burns, M.Cñark, L.Salas. 
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3.1.2 Escenari de futur del plàstic i alternatives 

Hi ha molts estudis que demostren que la demanda del plàstic està augmentant molt en els darrers 

anys i que les projeccions de futur no són optimistes. A continuació es mostra una gràfica de la 

demanda per regions des de 2015 a 2020, s’observa que ens els països en vies de desenvolupament hi 

haurà un gran creixement de la demanda del plàstic mentre que en els països desenvolupats el consum 

es manté bastant estable. (7) 

 
Gràfica 5. Previsió de la demanda de plàstic per continents.  

Font: The Circular Economy;  Material Economics 

La societat està més conscienciada cada dia, és per això que moltes empreses han canviat els seus 

envasos recentment i/o utilitzen els conceptes com  ‘’bio’’ o ‘’eco’’ per fer màrqueting i augmentar la 

clientela. Recentment Dunkin Donuts, McDonald’s i Starbucks han canviat l’ús d’envasos i palletes per 

paper, les empreses publiquen els canvis com mesures positives ja que el paper es considera un 

material sostenible des de fa molt de temps quan en realitat aquest canvi també suposa problemes 

mediambientals. En els boscos s’hi troba una gran varietat de la biodiversitat i eliminen i 

emmagatzemen carboni, per tant augmentar la tala d’arbres  i crear envasos de paper tampoc és la 

millor solució per aconseguir limitar l’escalfament global a 1,5ºC.  A part, cal destacar que la majoria 

d’envasos de paper tenen adhesius i per tant aquests envasos no són compatibles amb el sistema de 

reciclatge actual.  

Altres empreses estan canviant els seus envasos per bio-plàstics, plàstics biodegradables o 

compostables.   El bio-plàstic és aquell plàstic que s’obté a partir d’elements vegetals, normalment del 

blat de moro o la canya de sucre, aquest plàstic suposa un 1% del plàstic total. Que sigui d’origen 
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vegetal no implica necessàriament que sigui biodegradable, per tant si que hi hauria una disminució de 

l’impacte mediambiental en les primeres etapes del cicle de vida del plàstic però en les darreres es 

continuaria emetent gasos d’efecte hivernacle. El concepte biodegradable es refereix a la capacitat de 

l’envàs per descompondre’s amb els elements químics que els formen degut a l’acció biològica de 

plantes, animals, microorganismes i fongs en condicions ambientals naturals.(8) El plàstic compostable 

es descompon completament en unes condicions molt precises que s’aconsegueixen únicament en 

instal·lacions de compostatge industrial o en sistemes de compostatge domèstic. Molts municipis no 

tenen compostatge industrial, això implica que aquest acabi en abocadors o incinerat igual que el 

plàstic convencional.    

Fa anys que es consciencia a la població de què el reciclatge és la solució a l’emergència climàtica actual. 

El model de reciclatge actual s’anomena reciclatge mecànic,  aquest permet que el plàstic que es recull 

després sigui utilitzat per material de menor qualitat que posteriorment ja no pot ser reciclat. El baix 

cost de la matèria prima i les limitacions d’aquest procés fan que les taxes de reciclatge siguin baixes.  

Actualment s’està desenvolupant el reciclatge químic, aquest permet obtenir polímers o monòmers a 

partir dels residus de plàstic. Actualment encara no s’ha descobert que sigui ni segura, ni eficient, ni 

ecològica. (9) 

Per tant, l’única eina que tenim a les  nostres mans per millorar el nostre impacte en el medi ambient 

és la reutilització d’envasos. Segons la Fundació Ellen MacARthur reemplaçant el 20%  dels envasos 

d’un sol ús amb alternatives reutilitzables s’obtindria un benefici de deu mil milions de dòlars, apart 

dels beneficis d’impacte ambiental.  (10) 

 

3.1.3 Altres residus i el seu reciclatge 

A Espanya, des de l’any 1996, Ecoembes és l’organització que cuida el medi ambient mitjançant el 

reciclatge i l’ecodisseny d’envasos. Aquesta afirma que des del 1996 a Espanya s’han reciclat 22,2 

milions de tones d’envasos evitant l’emissió de més de 21,8 milions de tones de CO2 a l’atmosfera, el 

consum de 52,2 milions de MWh d’energia i 488,8 milions de  𝑚3 d’aigua. Només al 2018 es va reciclar 

el 80% d’envasos de cartró i paper i el 78,5% d’envasos de plàstic. (11)  

Si més no, mentre Greenpeace afirma que només es recupera un 25% de tot el plàstic que arriba a les 

plantes de tractament, Ecoembes diu que es recupera el 78% dels envasos lleugers (botelles, llaunes 

brics, bosses...)(12) Tot i això, és obvi que se n’ha de reduir el consum i que com més grans siguin els 

recipients menys es perjudica el medi ambient, ja que es necessiten menys recursos per embalar una 

quantitat més gran d’aliment, a part de què com més gran el recipient més fàcil serà el seu procés de 

reciclatge. 
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Una gran quantitat d’aliments es troba envasada en brics, aquests són els envasos més complicats de 

recuperar ja que estan formats per capes de diferents materials: cartró, plàstic i alumini. Els productors 

d’aquests asseguren que el 75% de l’envàs que és cartó es recicla, mentre el que 20% de polietilè i el 

5% d’alumini acaba en abocadors.(12)  

Un altre envàs molt comú són les llaunes metàl·liques, l’any 2018 a Espanya es van reciclar més de 118 

tones de llaunes d’acer i alumini, dipositades en contenidors groc, per fabricar nous productes. (13) 

L’acer és el material primari més reciclat a Europa, això és gràcies a Polònia i Itàlia on el 100% del acer 

recollit selectivament el destinen a la fabricació de nous productes.  L’acer és un material que es pot 

recuperar molt fàcilment mitjançant la separació magnètica sense perdre la seva qualitat. Una llauna 

d’alumini tarda 60 dies en ser reciclada i reciclar-la consumeix un 95% menys d’energia que produir-la 

la primera vegada. (14) 

El material que és 100% reciclable i per tant, podríem considerar la millor opció dels envasos que ens 

ofereix un supermercat és el vidre. Per reciclar-lo primer es neteja i es separa d’altres materials com 

taps, elements metàl·lics o adhesius. Seguidament es tritura fins a obtenir la matèria primera per a 

nous envasos, el casc de vidre. El casc es transporta a les fàbriques d’envasos de vidre on es fon a altres 

temperatures i se li dóna la forma de l’envàs desitjat mitjançant molles i tisores automàtiques. (15) 

Segons les estadístiques de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2018 els residus a Catalunya es 

van distribuir de la següent manera:  

 
Figura 2.  Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l’any 2018 

Font: Agència de Residus de Catalunya i Departament de Territori i Sostenibilitat (2019) 

En el procés de la gestió de residus s’observa la pèrdua d’un 7% degut als processos de descomposició 

de la matèria orgànica. La generació de residus municipals al 2018 va ser de  523 kg/hab/any, en els 
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darrers anys la mitjana de Catalunya s’ha situat per sobre de l’espanyola i l’europea. Del 41,8% de 

recollida selectiva bruta només un 33,4% era recollida selectiva neta, és a dir, es van dipositar molts 

residus en una fracció residual que no corresponia. Cada ciutadà va lliurar als seus sistemes de recollida 

selectiva durant l’any 54,6 kg de fracció orgànica, 25,3 kg de vidre, 42,4 kg de paper/cartró i 21,0 kg 

d’envasos lleugers. (16)  El 58,2% restant va ser dipositat en la fracció resta, d’aquesta una gran part es 

va enviar al procés de TMB (Tractament Mecànic Biològic)i una petita part es va valoritzar 

energèticament. 

 

2.2. El consum d’aigua per l’alimentació 

De tota l’aigua que es troba en el planeta Terra només entre un 2,5 i un 3% és aigua dolça. D’aquesta, 

1,74% es troba en forma de gel en glaceres i casquets polars. Si també en restem l’aigua atmosfèrica, 

la que forma part dels éssers vius i la de la constitució dels sòls, només en queda un 0,007%.(17) Ens 

podem fer a l’idea doncs de la poca aigua dolça que hi ha disponible i de què aquesta no està a l’abast 

de tothom.  

Les indústries alimentaries i el conreu d’aliments consumeixen una gran part d’aquesta aigua. Per tal 

de poder mesurar el consum d’aigua dels països i dels aliments s’utilitza la petjada hídrica.  

2.2.1. La petjada hídrica 

La petjada hídrica és un indicador de l’ús d’aigua dolça per cada bé i serveis de la societat. Aquesta 

analitza l’ús directe i indirecte d’un producte, empresa o sector i inclou el consum d’aigua i la 

contaminació durant tot el procés. Per exemple, la petjada hídrica directa d’un tros de carn és refereix 

al volum d’aigua consumida o contaminada durant la cocció i la preparació d’aquest i la indirecta 

dependria de les empremtes directes de la botiga que ven la carn, de l’explotació ramadera i de la 

granja de cultiu que produeix l’aliment per l’animal.  (18) 

La petjada hídrica té tres components.  

 La petjada blava: És l’aigua superficial o subterrània que passa per un d’aquests processos: 

L’aigua s’evapora, l’aigua s’incorpora al producte, l’aigua no torna a la mateixa àrea 

d’influència o l’aigua no torna en el mateix període.  

 La petjada gris: És el volum d’aigua dolça que es requereix per assimilar la càrrega de 

contaminants en base a les concentracions naturals i als estàndards de qualitat d’aigua 

existents.   
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 La petjada verda . Es refereix a l’aigua que s’emmagatzema en el primer pla del terra o en la 

vegetació. Eventualment aquesta part s’evapora o transpira a partir de les plantes.  

Hi ha relació entre diferents empremtes d’aigua. La petjada d’aigua d’un producte és la suma de les 

petjades d’aigua dels processos per elaborar el producte, la petjada hídrica d’un consumidor és la suma 

d’empremtes de tots els productes consumits per aquests i la petjada hídrica del consum nacional és 

la suma d’empremtes dels seus habitants. Les unitats varien segons el tipus d’empremta, en cas de ser 

la petjada hídrica d’un producte acostuma a ser [
𝑚3

𝑡
] i en cas de ser la d’un consumidor s’expressa com 

a volum d’aigua per unitat de temps [
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
]. 

2.2.2. Factors a considerar en la petjada hídrica 

Els escenaris de futur de l’ús d’aigua dolça en les diferents regions del món depenen d’aquests deu 

aspectes: el canvi climàtic i la variabilitat; els recursos hídrics, incloses les aigües subterrànies i els 

ecosistemes; la infraestructura; l’agricultura; la tecnologia; la demografia; l’economia i la seguretat; la 

governabilitat i les institucions; la política i l’ètica, la societat i la cultura.(19) 

El canvi climàtic afecta directament als recursos d’aigua i al seu ús.  A mesura que augmenta la 

temperatura global disminueixen les glaceres. També es nota un canvi  en la distribució de la 

precipitació, causant que algunes regions s’inundin i en altres hi hagi una reducció d’aigua 

emmagatzemada; en conseqüència augmenta el consum d’aigua del reg. El nivell del mar no para de 

créixer danyant el litoral, salinitzant aqüífers costaners i erosionant la costa. (20) 

La proporció de recursos hídrics utilitzada per un país és un indicador que reflecteix el 

desenvolupament, les polítiques nacionals d’aigua, i l’escassetat d’aigua física i econòmica. Ens els 

països menys desenvolupats generalment s’extreu més aigua, això no vol dir que aquesta arribi a la 

població. La majoria de regions retiren menys del 25% dels seus recursos hídrics renovables, Oceania 

menys d’un 1%. Àsia occidental i Nord Àfrica han superat el 75%, això vol dir que els recursos hídrics ja 

no son sostenibles. (21) 
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Gràfica 6. Porporcio d’extracció d’aigua superficial i subterrània extreta de cada continent. 

Font: Pròpia amb dades de The Millenium Development Goals, United Nations 

L’ús de l’aigua és un component clar per al desenvolupament, ja sigui directament per la producció 

d’energia o passivament en dipòsits . L’energia hidroelèctrica es fa servir per a molts usos, permet la 

regulació dels fluxos d’aigua, gestionar les inundacions, l’aigua pel reg i el subministrament d’aigua 

potable durant les estacions seques.  

Avui en dia la producció d’aliments i altres productes agrícoles suposa un 70% de les extraccions d’aigua 

dolça de rius i aigües subterrànies. L’ús de fertilitzants i agroquímica també dóna lloc a una greu 

contaminació. L’agricultura de secà és més sostenible que la de regadiu, aquesta ocupa el 80% de les 

terres agrícoles de tot el món. (22)  L’agricultura de regadiu, que suposa aproximadament un 20% de 

la total mundial, sovint inunda les terres i les salinitza,  però sobretot afecta negativament als 

ecosistemes d’aiguamolls i rius. Es calcula que sense una millora de la productivitat de la terra i l’aigua, 

el consum mundial d’aigua per l’agricultura l’any 2050 augmentaria entre un 70 i 90%.(23) 

El desenvolupament tecnològic pot permetre grans estalvis hídrics. En el consum domèstic s’està 

desenvolupant l’ús de tecnologies de conservació d’aigua, per exemple les aixetes amb sensors, les 

vàlvules reductores de pressió, els urinaris amb baix flux d’aigua, les rentadores d’eix horitzontal. Hi ha 

alguns reptes llunyans que estan en investigació com la producció de carn sense animals, aquesta 

reduiria la quantitat de terra, aigua i altres recursos destinats a la cria de bestiar o el desenvolupament 

d’agricultura tolerant a la sal . 

La demografia és un aspecte que influencia directament a l’accessibilitat de l’aigua dolça. Es preveu 

que la població a la Terra augmenti en els propers anys, bàsicament perquè la població mundial cada 

vegada envelleix més gràcies als avenços sanitaris i tecnològics. Segons la Organització Mundial de la 
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Salut, la meitat de pacients hospitalitzats al món pateixen malalties per falta d’higiene o malalties 

associades a l’aigua. (19) 

Les exportacions i importacions d’un país depenen majoritàriament de l’estat econòmic d’aquest. El 

creixement del comerç internacional ha agreujat l’escassetat d’aigua d’alguns països i l’ha reduït en 

altres a través de fluxos d’aigua virtual El volum global de fluxos d’aigua virtuals en matèries primeres 

és de 1.625 mil milions de metres cúbics a l’any, un 40% del consum total d’aigua.  El 80% d’aquests es 

és degut a productes agrícoles i la resta a productes comercials i industrials.(24) A petita escala també 

existeixen les exportacions d’aigua a granel regulades pel Tractat de Lliure comerç. (25) A part, la 

situació política, el govern i les institucions, també influeixen directament en aquests.  

 

2.2.3. Escenaris de futur 

La petjada hídrica global en el període 1996-2005 era de 74% verd, 11% blau i 15% gris. (26). Al 2012 

A.E.Ercin i A.Y.Hoekstra van fer un estudi per la UNESO-IHE (Institute for Water Education) de diferents 

escenaris de futur de la petjada hídrica. En aquests es tenen en compte quatre factors: el creixement 

de la població, el creixement econòmic, el patró de la producció i el patró de consum (canvi de dieta i 

ús de la bioenergia). A continuació es mostren esquemàticament els 4 possibles escenaris tenint en 

compte aquests factors.  

 
Figura 3. Escenaris de l’estudi ‘’A global Analysis and case study for Europe’’ 

Font: Pròpia amb dades de Water Footprint scenarios for 2050, A.E. Ercin i A. Y. Hoeskstra. 
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L’escenari S1 contempla un mercat global, està inspirat en el IPCC argument A1. [Annex 1] . Es 

caracteritza per un creixement econòmic, un comerç internacional més liberal i poca consciència de 

sostenibilitat. La carn i els làctics serien elements importants en la dieta d’aquesta societat. S’esperaria 

també un ràpid desenvolupament de les tecnologies i l’ús de combustibles fòssils.  

L’escenari S2 contempla mercats regionals, està inspirat en el IPCC argument A2. [Annex 1]. També és 

impulsat per un creixement econòmic però centrat en les fronteres regionals i nacionals. Igual que en 

l’escenari S1 la sostenibilitat no és un factor important. La carn i els làctics serien elements importants 

en la dieta. S’espera un augment en l’ús de biocombustibles. La població creix més que en l’escenari 

anterior.  

L’escenari S3 contempla la sostenibilitat global. Es basa en el IPCC B1.[Annex 1] Es caracteritza per un 

augment de valors socials i mediambientals integrats per regles del comerç mundial. El creixement 

econòmic es preveu més lent que en els altres dos escenaris. A l’augmentar la consciencia ambiental 

disminueix el consum de carn i de productes làctics. El comerç es fa més global i liberalitzat. El 

creixement demogràfic és el mateix que en el cas S1.  

L’escenari S4 contempla la sostenibilitat local, està inspirat en el IPCC B2 [Annex 1]. La política es centra 

en l’autosuficiència i la sostenibilitat. S’esperaria un creixement econòmic a llarg termini. El consum de 

carn es redueix significativament i la contaminació en els sectors agrícoles i industrials també. 

S’expandeix l’ús de biocombustibles com a font d’energia.   

A la figura 5 es mostra la contribució de les diferents categories de consum a la petjada hídrica al 2000 

i la previsió per cada escenari comentat anteriorment.  
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Gràfica 7.  Consum hídric al 2000 i en els diferents escenaris de l’estudi al 2050.  

Font:  Water Footprint scenarios for 2050,; A.E. Ercin i A. Y. Hoeskstra. 

S’observa que el consum de carn, d’oli i de vegetals creix en l’escenari 1 i l’escenari 2 ; en canvi en 

aquests disminueix el consum de cereals; passa el contrari en els escenaris 3 i 4. Això és degut a què 

en els primers escenaris el creixement econòmic i el creixement de consum donen lloc a una difusió de 

patrons de dieta occidental i en canvi en els altres del total de proteïna injectada només un 30% és 

animal.  

En la següent figura es mostra el canvi de la petjada hídrica per capità per regió en els diferents 

escenaris . La petjada hídrica per càpita mundial variarà un +73% en el S1, un +58% en el S2, un -2% en 

el S3 i un +10% en S4 en comparació a la petjada per càpita de l’any 2000. En l’escenari 1 i 2 totes les 

regions augmenten la seva petjada hídrica i en l’escenari 2 i 3 gairebé totes la disminueixen o 

mantenen; això es degut bàsicament a la disminució del consum de carn. (27) 
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.  

Figura 4. Petjada hídrica per càpita per regió en els diferents escenaris respecte el 2000.  
Font: Water Footprint scenarios for 2050; A.E. Ercin i A. Y. Hoeskstra. 
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Pel que fa Europa es veu una clara divisió entre Europa Est i Europa Oest. En l’Annex 2 es veu quins 

països pertanyen a cada part. La petjada hídrica en UEO(territori descrit en l’Annex 1) augmenta un 

12% en S1, i un 42% en S2, en canvi disminueix el 36% i 3l 29% en S3 i S4 respectivament.  La producció 

agrícola segueix els mateix comportament que els percentatges comentats anteriorment, en canvi  la 

petjada hídrica industrial disminueix en tots els escenaris.  El consum domèstic disminueix en tots els 

escenaris excepte en el S2. A  EEU(territori descrit en l’Annex 2)augmenta la seva petjada hídrica un 

150% i 107% en els escenaris 1 i 2 respectivament, l’augment en els altres dos escenaris no  és tant 

brusc però també augmenta. Pel que fa la petjada hídrica en la producció agrícola aquesta creix un 50% 

i un 80% respectivament en els escenaris S1 i S2 i es manté per sota de la petjada a l’any 2000 en els 

escenaris S3 i S4.  

 
Figura 5. Petjada hídrica per càpita per regió en els diferents escenaris respecte el 2000. 

Font: Water Footprint scenarios for 2050, A global analysis and case study for Europe; A.E. Ercin i A. Y. Hoeskstra. 

 
 

2.2.4. Els fluxos virtuals d’aigua. 

Al voltant d’una cinquena part de la petjada global d’aigua es relaciona amb la producció per a 

l’exportació. El volum total de fluxos d’aigua virtual internacional és de 2320 
𝐺𝑚3

𝑎𝑛𝑦
  (68% verd, 13% blau 
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i 19% gris).  Aquest consum es divideix en 76% per al comerç de productes de cultiu, 12% per al comerç 

de productes animals i 12% per al comerç productes industrials. (26) 

La petjada hídrica de consum nacional no és la mateixa que la petjada d’aigua dins de l’àrea de la nació 

tal i com es mostra en la Fig5. La petjada hídrica de consum nacional és el volum total d’aigua dolça 

que s’utilitza per produir els béns i serveis pels habitants de la nació; consta de la petjada hídrica interna 

i externa. La petjada dins de l’àrea de la nació és el volum total d’aigua consumida o contaminant en el 

territori de la nació. (18) 

 
Figura 6. Conceptes de petjada hídrica tenint en compte els fluxos virtuals d’aigua entre països. 

Font: Pròpia amb dades de The Water Footprint Assesment,  Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M i 

Mekonnen, M.M. 

La major part dels fluxos d’aigua internacional es refereixen als intercanvis de cultius d’oli i derivats, 

representen un 43% del total de fluxos internacionals. Més de la meitat d’aquesta quantitat es refereix 

als intercanvis de productes de cotó i aproximadament una cinquena part d’aquesta al comerç de la 

soja. Altres productes amb una gran participació en fluxos d’aigua internacional són els cereals (17%), 

els productes industrials (12,2%) i els productes de bestiar de carn (6,7%). (26) 

En la següent figura es mostra el balanç de fluxos d’aigua virtual per països. Els països de color verd 

tenen una exportació neta d’aigua virtual, els que apareixen vermell tenen una importació neta d’aigua 

virtual. Els principals exportadors nets d’aigua es troben a Amèrica del Nord i Amèrica del Sud (EUA, 

Canadà, Brasil i Argentina);  al Sud d’Àsia (Índia, Pakistan, Indonesia, Tailàndia) i Austràlia. Els Majors 

importadors nets d’aigua virtual són el nord d’Àfrica i Orient Mitjà, Mèxic, Europa, Japó i Corea del Sud. 
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Figura 7.  Esquema del balanç d’aigua virtual dels països. La grossor de les fletxes mostra la quantitat d’exportacions. 

Font:.  The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products; Mekonnen, M.M. i Hoekstra, A.Y. 

 

Pel que fa als escenaris de futur dels fluxos d’aigua virtual, en l’estudi anomenat anteriorment, Water 

Footprint scenarios for 2050,  es calcula que variaran d’aquesta manera respecte el 2000.   

 
Gràfica 8 Proporció de la petjada hídrica externa de consum per territoris. 

Font: Water Footprint scenarios for 2050, A global analysis and case study for Europe; A.E. Ercin i A. Y. Hoeskstra. 

La divisió territorial utilitzada en la gràfica 8 en troba en l’Annex 2.   

Els territoris que actualment tenen una gran dependència d’aigua dolça de països externs la tindran 

més accentuada al 2050 en qualsevol dels escenaris, en són un exemple JPK i MDE (conjunt de països 

explicat en l’Annex 2). Sobretot s’accentua en els escenaris S1 i S3 ja que són els que contemplen un 
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comerç més liberal en comparació amb l’actual.  En els territoris on augmenta la seva producció com 

EUA, Canada, Austràlia, Nova Zelanda, disminueix el consum de d’aigua dolça externa.  

 

2.2.5. Els aliments habituals.  

Els aliments tenen una petjada hídrica que implica tot el consum d’aigua necessària per a la producció 

d’aquell producte.  A continuació es mostra una taula on hi ha la petjada hídrica mitjana d’alguns 

aliments habituals.  

 

PETJADA HÍDRICA PER TONA 
[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] 

CONTINGUT 
NUTRICIONAL 

PETJADA HÍDRICA PER UNITAT 
NUTRICIONAL 

 

VERDA BLAVA GRISA TOTAL 

CALO
RIES 

[kcal/
kg] 

PROTEI
NES 

[g/kg] 

GRAS
SES 

[g/kg] 

CALORIES 
[litre/kcal] 

PROTEI 
NES 

[l/ g prot] 

GRASSES 
[l/g grassa] 

CULTIU DE 
SUCRE 

130 52 15 197 285 0 0 69 0 0 

VEGETALS 194 43 85 322 240 12 2,1 1,34 26 154 

ARRELS 327 16 43 387 827 13 1,7 0,47 31 226 

FRUITES 726 147 89 962 460 5,3 2,8 2,09 180 348 

CEREALS 1232 228 184 1644 3208 80 15 0,51 21 112 

CULTIU D'OLI 2023 220 121 2364 2908 146 209 0,81 16 11 

LLEGUMS 3180 141 734 4055 3412 215 23 1,19 19 180 

FRUITS SECS 7016 1367 680 9063 2500 65 193 3,63 139 47 

LLET 863 86 72 1020 560 33 31 1,82 31 33 

OUS 2592 244 429 3265 1425 111 100 2,29 29 33 

CARN DE 
POLLASTRE 

3545 313 467 4325 1440 127 100 3 34 43 

MANTEGA 4695 465 393 5553 7692 0 872 0,72 0 6,4 

CARN DE 
PORC 

4907 459 622 5988 2786 105 259 2,15 57 23 

CARN 
D'OVELLA/ 

CABRA 
8253 457 53 8763 2059 139 163 4,25 63 54 

CARN DE 
VEDELLA 

1441
4 

550 451 
1541

5 
1513 138 101 10,19 112 153 

Taula 1. Empremta hídrica d’alguns aliments bàsics. 
Font: Pròpia amb dades de The green,blue and grey wàter footprint of farm animals and animal products; M.M.Mekonnen i  

A. Y. Hoeskstra. 

La producció mundial animal requereix al voltant de 1422𝐺𝑚3 per any (87,2% verd, 6,2% blau i 6,6% 

gris). D’aquest volum d’aigua, un tercera part es destinada a la carn del sector boví i un 19% al bestiar 

lleter. El 98% de tota la petjada hídrica de la producció animal es refereix a l’alimentació d’aquests.  
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L’empremta d’aigua de la carn de bestiar boví és de 15.410 𝑚3/𝑡𝑜𝑛, aquesta és molt més gran que la 

de carn de porc (5.988 𝑚3/𝑡𝑜𝑛) o que la de pollastre(4.300 𝑚3/𝑡𝑜𝑛). Respecte els derivats dels 

animals, la petjada hídrica global d’ou de gallina és de 3.300𝑚3/𝑡𝑜𝑛 mentre que l’empremta hídrica 

de la llet de vaca és de 1.000𝑚3/𝑡𝑜𝑛. (28). En general els productes d’origen animal tenen una 

impremta d’aigua més gran que els productes vegetals.  Això succeeix tant en la petjada hídrica per 

tona com en la petjada hídrica per kcal.  

Les empremtes d’aigua de productes d’origen animal varien segons tres factors: l’eficiència de 

conversió alimentària, la composició de l’alimentació i l’origen de l’alimentació. Es diferencies tres tipus 

de d’alimentació: el pasturatge, el barrejat i l’industrial. En general, els productes animals procedents 

dels sistemes de producció industrial tenen una empremta total menor per unitat de producte que els 

sistemes de pasturatge. En la següent taula es mostra l’eficiència de conversió alimentària (alimentació 

de massa seca kg/sortida kg), s’observa com utilitzant una alimentació industrial es necessita gairebé 

una tercera part del que es necessita en el mètode de pasturatge.  Si es parla de l’empremta d’aigua 

blava o grisa, els productes animals procedents del sistema de pasturatge tenen unes petjades molt 

inferiors als sistemes industrials, per tant des d’una perspectiva d’aigua dolça els sistemes de 

pasturatge són preferents davant el sistemes industrials. Cal tenir en compte però, que aquests 

impliquen canvis de l’ús del sol.  

 

PETJADA HÍDRICA PER TONA 
[kg alimentació massa seca/ kg sortida] 

 PASTURATGE BARREJAT INDUSTRIAL 

BESTIAR BOVÍ 70,1 51,8 19,2 

BESTIAR LACTIC 3,5 1,6 1,1 

POLLASTRES 
REPRODUCTORS 

9 4,9 2,8 

POLLASTRES PONEDORS 9,3 4,4 2,3 

PORC 11,3 6,5 3,9 

CABRA I OVELLA 49,6 25,8 13,3 
Taula 2.Eficiència de conversió alimentària.  

Font: Pròpia amb dades de The green,blue and grey wàter footprint of farm animals and animal products; M.M.Mekonnen i  
A. Y. Hoeskstra 

En la taula 3 es mostra, per cada categoria d’animal, l’empremta d’aigua mitjana d’un animal al final 

del seu temps de vida i la petjada anual d’aigua d’un animal. Les vaques lleteres tenen una major 

petjada d’aigua anual que un ésser humà.  
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Petjada hídrica 
de l'animal al 

final de la seva 
vida 

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] 

Promig del 
pes de 

l'animal al 
final de la 
seva vida 

[kg] 

Promig de la 
petjada 

hídrica de 
l'animal al 
final de la 
seva vida 
[𝒎𝟑

/𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍] 

Promig de 
vida 

[anys] 

Promig de 
la petjada 

hídrica 
anual de 
l'animal 

[(𝒎𝟑

/𝒂𝒏𝒚)
/𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍] 

BESTICAR LACTIC   20558 10 2056 

CAVALL 40612 473 19189 12 1599 

BESTIAR BOVÍ 7477 253 1889 3 630 

PORC 3831 102 390 0,75 520 

OVELLA 4519 31,3 141 2,1 68 

POLLASTRE 
PONEDOR 

  47 1,4 33 

CABRA 3079 24,6 76 2,3 32 

POLLASTRE 
REPRODCUTOR 

3364 1,9 6 0,25 26 

Taula 3. Petjada anual i vitalícia dels animals. 
Font: Pròpia amb dades de The green,blue and grey wàter footprint of farm animals and animal products; M.M.Mekonnen i  

A. Y. Hoeskstra 

La petjada hídrica mundial relacionada amb la producció de cultius en el període 1966-2005 va ser de 

7404𝐺𝑚3/𝑎𝑛𝑦 (78%verd, 12%blau i 10%gris)(29). Dintre dels productes de cultiu, les matèries 

primeres que tenen petjades d’aigua més elevades són el cafè, el te, el cacau, el tabac, les espècies, les 

nous, el cautxú i les fibres.  En les verdures i la fruita varia bastant la petjada hídrica per kcal i per pes, 

això és degut al seu baix contingut calòric, les seves empremtes per kg són petites mentre que les 

empremtes per kcal són elevades.  

Tot i que en la taula 1 es troba la mitjana de la petjada hídrica de totes les fruites, per exemple, cal 

remarcar que hi ha diferències significatives entre elles. Mentre la síndria té una empremta de 

235𝑚3/𝑡𝑜𝑛, el plàtan la té de 790 𝑚3/𝑡𝑜𝑛 i el raïm fins a 2.400𝑚3/𝑡𝑜𝑛.  També hi ha una gran varietat 

en les empremtes d’alguns olis, per exemple l’oli d’oliva té una empremta de 15.500𝑚3/𝑡𝑜𝑛 mentre 

que l’oli de gira-sol la te de 6.800 𝑚3/𝑡𝑜𝑛. (29) 

A nivell mundial, el 78% de l’aigua consumida en la producció de cultius és verda, això confirma la 

importància de la pluja, fins i tot en cultius de regadiu. La majoria de països tenen un potencial d’aigua 

verda com per produir la totalitat de la seva necessitat d’aliments a nivell local. Això ofereix 

l’oportunitat d’augmentar la producció d’aliments procedents de l’agricultura de secà elevant la 

productivitat de l’aigua sense requerir recursos d’aigua blava addiciona. Tot i això, en les regions àrides 

o semiàrides on la precipitació és escassa la producció de cultius sense ús addicional d’aigua blava és 
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gairebé impossible. Caldria una estratègia a nivell mundial per l’ús d’aigua blava i verda per abordar el 

creixement de la demanda d’aigua en un món de recursos limitats d’aigua dolça.  

2.2.6. Un canvi de dieta 

En comparació als productes vegetals, els productes d’origen animal no només requereixen de més 

terres per obtenir un valor nutricional sinó que també de més energia i aigua. Com s’ha comentat 

anteriorment, l’empremta d’aigua de qualsevol producte d’origen animal es més gran que l’empremta 

d’una alternativa de cultiu amb el mateix valor nutricional. Reemplaçar els productes animals per 

productes locals de cultiu nutricionalment equivalents seguint les directrius dietètiques de 

l’Organització Mundial de la Salut reduiria l’empremta hídrica verda mundial relacionada amb els 

aliments un 23% i l’empremta blava mundial un 16%. (30). Als països industrialitzats les persones que 

mengen carn tenen una empremta hídrica d’uns 3.600 litres d’aigua al dia mentre que les persones 

amb dietes vegetarianes, persones que sí que  mengen ous i làctics, la tenen de 2300 litres diaris. (31) 

 Una alternativa als productes animals és la soja, d’aquesta se’n poden fer múltiples aliments, entre 

ells la llet de soja o l’hamburguesa de soja.  En les següents taules es mostra la petjada en cada etapa 

de la creació d’aquestes: 

 EMPREMTA D'AIGUA (litres) 

 VERDA BLAVA GRISA TOTAL 

AIGUA INCORPORADA EN LA LLET DE 
SOJA 

0 0,9 0 0,9 

AIGUA CONSUMIDA DURANT EL PROCÉS 0 0 0 0 

AIGUES RESIDUALS 0 0 0 0 

PETJADA HÍDRICA OPERACIONAL 0 0,9 0 0,9 

SOJA 182,3 0 1,9 184,2 

SUCRE DE CANYA 71,1 9,9 0,4 81,5 

MIDÓ DE BLAT DE MORO 0,2 0 0,1 0,4 

AROMA DE VAINILLA 1,1 0,1 0 1,3 

CARTRÓ 15,4 0 4,5 19,9 

TAPA 0 0 0,5 0,5 

SAFARA DE CARTRO 6,2 0 1,8 8 

PAPER FILM 0 0 0,4 0,4 

SUPLEMENTS 276,4 10,1 9,6 296 

TOTAL 276,4 11 9,6 296,9 
Taula 4. Petjada hídrica per un litre de llet de soja. 

Font: Pròpia amb dades de Thewater footprint of soy milk and soy burger and equivalent animal products; A.E. Ercin, M.M. 
Aldaya i A.Y.Hoekstra 
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 EMPREMTA D'AIGUA (litres) 

 VERDA BLAVA GRISA TOTAL 

AIGUA INCORPORADA EN LA LLET DE 
SOJA 

0 0,1 0 0,1 

AIGUA CONSUMIDA DURANT EL PROCÉS 0 0 0 0 

AIGUES RESIDUALS 0 0 0 0 

PETJADA HÍDRICA OPERACIONAL 0 0,1 0 0,1 

SOJA 69,1 4,8 29,5 103,4 

MIDÓ DE BLAT DE MORO 2,6 0,8 1,1 4,5 

LLET DE SOJA EN POLS 10,9 0,6 0,1 11,7 

PASTA DE SOJA 1,7 0,1 0 1,8 

CEBES 0,3 0 0,1 0,4 

PEBRE VERMELL I VERD 0,2 0 0,2 0,4 

PASTANAGUES 0,1 0 0 0,2 

PAPER 9,2 0 2,7 11,9 

PLÀSTIC 0 0 3,5 3,5 

CAIXA DE CARTRÓ(CONTÉ 6 BRICS) 15,4 0 4,5 19,9 

PAPER  FILM  0 0 0,1 0,1 

CADENA SUBMINISTRAMENT 109,5 6,4 48,1 157,8 

TOTAL 109,5 6,5 41,8 157,8 
Taula 5. Petjada hídrica per una hamburguesa de soja de 150g. 

Font: Pròpia amb dades de Thewater footprint of soy milk and soy burger and equivalent animal products; A.E. Ercin, M.M. 
Aldaya i A.Y.Hoekstra 

El 62% de l’empremta hídrica de de la llet de soja és a causa del cultiu de la soja, en el cas de 

l’hamburguesa de soja el 74%. Les petjades hídriques  verdes, blaves i gris del cultiu de soja son 1860, 

130 i 795 𝑚3/𝑡𝑜𝑛 respectivament (32) . Aquests càlculs són la mitjana de la soja arreu del món, a cada 

territori segons el tipus de cultiu i el tipus de terra pot variar l’empremta.  

Al comparar la petjada hídrica mitjana d’un litre de llet de soja amb la d’un litre de llet de vaca de 

diversos llocs s’obté que mentre la petjada de llet de vaca més petita és de 540 litres al Regne Unit i la 

més gran de 1800 litres a Espanya, la d’un litre de llet soja és de 300 litres.  El mateix succeeix amb una 

hamburguesa de 150 grams, l’hamburguesa de soja té una empremta de 158 litres mentre que 

l’hamburguesa de vedella amb la petjada més gran és la del Pakistan de 1650 litres i la d’empremta 

més baixa dels Països Baixos de 1000 litres  (32)   
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2.3. El consum just i de proximitat 

Els grans supermercats, en comparació a les antigues i petites botigues de fa 50 anys, tenen molta més 

varietat de productes frescos. Productes que ofereixen la major part de l’any i no només la temporada 

de collita de l’aliment. Això és gràcies a l’avenç de les tecnologies i a la facilitat d’importar i exportar 

productes arreu del món. Les importacions i exportacions acostumen a aportar beneficis econòmics a 

ambdós països que intercanvien aliments però sovint són perjudicials pel medi ambient i per alguns 

dels habitants. Hi ha sectors que es veuen afectats per les importacions, en son un exemple els pagesos 

que cultiven tomàquet. El consum d’aquest a Catalunya és molt elevat, sobretot a l’estiu, però en els 

últims set anys s’ha perdut el 40% de la producció local d’aquesta hortalissa. Les importacions que 

arriben a 30 cèntims el quilo d’Holanda fa que els pagesos catalans no i hi puguin competir hagin de 

deixar de produir-lo. (33) 

A Vietnam hi ha un refrany popular que diu ‘’Quan mengis la fruita, recorda’t de qui la cultiva’’(34). 

Una alimentació saludable ho ha ser també socialment. El comerç just és aquell que intenta aconseguir 

relacions socials equitatives entre països rics i països pobres. El comerç tradicional segueix uns criteris 

únicament econòmics, en canvi el comerç just assegura: (35) 

 Preu que cobreix el cost de producció dels articles 

 Retribució digna del treball necessari per a produir-los 

 Respecte pels drets humans i laborals 

 Erradicació de l’explotació infantil 

 Beneficis socials per a les comunitats productores 

 Respecte al medi ambient 

Els productes que garanteixen aquests criteris tenen un segell com a distintiu (Figura 7),  no cal anar en 

comerços de Comerç Just per poder-los obtenir. Es troben en grans supermercats com: Alcampo, 

Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Lidl  i Aldi. 

 
Figura 8. Segell Fairtrade Comerç Just. 

Font: www.fairtrade.es 
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És cert però, que tot i que els productes importats tinguin un segell que certifica el respecte pel medi 

ambient, les importacions i exportacions impliquen una gran quantitat d’emissions degudes al 

transport. Les mercaderies es poden transportar per mitjà de transport ferroviari, marítim o aeri. A 

continuació es mostra una estimació de les emissions de cada tipus d’aquests.  

MITJANS DE TRANSPORT ESTIMACIÓ DE L'EMISSIO DE CO2 

TRANSPORT DE VIATGERS TRANSPORT DE VIATGERS 
Automòbil particular 133-200 

Autobús 35-62 
Tren 39-78 
Avió 160-465 

TRANSPORT DE MERCADERIES TRANSPORT DE MERCADERIES 
Camió 207-280 
Tren 39-48 

Via marítima 40-66 
Avió 1160-2150 

Taula 6. Estimació de l’emissió de diòxid de carboni per a diferents mitjans de transport. 
Font: Pròpia amb dades de la Comissió Europea de Medi ambient 

La Comissió Europea al 2010 comentava l’eficàcia energètica del transport de mercaderies: ‘’Un  quilo 

de petroli permet desplaçar en un quilòmetre 50 tones en un camió, 97 tones en un vagó de ferrocarril 

i 127 tones en una vida d’aigua’’. (36) El transport per carretera utilitza productes derivats del petroli, 

això fa que el nivell d’emissions de gasos contaminants sigui superior als altres medis de transport. 

Actualment, la tendència a concentrar polígons industrials fa que augmentin les distàncies de transport 

i el nombre de camions que utilitzen el sistema viari. Un altre aspecte que afecta l’impacte del transport 

és la tendència a augmentar les freqüències des lliuraments als establiments.  A continuació es mostren 

les dades de la Generalitat de Catalunya respecte el transport de mercaderies entre l’any 2004 i 2010. 

S’observa com durant el període 2001-2007 el transport d’aquestes ha crescut, però durant els anys 

2008 i 2010 ha disminuït. Els transport aeri de mercaderies té molt poca participació a Catalunya 

mentre que el transport de mercaderies per carretera és superior al 75%.  (37) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Transport de mercaderies 
425.056.

945 
459.733.

436 
467.002.

836 
495.115.

570 
454.369.

143 
384.778.

198 
360.914.

385 

Tones/habitant 62,39 65,72 65,46 68,67 61,7 51,47 48,04 

Tones/PIB(1000EUR) 2,35 2,45 2,38 2,43 2,26 1,99 1,88 

Índex 2000=100 159 171 175 185 170 144 135 

Creixement del transport de 
mercaderies 

9,9% 8,2% 1,6% 6% -8,2% -15,2% -6,2% 

%transport de mercaderies 
carretera 

79,3 80,6 80,9 80,3 79,1 78,8 76,2 



Alimentació i canvi climàtic   

  31 

%transport de mercaderies 
ferrocarrils 

3,2 2,2 1,9 1,8 2,1 1,6 2,4 

%transport de mercaderies 
ports 

17,5 17,1 17,2 17,8 18,8 19,6 21,5 

%transport de mercaderies 
aeroports 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

Taula 7. Transport de mercaderies a Catalunya entre el 2004 i el 2010.  
Font: Pròpia amb dades de Generalitat de Catalunya 

Reduir el nombre d’importacions i exportacions implica tenir en compte el calendari de productes de 

temporada del territori on vivim. El consum de productes de temporada implica contribuir en la 

protecció del medi ambient, gaudir dels aliments amb més sabor i menys ús de químics en la seva 

elaboració. Cal tenir en compte que hi ha productes que necessiten un medi especial i per tant és 

complicada la producció en alguns països. Per exemple, a Catalunya és complicat el conreu de fruites 

tropicals com el mango, la pinya, l’alvocat o la papaia.  A continuació es mostra el calendari de 

productes de temporada de Catalunya.  (38) 

 
Taula 8. Calendari de fruites de temporada a Catalunya 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Taula 9. Calendari d’hortalisses de temporada a Catalunya 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 
Taula 10. Calendari de pesca de temporada a Catalunya 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Tots aquests productes són els que segurament podem obtenir com a Producte de Quiòmetre Zero, és 

ha dir aliment que ha estat conreat o s’ha obtingut en un marge inferior a 100 quilòmetres a la rodona 

del punt de venta final.  (39)  

L’excés de consum d’alvocats arreu del món és una de les tendències contradictories al comerç just i 

de proximitat. El mercat de l’alvocat l’any 2016 va aconseguir una xifra de 5.788.000 tones produïdes, 
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aquesta demanda ha continuat creixent estimant  un màxim de 7,6 milions de tones per l’any 2025. El 

major productor d’alvocats a nivell mundial és Mèxic que el 2017 va produïr aproximadament 

2.028.886 tones, representant el 33% de la producció mundial, el segueixen la República Dominicana 

amb 637.688 tones i Perú amb 466.758. A Europa, Espanya és l’únic país productor i exportador 

d’alvocats, produint 52.000 tones l’any 2017. (40) L’alvocat tá la condició de multicultiu igual que el 

café, el sucre o l’oli de palma, això implica que necessita assentar-se en un territori durant anys abans 

de començar a produir. No pot cohexistir amb flora natural i per tant el seu conreu implica la 

desforestació de grans territoris. La seva producció a llarg termini exhaureix els sòls,  i requereix adobs 

químis per aportar nutrients. Com la resta de monocultius està subjecte a plagues i malalties 

necessitant de pesticides que contaminen el sòl i aqüífers. També, el seu cultiu té una petjada hídrica 

molta elevada de fins a 2000 litres/kg. (26) El seu impacte no és únicament ambiental, també és social 

ja que els cultivadors no reben la part justa dels beneficis econòmics. Aquest negoci és controlat cada 

vegada més pels càrtels de la droga.(40) 

 

2.4. Els productes ecològics 

Segons la normativa vigent, RE 2018/848 del 30 de Maig de 2018 (41), la producció ecològica és un 

sistema global de la gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques 

ambientals, un alt nivell de biodiversitat, la prevenció dels recursos naturals i els mètodes de producció 

d’ acord amb la preferència de determinats consumidors pels productes elaborats amb substàncies i 

processos naturals.  

El terme agroecològic no és sinònim d’ecològic. Els sistemes alimentaris agroecològics són els sistemes 

alimentaris locals en els que els aliments son produïts baix els paràmetres de la producció ecològica i 

tenint en compte diferents aspectes claus: la relocalització del consum amb aliments frescos de 

temporada, dietes amb reducció del consum de carn, l’economia circular dels residus orgànics com 

fertilitzants i minimitzar el deperdició alimentari; és a dir un sistema alimentari amb molt poques 

emissions.(42) 

Dintre de Catalunya, per considerar un aliment ecològic ha de complir diferents normatives Europees: 

 El Reglament (CE) 834/2007 del Consell de 28 de juny de 2007 sobre la producció i etiquetatge 

dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91. (43) 

 El Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008 pel qual s’estableixen 

disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre la producció i 



  Memòria 

34   

etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i 

el seu control. (44) 

 El Reglament (CE) 1235/2008 de la comissió, de 8 de desembre de 2008, pel qual s’estableixen 

les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 835/2007 del Consell referent a les 

importacions de productes ecològics procedents de tercers països. (45) 

El 2014, la Comissió va presentar una proposta de nou reglament per la producció ecològica al Consell 

i al Parlament Europeu que no es va aprovar fins al juny de 2018.  Així doncs, a partir de l’1 de gener 

de 2021 entrarà en vigor el nou Reglament (UE) 2018/848 (46) del Parlament Europeu i del Consell 

que deroga el Reglament (CE) 834/2007. 

El Reglament (CE) 889/2008 no estableix normes específiques per a totes les espècies ramaderes 

d’interès a Catalunya, com ara el cas dels conills i el cargols. És per això que aplicant les competències 

normatives de la Generalitat de Catalunya el 13 d’abril de 2017 es va publicar la darrera versió del 

Quadern de normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica (QNT), aprovada per la 

Resolució ARP/763/2017, de 30 de Març. Aquestes normes tècniques es completen amb un Instrucció 

amb una sèrie de criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes 

ecològics aprovada a la Resolució AAM/70/2013, de 28 de gener. Aquestes normes i criteris es 

presenten junts en la Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de 

producció i etiquetatge dels productes ecològics. (47) 

En l’àmbit de l’alimentació farem referència a la producció ramadera ecològica, a la producció agrícola 

ecològica i als productes d’aliments transformats.  

2.4.1. L’agricultura ecològica 

El sistema actual d’agricultura està creant riscos ecològics, econòmics i socials. Degut a que aquest no 

és del tot sostenible, s’ha desenvolupat l’agricultura ecològica, una alternativa amb nombrosos 

avantatges. L’agricultura ecològica es basa en 4 principis:(48) 

 Principi de Salut: L’agricultura ecològica ha de sostenir i millorar la salut del sòl, plantes, 

animals i éssers vius.  

 Principi d’Ecologia: L’agricultura ecològica ha de basar-se en sistemes i cicles ecològics vius, 

treballar amb ells i ajudar-los a sostenir-los.  

 Principi d’Equitat: L’agricultura ecològica ha de basar-se en relacions que assegurin l’equitat 

amb el medi ambient comú i les oportunitats de vida. 

 Principi de Cures: L’agricultura ecològica ha de ser manejada de manera preventiva i 

responsable per protegir la salut, el benestar de les generacions actuals i futures i el medi 

ambient.  
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A partir d’aquests principis es desenvolupa l’alternativa a l’agricultura convencional.  Per tal d’obtenir 

una relació òptima entre el sòl, les plantes, els animals i els treballadors, s’intenta tancar els cicle dels 

nutrients en una sola finca ecològica. Per fer-ho s’ajusta la càrrega ramadera als recursos de farratge 

de la finca, es conreen lleguminoses per augmentar el nitrogen al sol, s’utilitzen com adobs els fems i 

purins de la mateixa finca i s’aporta matèria orgànica dels adobs verds i de les restes de collites que 

asseguren l’equilibri entre nutrients. Aquest equilibri genera un augment de la fertilitat del sòl.  

Per evitar plagues i malalties els productors ecològics han de dur a terme mesures preventives per a la 

protecció, aquestes es basen en l’observació de la presència i l’evolució dels organismes que creen les 

plagues .Està prohibit l’ús de productes fitosanitaris nocius, això implica que els tractaments permesos 

quan hi ha plagues o malalties acostumen a tenir un efecte parcial.  Cal tenir en compte però, que el 

fet de què el sòl tingui una alta fertilitat fa que disminueixin els riscos a plagues i malalties. La rotació 

de conreus també és una tècnica molt utilitzada en l’agricultura ecològica.(49) 

Espanya és líder europeu en superfície destinada al cultiu ecològic  amb 2,1 milions d’hectàrees i quart 

en l’àmbit mundial. (50) 

 

2.4.2. La producció ramadera ecològica 

El bestiar ecològic ha de néixer i créixer en explotacions ecològiques tot i que a vegades per la cria 

d’aquest es pot acceptar bestiar no ecològic que serà convertit mitjançant un període de conversió. 

Aquest bestiar viu en un espai adequat a la llibertat de moviments, la suficient renovació d’aire, la 

il·luminació, la temperatura i altres necessitats pròpies de cada tipus de bestiar.  En la següent taula es 

mostren les superfícies mínimes de la zona coberta, que és la superfície neta disponible per animals, i 

les superfícies mínimes de la zona d’aire lliure, que és la superfície d’exercici, sense incloure les 

pastures.  

 

ZONA COBERTA  
(superfície neta disponible per 

animal) 

ZONA A L’AIRE LLIURE 
(superfície d’exercici sense 

incloure pastures) 

 Pes mínim en 
viu (kg) 

𝑚2/𝑐𝑎𝑝 𝑚2/𝑐𝑎𝑝 

BESTIAR DE REPRODUCCIÓ I 
D'ENGREIX: BOVINS I 

ÈQUIDS 

fins 100 1,5 1,1 

fins 200 2,5 1,9 

fins 350 4 3 

de més de 
350 

5 amb un 
mínim d'1 
m2/100 kg 

3,7 amb un mínim de 0,75 
m2/100 kg 

VAQUES LLETERES  6 4,5 



  Memòria 

36   

TOROS DESTINATS A LA 
REPRODUCCIÓ 

 10 30 

OVINS I CAPRINS 
 1,5 oví/caprí 2,5 
 0,35 be/cabrit 0,5 

TRUGES LACTANTS AMB 
GARRINS DE FINS A 40 DIES 

 7,5 truja 2,5 

PORCS D'ENGREIX 

fins 50 0,8 0,6 

fins 85 1,1 0,8 

fins 110 1,3 1 

més de 110 1,5 1,2 

GARRINS 
de més de 40 
dies fins a 30 

kg 
0,6 0,4 

PORCS REPRODUCTORS 
 2,5 femelles 1,9 
 6 mascles 8 

Taula 11. Superfície mínima dels allotjaments del bestiar ecològic 
FONT: Normativa CE 889/2008 

Aquests espais i els equips i utensilis del bestiar s’han de netejar i desinfectar tal i com indica el 

Reglament (CE) 889/2008.  Es vetlla per reduir al màxim el temps de transport del animals o el temps 

de patiment, com per exemple seria la mutilació o el temps de sacrifici.  

 

Animals herbívors 

L’alimentació serà a partir de cultiu ecològic, un 60% dels animals anuals ha de ser de la mateixa finca, 

si això no es possible s’haurà de produir en col·laboració amb altres cultius ecològics de la zona 

(actualment a la normativa no està especificat el concepte zona, per tant s’admeten els més propers a 

la finca). Almenys un 60% de la matèria seca que compongui la ració diària dels herbívors estarà 

constituït de farratges, per als animals lactants es pot reduir a un 50% durant els tres primers mesos 

de la lactació. Aquests han de tenir accés a pastures, quan les condicions ho permetin, i es considera 

que haurien d’estar un mínim de 5h/dia pasturant per desenvolupar les seves necessitats. Cal tenir en 

compte però, que no s’ha de produir sobrepasturatge i que les dejeccions del bestiar no han de 

sobrepassar el límit de 170 quilos de nitrogen anuals per hectàrea.  Les hores mínimes de pasturatge 

poden disminuir en el cas de tenir accés a patis; de ser animals d’orientació productiva lletera, ja que 

aquests tenen més dificultats de mobilitat; o de ser bestiar boví a la fase final d’engreix.  Altres matèries 

com additius per a pinso o matèries primeres animals i minerals només s’utilitzaran en cas de ser 

autoritzades per al seu ús en producció ecològica.  Està completament prohibit l’ús de substàncies que 

alteren els processos fisiològics naturals del bestiar o que poden perjudicar la qualitat del producte 

final. (51) 
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S’intenta evitar utilitzar productes químics i antibiòtics per la salut del bestiar ecològic, tot i que quan 

es necessari es poden consumir. En cas de que un animal ho faci més de 3 vegades l’any, aquest i els 

seus productes deixaran de considerar-se ecològics i haurà de tornar a iniciar la fase de conversió. Les 

vacunes i els tractaments antiparasitaris si que estan permesos.  

Els animals es reproduiran per mètodes naturals, tot i que es permet la inseminació artificial, no es 

permeten sistemes amb hormones ni altres formes de clonació o transferència d’embrions. Les cries 

seran alimentades per llet, preferiblement materna, durant un mínim de tres mesos ,en cas de ser 

bestiar boví i equí,  i de 45 dies, en cas de ser bestiar oví  o caprí.(51) 

 

Animals de granja porcins 

En la Taula 11  es mostren les necessitats dels allotjament d’animals porcins, a diferència del bestiar 

herbívor, la normativa  no requereix que els espais a l’aire lliure hagin de tenir vegetació, s’accepten 

patis pavimentats. En cas de no ser pavimentats, la vegetació haurà d’estar considerada ecològica. La 

càrrega ramadera en els camps no podrà superar els 170 quilos de nitrogen anuals per hectàrea. Les 

dejeccions de les instal·lacions s’hauran de recollir per utilitzar als camps agrícoles ecològics de la finca 

sense superar els 170 quilos anuals per hectàrea,  en cas de que sobrin dejeccions es faran acords amb 

altres finques. 

L’alimentació ha de constar, almenys, d’un 20% de pinso de la pròpia explotació o si no és possible, de 

pinso procedent de la mateixa zona. A les racions diàries s’hauran d’afegir farratges comuns, frescos, 

dessecats o ensitjats.  El període mínim de lactació és de 40 dies. Està prohibida una dieta que afavoreixi 

l’aparició d’anèmies. Es poden incloure aliments en fase de conversió, sempre i quan estiguin en el seu 

segon any de conversió i siguin de la mateixa finca, en cas de no ser de la mateixa finca no es podrà 

superar el 30% del total dels aliments i en cas de ser de la mateixa finca però estar en el primer any de 

conversió, es podrà utilitzar fins un 20% d’aquests.  

No estan permeses les mutilacions o el poliment de dents de manera rutinària, només en cas que ho 

autoritzi el Departament d’Agricultura, Ramadera i Pesca havent fet prèviament un anàlisi del risc. 

Lligar als animals està prohibit en totes les situacions.  

 

Aviram  

Es diferencia l’avicultura ecològica de carn i l’avicultura ecològica de posta, tot i això en ambdós grups 

hi ha aspectes normatius comuns. Pel que fa als allotjaments de l’aviram, han de tenir accés a l’aire 
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lliure i no podem compartir espai amb animals de la mateixa espècie no ecològics. Aquesta zona d’aire 

lliure ha d’estar dividida com a mínim en dos parcs per a permetre la rotació de les aus i que la terra 

de cada parc descansi. L’aviram ha de tenir accés a una zona de sorra per poder dur a terme banys de 

sora. En l’àmbit d’alimentació està prohibit l’ús de colorants de síntesi per a la coloració del rovell d’ou 

i les potes i la pell dels pollastres. També estan prohibits els sistemes d’alimentació forçada. En l’àmbit 

de sanitat està prohibit l’ús rutinari d’antiparàsits i la compra d’aviram del qual el bec s’hagi retallat o 

despuntat. Els tractaments amb medicaments veterinaris de síntesi química i antibiòtics estaran 

restringits i només s’administraran sota la responsabilitat d’un veterinari quan no hi hagi cap 

tractament alternatiu disponible, o quan es consideri que constitueix el millor mètode per reduir el 

patiment de l’animal o salvar-li la vida. (52) 

En l’avicultura ecològica de posta s’ha de diferenciar la producció de petits grups de fins a 40-60 gallines 

i la de galliners de grans grups amb més de 60 gallines, els de gran grup són els que tenen un 

enfocament comercial. Els galliners han de tenir menjadores, abeuradors, ajocadors  i ponedors. Per 

tal d’evitar el canibalisme, en un galliner només hi ha d’haver gallines de la mateixa edat. Existeixen 

dos tipus de galliners, els fixes i els mòbils. Els animals disposen contínuament de pinso complet i 

equilibrat que poden consumir a la voluntat, l’augment de proteïna en el pinso farà que augmenti la 

posta. La posta és a partir de les 16 setmanes d’edat. En aquesta es pot augmentar la il·luminació 

artificialment per obtenir un màxim de 16 hores diàries de llum amb un període de descans nocturn 

continu d’un mínim de 8 hores. Aquestes gallines acostumen a realitzar cicles de dos anys de posta. 

(53) 

L’avicultura ecològica de carn també permet galliners mòbils i galliners fixes. En els mòbils, al ser 

desplaçables, hi permet una densitat de 16 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠/𝑚2 i en canvi en els fixos 10 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠/𝑚2. 

Els animals ecològics en principi han de provenir de produccions ecològiques, però a Catalunya 

actualment no hi ha cap empresa que subministri pollets ecològics per engreixar. És per això que es 

compren pollets de menys de 3 dies de vida i es converteixen en ecològics en un període de 70 dies. 

(54)  

 

2.4.3. Aliments transformats ecològics 

Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformat amb tècniques 

que minimitzem la contaminació  i les pèrdues de qualitat restringint l’ús d’additius i auxiliars 

tecnològics. (55) Els aliments transformats ecològics han de complir aquestes 5 condicions: (56) 

 El producte s’obtindrà  principalment de productes d’origen agrari sense tenir en compte el 

percentatge d’aigua i sal adherida.  
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 Només es podran utilitzar additius, coadjuvants tecnològics, agents aromatitzants, aigua, sal, 

preparats de microorganismes i enzims, minerals, oligoelements, vitamines, aminoàcids i 

altres micronutrients als aliments per a usos nutricionals específics, si han estat autoritzats per 

al seu ús a la producció ecològica.  

 Només s’utilitzaran ingredients agrícoles no ecològics quan estiguin autoritzats pel Reglament 

(CE) 889/2008 o provisionalment per l’Estat.  

 No hi podrà haver simultàniament un ingredient ecològic i el mateix ingredient no ecològic o 

en conversió.  

 Els aliments produïts a partir a partir de cultius que hagin estat objecte de conversió 

contindran únicament un ingredient vegetal d’origen agrari. 

 

2.4.4. Identificació d’aliments ecològics 

Tots els països membres de la Unió Europea tenen la competència del control de la producció i 

l’etiquetatge ecològic. En el cas de l’Estat Espanyol aquesta competència recau sobre les comunitats 

autònomes. Els estats poden delegar una part o el total del control de la producció i l’etiquetatge a 

autoritats públiques o organismes privats. Tot i això, aquests segells sempre han d’anar acompanyats 

del segell europeu, l’ ‘’eurofulla’’.  (57) 

 
Figura 9. Logotip de productes ecològics europeus 

Font: CCPAE  

A Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), qui realitza controls als 

operadors mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració i pren mostres dels productes 

per analitzar-los. Es mostra a continuació el seu segell. 
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Figura 10 Logotip del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 

Font: CCPAE 

2.4.5. Beneficis del consum ecològic 

El consum ecològic té nombrosos avantatges que es poden dividir en tres àmbits: medi ambient, social, 

qualitat i salut. 

L’agricultura i la ramaderia ecològica augmenten la biodiversitat creant ecosistemes de cultiu que 

inclouen les espècies de flora i fauna dels voltants. Redueix la contaminació i l’abocament de residus 

que genera l’agricultura convencional evitant l’ús de productes químics, hormones i antibiòtics. L’ús 

del compostatge redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle que comporta el maneig de fems. 

El fet de no utilitzar fertilitzants també redueix el consum d’energia, ja que l’elaboració d’aquests 

necessita elevats recursos energètics, millorant així el balanç de CO2. Un altre aspecte a tenir en 

compte és la generació de menys residus i menys excedents.   

Socialment garanteix als agricultors i ramaders un preu just pels seus productes i contribueix en la 

creació d’ocupació. Aquest tipus de treball de camp és més manual que el tipus convencional, és per 

això que no només redueix les emissions sinó que també desenvolupa l’ocupació rural. L’agricultura i 

ramadera ecològica garanteixen que el productor rebi els beneficis justos pels seus aliments, tot  i que 

al principi la inversió inicial és elevada els resultats a llarg termini són superiors al mètode convencional.  

La restricció o prohibició de l’ús d’adobs, productes químics i antibiòtics fa que augmenti la qualitat 

dels productes.  Respectar els cicles de creixement i no modificar químicament ni genèticament els 

éssers vius fa que els sabors i els aromes augmentin.  Els productes ecològics són productes dels quals 

en sabem la seva procedència i els seus components al 100%, garantint així que no són perjudicials per 

la nostra salut i que són naturals. 
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3. Jo com a individu 

En el marc teòric s’han desenvolupat algunes de les conseqüències perjudicials pel medi ambient que 

causa la nostra dieta. És cert que com individus no està a les nostres mans canviar el model de reciclatge 

del nostre país o canviar els mètodes de les indústries alimentaries, però sí que ho està tenir un consum 

alimentari responsable amb el medi ambient. El tipus de dieta i l’establiment on es comprin els 

aliments, al llarg del temps, pot beneficiar molt al medi ambient. A part, recolzant aquestes possibles 

mesures de consum responsable estàs donant a conèixer la situació climàtica actual i forçant a les 

institucions i empreses a prioritzar la cura del medi ambient.  

3.1. Escenari inicial 

A continuació es farà un anàlisis de què pot fer una família de tres persones per modificar el seu 

impacte en el medi ambient mitjançant alguns canvis en la dieta.  Les característiques d’aquestes 

persones es mostren a la següent taula.  

Nom  - SEXE EDAT (anys) ALTURA (m) PES (kg) 

Cognom   - Home 45 1,72 83 

IMC TIPUS IMC A. FISICA TMB (kcal) TM (kcal) 

28,06 Sobrepès II 1,3 1685 2190,5 

Nom   - SEXE EDAT (anys) ALTURA (m) PES (kg) 

Cognom   - Dona 45 1,61 64 

IMC TIPUS IMC A. FISICA TMB (kcal) TM (kcal) 

24,69 Normopès 1,3 1260,3 1638 

Nom  - SEXE EDAT (anys) ALTURA (m) PES (kg) 

Cognom  - Dona 15 1,62 58 

IMC TIPUS IMC A. FISICA TMB (kcal) TM (kcal) 

22,1 Normopès 1,3 1356,5 1736 
Taula 12. Dades de les persones amb el que es durà a terme l’anàlisi. 

Font: pròpia 

En aquesta taula es mostren les característiques físiques de les persones i a partir d’aquestes es calcula 

la taxa metabòlica. La taxa metabòlica basal és l’energia que necessita l’organisme per tal de dur a 

terme les funcions bàsiques com respirar, bombejar sang, sintetitzar hormones, parpellejar... Aquest 

depèn del sexe, l’edat, l’altura o el pes.  La taxa metabòlica basal té varies maneres de calcular-se, s’ha 

utilitzat el mètode M.D.Mifflin i S.T.Jeor, mètode millorat del Harris Benedict. (58) Les equacions 

d’aquest són: 
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𝑇𝑀𝐵ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 = (10 · 𝑝𝑒𝑠𝑘𝑔) + (6,25 · 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑚) − (5 · 𝑒𝑑𝑎𝑡) + 5 

𝑇𝑀𝐵𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 = (10 · 𝑝𝑒𝑠𝑘𝑔) + (6,25 · 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑚) − (5 · 𝑒𝑑𝑎𝑡) − 161 

 

A partir d’aquesta es calcula la taxa metabòlica multiplicant la basal per un nombre segons l’activitat 

de la persona. Segons el Scientific Psychic, en el nostre cas s’ha multiplicat per 1,3 considerant que són 

persones que fan poc esport, entre una i dues vegades a la setmana.(58) A partir d’aquests resultats, 

tenint en compte les condicions d’aquestes persones i les recomanacions de la Fundació Espanyola de 

la Nutrició (59) ,s’ha fet una aproximació de la quantitat de nutrients necessaris per cada persona.  

Alimentació Estàndard a Espanya 

Subjecte Kcal/dia g PROT/dia g HC/dia g GREIX/dia 

Homes adults 1.966,0 ± 543,0 81,0 ± 26,0 198,7 ± 64,6 84,2 ± 27,8 

Dones adultes 1.675,0 ± 437,0 69,0 ± 17,8 170,3 ± 52,8 73,6 ± 24,2 

Dones adolescents 1.823,0 ± 436,0 70,6 ± 17,7 206,1 ± 58,8 76,7 ± 23,1 
Taula 13. Alimentació estàndard a Espanya.  

Font: Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) 

 

Dieta Estàndard Proposada per l’escenari inicial 

Subjecte Kcal/dia g PROT/dia g HC/dia g GREIX/dia 

Home exemple 1940 85 250 76 

Dona exemple 1635 70 200 55 

Dona exemple 1775 70 250 55 

TOTAL 5374 225 700 186 
Taula 14. Dieta proposada per l’escenari inicial. 

Font: Pròpia  

A continuació es mostra com la dieta estàndard realitzada té uns percentatges nutricionals molt 

similars als de la Dieta Recomanada per la Societat Espanyola de la Nutrició Comunitària.  

Recomanacions Dietètiques 

Dieta % PROT % HC % GREIX 

Dieta Estàndard 17 52 31 

Dieta Recomanada 20 50 30 
Taula 15. Comparació de la dieta de l’escenari inicial amb les recomanacions de SENC 

Font: Societat Espanyola de la Nutrició Comunitària 

La dieta setmanal, complint les dades anteriors, que s’analitzarà és la següent: 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

g Aliments g Aliments g Aliments g Aliments 

Esmorzar 

750 Llet amb cafè 750 Llet amb cafè 750 Llet amb cafè 750 Llet amb cafè 

30 Galetes 30 Galetes 30 Galetes 30 Galetes 

60 Cereals 60 Cereals 60 Cereals 60 Cereals 

Segon esmorzar 

130 (Entrepà) Pa i 130 (Entrepà) Pa i 130 (Entrepà) Pa i 130 (Entrepà) Pa i 

125 embotit 125 embotit 125 embotit 125 embotit 

600 Suc 600 Suc 600 Suc 600 Suc 

Dinar 

300 Verdures amb 225 Arròs 225 Arròs 225 Llegums 

225 pasta 300 Peix blau 360 Croquetes 350 Mol·luscs 

350 Carn blanca 300 Verdures 300 Verdures 300 Fruita 

300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita     

Berenar 

600 Llet 600 Llet 600 Llet 600 Llet 

40 Fruits secs 40 Fruits secs 40 Fruits secs 40 Fruits secs 

360 Iogurt  360 Iogurt  360 Iogurt  360 Iogurt  

30 Xocolata 30 Xocolata 30 Xocolata 30 Xocolata 

Sopar 

225 Llegums 750 Truita de patata 150 Sopa 300 Verdures amb  

210 Ous 300 Carn vermella 350 Carn vermella 225 pasta 

300 Verdures 300 Verdures 300 Verdures 360 Croquetes 

300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita 

*Afegir oli per cuinar 

 

Divendres Dissabte Diumenge 

g Aliments g Aliments g Aliments 

Esmorzar 

750 Llet amb cafè 750 Llet amb cafè 750 Llet amb cafè 

30 Galetes 30 Galetes 30 Galetes 

60 Cereals 60 Cereals 60 Cereals 

Segon esmorzar 

130 (Entrepà) Pa i 130 (Entrepà) Pa i 130 (Entrepà) Pa i 

125 embotit 125 embotit 125 embotit 

600 Suc 600 Suc 600 Suc 

Dinar 

750 Patata amb 300 Paella (arròs amb 750 Rostit (Patata amb 

350 verdura 200 carn i 400 carn i 

300 Peix blanc 200 verdures) 200 verdures) 

300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita 
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Berenar 

600 Llet 600 Llet 600 Llet 

40 Fruits secs 40 Fruits secs 40 Fruits secs 

360 Iogurt  360 Iogurt  360 Iogurt  

30 Xocolata 30 Xocolata 30 Xocolata 

Sopar 

225 Pasta 960 Pizza 150 Tapes (pa amb 

350 Carn blanca 300 Fruita 200 embotit i 

300 Verdures     100 formatge) 

300 Fruita     300 Fruita 

*Afegir oli per cuinar 
Taula 16.Dieta per àpats de l’escenari inicial 

Font: pròpia 

La llista d’aliments a ingerir, i per tant a comprar és aquesta: 

LLISTA DE LA COMPRA 

Producte g 

Llet 9450 

Galetes 210 

Cereals 420 

Pa 1060 

Embotit 1075 

Suc 4200 

Verdura 3150 

Pasta 825 

Arròs 750 

Croquetes 720 

Fruita 4200 

Fruits secs 280 

Iogurt 1750 

Xocolata 210 

Peix Blau 300 
Peix Blanc 
Mol·luscs 

300 
350 

Patata 2000 

Ous 420 

Carn blanca 1300 

Carn vermella 650 

Pizza 960 

Formatge  100 

Llegums cuits 450  
Taula 17. Llista d’aliments a comprar de l’escenari inicial 

Font: Pròpia 
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El supermercat on es realitza la compra és Bon Preu, a continuació es mostra la taula amb els productes 

que s’han hagut de comprar per tal de passar la setmana. S’obvien alguns productes bàsics com ara el 

sucre, la sal o l’oli. Cal tenir en compte que l’estudi s’ha fet en una família on un dels membres és 

pescador i per tant no es té en compte el peix i els mol·luscs de la dieta ja que no tenen cap cost per la 

família i tampoc impliquen cap residu. Un altre aspecte a comentar de la següent taula és que en 

l’apartat de verdures s’hi troben alguns aliments que realment són fruites però com que socialment 

els associem a les verdures, els he tingut en compte com a tal, parlo per exemple del pebrot. A l’hora 

de parlar d’alimentació també s’ha tingut en compte l’aigua necessària per aquestes tres persones, 

cadascuna hauria de beure uns 2 litres d’aigua, tenint en compte que són persones actives que 

treballen o van a l’escola només es consumiria un litre i mig d’aigua de casa, fent que sumi un total de 

32 litres d’aigua.  

 

NECESSITAT COMPRA PREU UNITARI 
COST TOTAL 

(€) 

AIGUA 32L 22 BOTELLES DE 1,5 L 0,42 €/botella 9,24 

LLET 9,5L 10 BRICS DE 1L 0,75 €/bric 7,5 

GALETES 
210 grams 

1 CAPSA 411 grams 2,13 2,13 

CEREALS 
420 grams 

1 PAQUET CEREALS  500 grams 2,99 €/paquet 2,99 

PA 1,060 kg 7 BARRES DE 1/4 0,95€/barra 6,65 

EMBOTIT 
1,075 kg 

PAQUET DE PERNIL DOLÇ 150 grams 1,85 €/paquet 1,85 

PAQUET PIT D'INDI 200 grams 1,89 €/paquet 1,89 

2 FUETS 180 grams 1,99 €/paquet 3,98 

PAQUETS LLOM CURAT 100 grams 1,99 €/paquet 1,99 

PAQUET LLONGANISSA 90 grams 2,19 €/paquet 2,19 

PAQUET CHOPPED DE PAVO 115 grams 1 €/paquet 1 

PAQUET XORIÇO DE PAMPLONA 100 
grams 

1,15 €/paquet 1,15 

SUC 4L 4 BOTELLES  D'1L 2,02 €/botella 8,08 

VERDURA 
3,115 kg 

CARBASSÓ 1,252 grams 1,39 €/kg 1,74 

CAPSA MONGETA RODONA 350 grams 1,89 €/kg 1,89 

2 PAQUETS ENCIAM 200 grams 0,69 €/kg 1,38 

BOSSA BARREJA PEBROT 500 grams 1,99 €/kg 1,99 

PEBROT DOLÇ VERMELL 870 grams 2,25 €/kg 1,96 

PASTA 
825 grams 

1  PAQUET FIDEUS 500 grams 0,59 €/paquet 0,59 

1 PAQUET ESPIRALS 500 grams 0,89 €/paquet 0,89 

ARRÒS 750 
grams 

1 PAQUET 1 kg 0,79 €/paquet 0,79 
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CROQUETES 750 
grams 

PAQUET CROQUETES ESPINACS 400 
grams 

3,49 €/paquet 3,49 

PAQUET CROQUETES BACALLÀ 500 
grams 

1,39 €/paquet 1,39 

FRUITA 4kg 

PAQUET MADUIXES  500 grams 1,89 €/paquet 1,89 

KIWI 568 grams 2,99 €/kg 1,7 

SAC DE TRAGONGES 2 kg 2,49 €/kg 2,49 

4 PLATANS 654 grams 1,49 €/kg 0,97 

PAQUET PRUNA VERMELLA 600 grams 2,79 €/paquet 2,79 

FRUIT SECS 280 
grams 

2 PÀQUETS DE BARREJAT DE FRUITS 
SECS DE 170 GRAMS 

1,99 €/paquet 3,98 

IOGURT 21 
iogurts 

4 IOGURTS DE MADUIXA 120 grams 1,29 €/4iougurts 1,29 

4 IOGURTS DE LLIMONA 130 grams 1,09  €/4iougurts 1,09 

8 IOGURTS DE FRUITA 120 grams 2,09  €/4iougurts 4,18 

8 IOGURTS NATURALS 120 grams 1,66  €/4iougurts 3,32 

XOCOLATA 240 
grams 

2 PAQUETS DE 125 grams 0,87 €/paquet 1,74 

PATATA 2 kg SAC PATATES 2 kg 2,39 2,39 

6 OUS OUERA DE 6 OUS 1,19 1,19 

CARN BLANCA 
1,300 kg 

POLLASTRE SENCER 1,289 Kg 1,95 €/kg 3,80 kg 

CARN VERMELLA 
650 grams 

PAQUET HAMBURGUESA 240 grams 2 2 

ENTRECOT O FILET DE VEDELLA  420 
grams 

13,45 5,649 

PIZZA 960 grams 2 PIZZA PERNIL I FORMATGE 450 grams 2,64 5,28 

FORMATGE 
100 grams 

PAQUET FORMATGE 150 grams 1,59 €/paquet 1,59 

LLEGUMS CUITS 
450 grams 

2 POTS DE LLENTIES 400 grams 0,68 €/pot 1,2 

   111,49 
Taula 18. Llista de la compra de l’escenari inicial 

Font: Pròpia. 

Aquesta és la imatge del dia que es va fer la compra més gran de la setamana, s’observa que per 

exemple d’aigua i llet no hi ha tota la quantitat necessària però sí que a visualment ens podem fer a 

l’idea de al quantitat de residus que aquesta dieta comporta.  
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Figura 11. Imatge de la compra gran de la setmana 

Font: Pròpia 

A simple vista no sembla que impliqui una gran quantitat de residus però en acabar la setmana la nostra 

petjada es convertiria en això: 

 
Figura 12. Envasos lleugers de l’escenari inicial 

Font: Pròpia 
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Figura 13. Paper i cartró de l’escenari inicial 

Font: Pròpia 

 
Figura 14.  Vidre de l’escenari inicial 

Font: Pròpia 

 

El pes d’aquests residus és de 2,565 kg; en el contenidor d’envasos lleugers s’hi dipositarien 1,8 kg, al 

de vidre 520 grams i al paper i cartró 242.  

Un altre dels aspectes comentats en el marc teòric ha sigut la petjada hídrica, la compra realitzada 

d’aquesta setmana té una petjada hídrica de 73.124,33 litres.  En aquesta no s’han tingut en compte la 

sal, l’oli, el sucre o el cafè. Tampoc la petjada hídrica del peix, que tot i no comprar-lo s’ha consumit, 

perquè aquesta és molt petita comparada amb la resta de productes ja que és peix fresc pescat en 

mètodes tradicionals.  
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NECESSITAT COMPRA 

PETJADA 
HÍDRICA 

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] 

PETJADA 
HÍDRICA 

PRODUCTE 
[𝒎𝟑] 

FONT 

AIGUA 32L 22 BOTELLES DE 1,5 L - -  

LLET 9,5L 10 BRICS DE 1L 1020 10,506 (28) 

GALETES 
210 grams 

1 CAPSA 411 grams 2479,88 1,01923068 * 

CEREALS 
420 grams 

1 PAQUET CEREALS 500 grams 1445,57 0,722785 * 

PA 1,060 kg 7 BARRES DE 1/4 1608 2,814 (29) 

EMBOTIT 
1,075 kg 

PAQUET DE PERNIL DOLÇ 150 grams 5988 0,8982 (28) 

PAQUET PIT D'INDI 200 grams 4325 0,865 (28) 

2 FUETS 180 grams 5988 1,07784 (28) 

PAQUETS LLOM CURAT 100 grams 5988 0,5988 (28) 

PAQUET LLONGANISSA 90 grams 5988 0,53892 (28) 

PAQUET CHOPPED DE PAVO 115 grams 4325 0,497375 (28) 

PAQUET XORIÇO DE PAMPLONA 100 grams 5988 0,5988 (28) 

SUC 4L 4 BOTELLES D'1L 1018 4,23488 * 

VERDURA 
3,115 kg 

CARBASSÓ 1,252 grams 336 0,420672 (29) 

CAPSA MONGETA RODONA 350 grams 5053 1,76855 (29) 

2 PAQUETS ENCIAM 200 grams 237 0,0948 (29) 

BOSSA BARREJA PEBROT 500 grams 3872 1,936 * 

PEBROT DOLÇ VERMELL 870 grams 7365 6,40755 (29) 

PASTA 
825 grams 

1  PAQUET FIDEUS 500 grams 1849 0,9245 (29) 

1 PAQUET ESPIRALS 500 grams 1849 0,9245 (29) 

ARRÒS 
750 grams 

1 PAQUET  1 kg 1673 1,673 (29) 

CROQUETES 
750 grams 

PAQUET CROQUETES ESPINACS 400 grams - -  

PAQUET CROQUETES BACALLÀ 500 grams - -  

FRUITA 
4kg 

PAQUET MADUIXES  500 grams 347 0,1735 (29) 

KIWI 568 grams 514 0,291952 (29) 

SAC DE TRAGONGES 2 kg 560 1,12 (29) 

4 PLATANS 654 grams 790 0,51666 (29) 

PAQUET PRUNA VERMELLA 600 grams 2180 1,308 (29) 

FRUIT SECS 
280 grams 

2 PÀQUETS DE BARREJAT DE FRUITS SECS 
DE 170 GRAMS 

5071,25 1,7242 * 

IOGURT 21 
iogurts 

4 IOGURTS DE MADUIXA 120 grams 1020 0,4896 (28) 

4 IOGURTS DE LLIMONA 130 grams 1020 0,5304 (28) 

8 IOGURTS AMB FRUITA 120 grams 1020 0,9792 (28) 

8 IOGURTS NATURALS 120 grams 1020 0,9792 (28) 

XOCOLATA 
240 grams 

2 PAQUETS DE 125 grams 17196 4,299 (60) 
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PATATA 2 kg SAC PATATES 2 kg 383 0,766 (29) 

6 OUS OUERA DE 6 OUS 3300 1,287 (60) 

CARN BLANCA 
1,300 kg 

POLLASTRE SENCER 1,289 Kg 4325 5,6225 (28) 

CARN 
VERMELLA 
650 grams 

PAQUET HAMBURGUESES (vedella) 
240grams 

15415 3,6996 (28) 

ENTRECOT O FILET DE VEDELLA  420 grams 15415 6,4743 (28) 

PIZZA 960 
grams 

2 PIZZA PERNIL I FORMATGE 450 grams 2904,7 2,61423 * 

FORMATGE 
100 grams 

PAQUET FORMATGE 150 grams 3178 0,3178 (60) 

LLEGUMS 
CUITS 450 

grams 
2 POTS DE LLENTIES 400 grams 5874 1,40976 (29) 

  TOTAL 73,12432968  
Taula 19. Càlcul de la petjada hídrica de l’escenari inicial 

Font: Pròpia 

Els aliments en què es troba (*) és perquè la seva petjada hídrica s’ha hagut de calcular i es troba el 

procediment en l’Annex 3. La petjada hídrica dels embotits s’ha aproximat calculant com si aquests 

fossin carn crua, per exemple els grams de pernil dolç s’han calculat com si fossin grams de porc cru. 

També s’ha fet una aproximació amb els iogurts on s’ha utilitzat la petjada hídrica de la llet. La petjada 

hídrica de les croquetes ha sigut impossible de calcular ja que no està publicat el percentatge de cada 

aliment del que estan compostes, per tant es menyspreen aquestes.  

3.2. Residu 0 

Cada vegada hi ha més persones preocupades pels residus que generem, és per això que s’ha 

desenvolupat un nou estil de vida, el Residu 0. Aquest implica reduir al màxim els residus en tots els 

àmbits de les nostres vides: roba, material escolar, mobles, aliments...  En l’àmbit dels aliments és comú 

trobar botigues on venen productes a granel, per exemple els llegums. D’entrada sembla que aquest 

estil de vida requereix molt de temps i que és menys econòmic, Bea Johnson en el seu llibre Residu 0 a 

casa(61) mostra tots els beneficis d’aquest estil de vida i la metodologia per seguir-lo.   

3.2.1. Metodologia del residu 0 de Bea Johson 

Bea Johson ofereix solucions pràctiques i corroborades per viure una vida més plena i saludable 

emprant recursos al nostre abast, sostenibles i sense residus, sempre i quan seguim un sistema ben 

senzill: rebutjar (el que no ens cal), reduir (el que necessitem), reutilitzar (el que consumim), reciclar 

(el que no podem rebutjar, reduir o reutilitzar), i comportar la resta.  
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1. Rebutjar (el que no ens cal) 

Limitar el consum és un aspecte bàsic per tal de reduir els residus, tot allò que no es consumeixi al final 

ja no s’haurà de rebutjar. En l’àmbit de la dieta podem rebutjar els plàstics d’un sol ús que trobem en 

els envasos, en les palletes, en els plats i coberts... Al rebutjar-los demostrem la nostra disconformitat 

en l’ús d’aquests i col·laborem en què cada vegada se’n fabriquin menys. Altres elements que podem 

rebutjar són els obsequis gratuïts que ens ofereixen, en són un exemple els sobres de cafè que es 

regalen a algunes universitats el primer dia de classe. La publicitat de restaurants que es reparteix en 

paper als voltants d’aquests, amb amabilitat, també són elements que es poden rebutjar.  

2. Reduir (el que necessitem) 

Per tal de reduir les nostres necessitats cal avaluar el nostre consum i frenar el consum actual tan en 

quantitat com en grandària. Reduir la quantitat de residus vol dir reduir envasos, mobiliari, 

electrodomèstics... i en cas de no poder reduir la quantitat reduir-ne la grandària, excepte en els 

envasos on és millor comprar un producte gran que dos de petits. Per fer-ho és important tenir en 

compte el cicle de vida del que es compra, una botella de vidre es podrà reutilitzar i reciclar mentre 

que una de plàstic només es podrà reutilitzar una vegada, per tant avaluant el cicle de vida dels 

productes es conclou que és més important  reduir el plàstic que no el vidre.   

3. Reutilitzar (el que consumim) 

Reutilitzar i reciclar són dos conceptes que sovint es confonen. Reciclar és tornar a processar un 

producte per donar-li una nova forma, mentre que  reutilitzar és utilitzar el producte en la seva forma 

de fabricació original diverses vegades per maximitzar el seu ús i la seva vida útil, estalviant recursos 

que es perdrien en el procés de reciclatge.  

Reutilitzant eliminem el consum innecessari, mitiguem l’esgotament de recursos i es perllonga la vida 

útil dels objectes ja comprats. Alguns dels elements reutilitzables en l’àmbit de l’alimentació són: 

bosses de tela per comprar, cantimplores per dipositar aigua en comptes de botelles de plàstic, pots i 

draps de tela.   

4. Reciclar (el que no podem rebutjar, reduir o reutilitzar) 

El reciclatge depèn de masses variables perquè sigui una opció fiable per als nostres problemes de 

residus. Depèn de la comunicació entre fabricants i empreses de reciclatge per tal de què els dissenys 

dels productes siguin altament reciclables. L’elevat cost de separar alguns materials fa que sovint sigui 

més econòmic enviar alguns residus directament a l’abocador. Una altra variable és la desconeixença 

de les polítiques locals de reciclatge, com bé s’ha comentat en apartats anteriors, a Catalunya, del 
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41,8% de recollida selectiva, un 8,4 % és reciclat erròniament per la població.  És per això, que reciclar 

és l’opció quan no es pot ni rebutjar, ni reduir, ni reutilitzar.  

5. Compostar la resta 

Compostar és la manera natural de reciclar, permetent la descomposició de les restes orgàniques al 

llarg del temps i deixant que els seus nutrients tornin a la terra. Als compostos se’ls hi pot donar 

diferents utilitats, segons la desitjada es triarà un tipus de compostador o un altre, en cas de què cap 

ús sigui útil es pot donar a pagesos i ramaders de la zona.  

 

Beneficis de l’estil de vida RESIDU ZERO 

És obvi que el Residu 0 aporta molts beneficis pel medi ambient, com reduir la contaminació disminuint 

residus sòlids i vapors perillosos i encoratjar la conservació reduint la demanda de recursos naturals. 

Però no només incideix en el medi ambient, també millora la qualitat de vida de les persones que el 

practiquen.  

Des del punt de vista econòmic, l’escriptora afirma que en 5 anys havia reduït les seves despeses anuals 

un 40%. D’entrada sembla difícil, però si es realitzen bé els 5 passos comentats anteriorment és molt 

fàcil ja que aquest estil de vida: 

 Redueix el consum de productes. 

 Redueix l’emmagatzematge, manteniment i costos de reparació 

 Elimina la  compra de bosses d’escombraries. 

 Defensa la venta dels articles que no s’utilitzen i el lloguer dels que només s’utilitzen 

ocasionalment. 

 Encoratja la compra a granel, que normalment són més barats. 

 Elimina articles d’un sol ús oferint grans estalvis acumulats. 

Mantenir una dieta que no impliqui residus és sinònim d’alimentar-se a base d’aliments que no han 

estat en contacte amb materials sintètics, i per tant sinònim de salut. Alguns dels motius pels qual el 

Residu Zero millora la salut són: 

 Evita la compra de productes i embalatges de plàstic reduint d’aquesta manera els riscos 

associats a la lixiviació del plàstic dins els nostres aliments. 

 Reutilitzar redueix l’emissió de gasos ja que la majoria de productes de segona mà ja els han 

deixat anar.  

 Encoratja la compra d’aliments en el seu estat original i limita el consum dels altament 

processats.  
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Un dels arguments més comuns en la societat per no viure el Residu Zero és la falta de temps. Just el 

contrari és el que defensa Bea Johnson, diu que és dels majors beneficis d’aquest estil de vida. 

Manifesta que al tenir un habitatge molt més simple, sense tants electrodomèstics o mobiliari 

innecessari es simplifica la gestió, l’emmagatzematge, el manteniment, la neteja i l’organització.  

Aquest temps que guanyes és el que dediques a cuinar per exemple, d’entrada sembla molt però quan 

t’hi acostumes és una rutina més que pots gaudir amb companyia.  

 

3.2.2. Anàlisis de l’escenari inicial 

Per tal de reduir els residus, tal i com ha comentat Bea Johson en la seva metodologia, primer cal 

analitzar els que generem. En la següent taula es mostra els residus que ha generat cada aliment i el 

pes d’aquests. Es distingeix també el color del contenidor on es dipositarien en cas de reciclar 

mitjançant el sistema de reciclatge de 5 fraccions: envasos lleugers, vidre, paper i cartró, matèria 

orgànica i resta.  En l’estudi no es tenen en compte els residus orgànics.  

NECESSITAT COMPRA 
RESIDUS DE LA 

COMPRA 

PES 
UNTIARI 
[grams] 

PES 
TOTAL 

[grams] 

32 L AIGUA 22 BOTELLES D' 1,5 L 

botella 30 660 

paper de la 
botella 

1,5 33 

plàstic de les 6 
botelles 

22 88 

LLET 9,5L 10 BRICS DE 1L 

bric 33 330 

plàstic dels 6 
brics 

10 20 

GALETES 
 250 grams 

1 CAPSA DINOSAURIOS 411 grams 

capsa cartró 46 46 

bossa paquet 
de galetes 

1 10 

CEREALS 
 420 grams 

1 PAQUET CEREALS 500 grams 
caixa cartró 71 71 

bossa plàstic 9 9 

PA 1,060 kg 7 BARRES DE 1/4 bossa de paper 12 84 

EMBOTIT  
1,075 kg 

PAQUET DE PERNIL DOLÇ 150 grams envàs de plàstic 24 24 

PAQUET PIT D'INDI 200 grams envàs de plàstic 24 24 

2 FUETS ESPATEC 180 grams envàs de plàstic 2 4 

PAQUETS LLOM CURAT 100 grams envàs de plàstic 14 14 

PAQUET LLONGANISSA 90 grams envàs de plàstic 14 14 

PAQUET CHOPPED DE PAVO 115 
grams 

envàs de plàstic 20 20 

PAQUET XORIÇO DE PAMPLONA 100 
grams 

envàs de plàstic 14 14 
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SUC 4L 4 BOTELLES D'1L 

botelles 36 144 

paper de la 
botella 

1 4 

VERDURA  
3,115 kg 

CARBASSÓ 1,252 grams 
bossa 100% 

compostable 
- - 

CAPSA MONGETA RODONA 350 
grams 

capsa de plàstic 19 19 

2 PAQUETS ENCIAM 200 grams envàs de plàstic 6 12 

BOSSA BARREJA PEBROT 500 grams bossa plàstic 5 5 

PEBROT DOLÇ VERMELL 870 grams 
bossa 100% 

compostable 
- - 

PASTA 825 grams 
1  PAQUET FIDEUS 500 grams envàs de plàstic 4 4 

1 PAQUET ESPIRALS 500 grams envàs de plàstic 4 4 

ARRÒS 750 grams 1 PAQUET  1 kg envàs de plàstic 4 4 

CROQUETES 750 
grams 

PAQUET CROQUETES ESPINACS 400 
grams 

bossa de plàstic 7 7 

PAQUET CROQUETES BACALLÀ 500 
grams 

bossa de plàstic 7 7 

FRUITA 4kg 

PAQUET MADUIXES  500 grams capsa de plàstic 30 30 

KIWI 568 grams 
bossa 100% 

compostable 
- - 

SAC DE TRAGONGES 2 kg 
malla 3 3 

etiqueta de 
plàstic 

5 5 

4 PLATANS 654 grams 
bossa 100% 

compostable 
- - 

PAQUET PRUNA VERMELLA 600 
grams 

capsa de plàstic 19 19 

FRUIT SECS 280 
grams 

2 PÀQUETS DE BARREJAT DE FRUITS 
SECS DE 170 GRAMS 

envàs de plàstic 2 4 

IOGURT 21 
iogurts 

4 IOGURTS DE MADUIXA 120 grams envàs amb tapa 5 20 

4 IOGURTS DE LLIMONA  130 grams envàs amb tapa 5 20 

8 IOGURTS ACTIVIA DE FRUITA 120 
grams 

envàs amb tapa 5 40 

8 IOGURTS NATURALS 120 grams envàs amb tapa 5 40 

XOCOLATA 
 240 grams 

2 PAQUETS DE 125 grams envàs de plàstic 5 5 

PATATA 2 kg SAC PATATES 2 kg sac de plàstic 10 10 

6 OUS OUERA DE 6 OUS ouera de cartró 31 31 

CARN BLANCA 
1,300 kg 

POLLASTRE SENCER 1,289 Kg capsa de plàstic 51 51 

CARN VERMELLA 
650 grams 

PAQUET HAMBURGUESES (vedella) 
240 grams 

capsa de plàstic 25 25 

ENTRECOT O FILET DE VEDELLA   paper encerat 6 6 



Alimentació i canvi climàtic   

  55 

420 grams bossa 100% 
compostable 

- - 

PIZZA 960 grams 
2 PIZZA PERNIL I FORMATGE  

450 grams 
envàs de plàstic 36 36 

FORMATGE 
 100 grams 

PAQUET FORMATGE 150 grams envàs de plàstic 11 11 

LLEGUMS CUITS 
450 grams 

2 POTS DE LLENTIES 400 grams 
pot de vidre 260 520 

tapa metàl·lica 7 14 
Taula 20. Anàlisi dels residus de l’escenari inicial 

Font: Pròpia 

En total hi ha 2,565 kg de residus, dels quals 242 grams són paper i cartró, 520 grams són vidre i 1,803 

kg són envasos lleugers. Cal destacar que el supermercat on s’ha realitzat la compra utilitza bosses 

100% compostables per l’apartat de la fruita, la xarcuteria i la carnisseria, això fa que es consideri 

matèria orgànica i per això no s’ha comptabilitzat.  

Hi ha envasos que estan formats per materials que van en contenidors diferents. En són un exemple 

els pots de vidre dels llegums en què les tapes metàl·liques es dipositen al contenidor groc i el pot de 

vidre es diposita al contenidor verd. Un altre exemple són tots els envasos que tenen etiquetes, quan 

hi ha etiquetes en cas de ser adhesives es dipositen al contenidor de resta, en cas contrari i que només 

s’hagin enganxat amb pegament com és el cas del suc o l’aigua, les etiquetes es consideren paper. 

Com ja s’ha comentat, no tots els residus tenen la mateixa capacitat de reciclatge, mentre que el paper 

o cartró i el vidre es poden reciclar, els brics i els envasos de plàstic difícilment seran reciclables i en cas 

de ser-ho, ho seran només una vegada. És per això, que a l’hora de reduir els residus, tots aquells dels 

que no es pugui prescindir s’utilitzaran de paper o vidre ja que a part de ser reutilitzables també són 

reciclables.   

 

3.2.3. Proposta de dieta Residu 0 

En l’escenari inicial es generen 748 grams de plàstic només en aigua, això suposa 38,15 kg de plàstic 

anuals. Una de les opcions per no generar tant de plàstic són les gerres que alcalinitzen, depuren i 

ionitzen l’aigua del grifo. Hi ha diferents models d’aquestes gerres, per fer l’anàlisi s’ha agafat com 

exemple el Alkanatur Drops. Aquesta té un cost de 75,90€ i els seus filtres, que s’han de canviar cada 

3 mesos, tenen un cost de 21,95€. El consum actual d’aigua amb botelles de plàstic té un cost de 9,24€ 

a la setmana, és ha dir de 471,24€ anuals. A continuació es mostren els beneficis anuals de fer el canvi 

i el benefici obtingut al cap de 5 anys.  
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 ANYS 

 1 2 3 4 5 

Gerra -75,9         

Botelles de vidre -5 0 0 0 0 

Filtres -87,8 -87,8 -87,8 -87,8 -87,8 

Pagaments total -168,7 -87,8 -87,8 -87,8 -87,8 

Benefici total 471,24 471,24 471,24 471,24 471,24 

MOVIMENT DE 
FONS 

302,54 383,44 383,44 383,44 383,44 

ACUMULAT 302,54 685,98 1069,42 1452,86 1836,3 
Taula 21.  Anàlisi econòmic de l’aigua 

Font: Pròpia 

Molts dels aliments es poden comprar fàcilment sense residus. En aquesta taula es mostra un resum 

de les mesures que es poden prendre: 

ALIMENT MESURA PER EVITAR RESIDUS 

LLET Es pot comprar llet natural en moltes cooperatives. Portant una botella 

de vidre la reomplen tantes vegades com es vulgui.  

GALETES Comprar galetes sense generar residus només és viable si es fan a casa. 

Per fer-ho es necessita farina i sucre (comprats a granel), llet (apartat 

anterior) i ous.  

CEREALS En les botigues a granel s’hi troba civada sense envasos. 

PA Comprant el pa en qualsevol fleca es pot demanar que no l’emboliquin i 

posar-lo en una bossa de roba pel pa o en una coixinera. Algunes fleques 

vénen les seves bosses de tela reutilitzables.  

EMBOTIT Per estalviar el envasos de plàstic dels embotits s’han de comprar en 

xarcuteries. Les xarcuteries l’emboliquen en paper encerat i després el 

posen en una bossa de plàstic. Si portes el teu recipient de casa pots 

demanar que te’l posin allà i així estalvies la bossa. En algunes xarcuteries 

també te’l posen sense paper encerat si ho demanes, en d’altres però, 

no poden per la normativa de manipulació d’aliments de l’empresa.  

SUC Estalviar els brics o les botelles de plàstic del suc és fàcil si es fa exprimint 

la fruita. La fruita es pot comprar en fruiteries posant-la en bosses de tela.  
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VERDURA La verdura es pot comprar sense plàstic a totes les verduleries. Només 

cal portar la bossa de tela de casa. En algunes, com la verduleria de 

l’Esclat, les bosses de plàstic que tenen són 100% compostables i sempre 

són millors que les de plàstic.  

PASTA La pasta es pot comprar a granel a botigues de residu 0. És veritat però, 

que a l’estiu és difícil trobar-ne, ja que normalment acostuma a ser 

ecològica i sense conservants, i per tant es fa malbé.  

ARRÒS L’arròs es pot trobar en botigues on tinguin productes a granel.  

CROQUETES Per poder menjar croquetes sense generar residus s’han de fer a casa o 

comprar-les en una botiga de menjar preparat amb un recipient propi, 

en el primer cas evites que la botiga generi residus. Per fer-ne, d’espinacs 

per exemple, es necessita: llet (d’alguna cooperativa), espinacs i ceba (de 

verduleries), farina per arrebossar (a granel), formatge (de la xarcuteria) 

i ous.  

FRUITA La fruita, igual que la verdura, es pot comprar en fruiteries posant-la en 

bosses de tela.  

FRUITS SECS Els fruits secs es poden trobar a granel en moltes verduleries i també en 

botigues especialitzades. Cal portar un envàs reutilitzable de casa. 

IOGURT Tots els iogurts s’han de vendre envasats d’alguna manera, ja sigui en 

plàstic o en vidre. Per tal de reduir la nostra petjada és millor els de vidre. 

Hi ha l’opció de fer-los, però per fer-los s’ha de fer a partir d’altres iogurts. 

És a dir a partir d’un iogurt en pots fer 5-6, només es necessita pots de 

vidre, paper de diari i llet.  

XOCOLATA En totes les botigues de Residu 0 es ven cacau en pols a granel.  Barrejant-

lo amb llet i refredant-lo s’obté xocolata sense generar cap residu.  

PATATA La patata, igual que les verdures, es pot comprar en verduleries amb una 

bossa de tela.  

OUS En botigues ecològiques vénen ous sense ouera.  

CARN  Per comprar carn sense residus cal fer el mateix que amb l’embotit.  
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PIZZA La pizza és molt fàcil de fer. La massa es fa a partir d’aigua, farina, oli, sal 

i llevat. La farina i el llevat s’obtindrien de botigues a granel. Els altres 

ingredients de la pizza com el tomàquet, l’embotit o el formatge ja s’ha 

comentat com s’obtindrien.   

LLEGUMS En moltes verduleries vénen llegums a granel, sinó es troba en les 

botigues Residu 0. Cal tenir en compte que si s’està acostumat a comprar 

els llegums cuits, el pes d’aquests quan es compra cru varia molt.  

Taula 22. Adaptació de l’escenari estàndard a l’escenari de Residu 0. 
Font: Pròpia 

 Amb aquests canvis, la llista dels aliments comprats quedaria així:  

LLISTA DE LA COMPRA 

Producte g 

Llet 12405 

Cereals 420 

Pa 1060 

Embotit 1275 

Suc (fruita adient) 4200 

Verdura 3565 

Pasta 825 

Arròs 750 

Fruita 4200 

Fruits secs 280 

Iogurt 2520 

Peix Blau 300 

Peix Blanc 300 

Patata 2250 

Ous 630 

Carn blanca 1300 

Carn vermella 650 

Formatge  300 

Llegums cuits 450 

Mol·luscs 350 

Farina 480 

Sucre 170 

Farina de cigró 200 

Cacau 200 
Taula 23. Llista d’aliments a comprar de l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 
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3.2.4. Viabilitat 

La compra setmanal s’ha dut a terme en dos establiments, un gran supermercat i una botiga ecològica 

que té molts productes a granel. En la majoria del possible són els mateixos aliments o de 

característiques molt similars als de l’escenari inicial, ja que al comprar sense residus es redueix la 

varietat d’alguns productes. En l’escenari inicial, en molts casos, es comprava més de la quantitat 

necessària, ja que els productes estaven envasats en quantitats determinades; en aquest escenari s’ha 

intentat comprar una quantitat similar a l’escenari inicial encara que fos més de la necessària.  Un altre 

aspecte a tenir en compte és que en el primer escenari es compraven envasos de llegum cuit i al 

comprar-lo a granel es compra cru, per tant el pes disminueix considerablement. S’ha calculat el pes 

necessari tenint en compte que 80 grams de llegum cru equivalen a 200 de llegum cuit. Igual que en 

l’escenari inicial, el peix no està comptabilitzat en la compra perquè l’experiment s’ha fet en una família 

de pescadors.  

NECESSITAT COMPRA 
PREU 

UNITARI 
COST TOTAL 

(€) 

LLET 12L 12 LITRES DE LLET 1,14 €/l 13,68 

CEREALS 420 grams CIVADA 500 grams 2,37 €/kg 1,19 

PA 1,060 kg 7 BARRES DE 1/4 0,95€/barra 6,65 

EMBOTIT 1,375 kg 

PIT D'INDI 250 grams 9,95 €/kg 1,07 

LLONGANISSA 250 grams 19,95 €/kg 4,99 

XÒPED DE PAVO 250 grams 7,95 €/kg 0,89 

MORTADELA D'INDIOT 300 grams 5,95 €/kg 1,79 

XORIÇO 300 grams 12,69 €/kg 3,81 

TARONGES PEL SUC 8 kg TARONJA 8 kg 1,69 €/kg 12,72 

VERDURA 3,565 kg 

CARBASSÓ 1,252 grams 1,39 €/kg 1,74 

MONGETA 350 grams 3,9 €/kg 1,37 

ENCIAM 350 grams 1,49 €/u 1,49 

CEBA 105 grams 2,79 €/kg 0,29 

TOMAQUET 200 grams 1,99 €/kg 0,40 

PEBROT VERD 210 grams 1,79 €/kg 0,38 

RAM ESPINACS 290 grams 1,70 €/ram 1,70 

PEBROT DOLÇ VERMELL 870 grams 2,25 €/kg 1,96 

PASTA 825 grams 

ESPIRALS INTEGRALS A GRANEL 500 
grams 

3,9 €/kg 1,95 

GALETS INTEGRALS A GRANEL 500 
grams 

3,9 €/kg 1,95 

ARRÒS 750 grams ARRÒS 1 kg 2,99 €/kg 2,99 

FRUITA 4kg 

POMA 355 grams 1,59 €/kg 0,41 

KIWI 516 grams 2,99 €/kg 1,54 

PINYA 2,1 kg 1,19 €/kg 2,50 

4 PLATANS 654 grams 1,49 €/kg 1,27 
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PRUNA VERMELLA 517 grams 2,15 €/kg 1,11 

FRUIT SECS 280 grams 
AVELLANA 140 grams 5,39 €/kg 0,75 

CACAHUET 140 grams 4,89 €/kg 0,26 

IOGURT 4 iogurts IOGURTS ENVÀS DE VIDRE 120 grams 
1,19 €/2 
iogurts 

2,38 

PATATA 2 kg PATATA 2,005 grams 1,09 €/kg 2,39 

9 OUS 12 OUS 4,6 4,6 

CARN BLANCA 1,300 kg PIT DE POLLASTRE 4,79 €/kg 6,23 

CARN VERMELLA  
650 grams 

BOTIFARRA DE PAGÈS 8,70 €/kg 2,09 

ENTRECOR DE VEDELLA  420 grams 13,45 €/kg 5,65 

FORMATGE 300 grams 
FORMATGE SEMI 9,95 €/kg 1,49 

FORMATGE DE COPA 150 grams 7,96 €/kg 1,194 

LLEGUMS CUITS  
450 grams 

LLENTIES A GRANEL 200 grams 3,95 €/kg 0,79 

CACAU 200 grams CACAU A GRANEL 200 grams 13,5 2,7 

FARINA 480 grams 
FARINA BLANCA A GRANEL 500 

grams 
2,49 €/kg 1,245 

FARINA DE CIGRÓ 200 
grams 

FARINA DE CIGRÓ 100 grams 5,45 €/kg 1,09 

SUCRE  170 GRAMS SUCRE DAURAT 200 grams 3,85 €/kg 0,77 
   103,46 

Taula 24. Llista de la compra de l’escenari Residu 0 
Font: Pròpia. 

Un dels beneficis de comprar sense residus és que la majoria de productes que es troben són ecològics 

i per tant també menges més sa. Els aliments ecològics són els de color verd. 

Els residus de l’alimentació setmanal d’aquest escenari són únicament els dels 4 iogurts de vidre. 

Aquests impliquen residus lleugers (les tapes), vidre (el recipient) i cartró (que empaqueta els 2 

iogurts). La resta d’aliments no han generat cap residu, tots han estat envasats en recipients 

reutilitzables. 

 
Figura 15. Residus de l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 
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La comparació respecte l’escenari inicial, setmanalment, és la següent: 

 ESCENARI INICIAL 
[grams] 

ESCENARI RESIDU 0 
[grams] 

DIFERENCIA 
[grams] 

VIDRE 520 348 172 

ENVASOS LLEUGERS 1.803 2 1.801 

PAPER I CARTRÓ 242 12 230 
Taula 25. Estudi viabilitat ambiental de l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 

Aquest estalvi en 5 anys suposaria reduir 43 kg de vidre, 459 kg d’envasos lleugers i 58,65 kg de paper 

i cartró.  

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI VIDRE [kg] 8,772 8,772 8,772 8,772 8,772 

ACUMULAT [kg] 8,772 17,544 26,316 35,088 43,86 
Taula 26. Estudi de l’estalvi de vidre en l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 
 

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI ENVASOS LLEUGERS [kg] 91,851 91,851 91,851 91,851 91,851 

ACUMULAT [kg] 91,851 183,702 275,553 367,404 459,255 
Taula 27. Estudi de l’estalvi d’envasos lleugers en l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 

 

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI PAPER I CARTRÓ  [kg] 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 

ACUMULAT  [kg] 11,73 23,46 35,19 46,92 58,65 
Taula 28. Estudi de l’estalvi de paper i cartró en l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 

La compra setmanal ha tingut un cost de 103,46 €. A diferència de l’escenari inicial, en aquesta no 

s’ha tingut en compte el cost de l’aigua ja que la viabilitat de l’aigua s’ha analitzat a part (Taula 21). 

Així doncs, tenint en compte que la compra de l’escenari inicial sense aigua tenia un cost de 

102,25€, s’aprecia que la diferència econòmica setmanal no és significativa. 

 ESCENARI INICIAL ESCENARI RESIDU 0 DIFERENCIA 

COST ECONÒMIC 102,25 103,46 -1,209 
Taula 29. Estudi de viabilitat econòmica de l’escenari de reducció de petjada hídrica 

Font: Pròpia 
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En 5 anys, suposaria un gasto de 308,20€.  
 

ANYS 
 

1 2 3 4 5 

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL -61,64 -61,64 -61,64 -61,64 -61,64 

ACUMULAT -61,64 -123,28 -184,92 -246,56 -308,20 
Taula 30. Estalvi econòmic de l’escenari Residu 0 

Font: Pròpia 

3.3. Empremta hídrica 

La dieta de l’escenari inicial deixa una petjada hídrica setmanal de 76.215 litres. És una xifra molt 

xocant, però ho és més si observes que al llarg de l’any és de 3.886.965 litres d’aigua dolça. Per tal de 

reduir-la primer s’analitzarà la petjada hídrica de cada aliment i s’intentarà prescindir dels que sigui 

possible, sense alterar els valors nutritius per l’ésser humà.  

3.3.1. Anàlisi de l’escenari inicial 

En el marc teòric s’ha comparat la petjada hídrica dels aliments càrnics amb la dels aliments d’origen 

vegetal. En l’escenari inicial es demostra el que s’ha comentat anteriorment, la petjada hídrica dels 

aliments càrnics de la nostra dieta suposa un total de 20.872,35 litres d’aigua dolça setmanals. La llet 

comporta 10.506 litres, més d’un 13% de la petjada total de la dieta setmanal. La suma de tots els 

aliments d’origen animal deixa una petjada hídrica setmanal de 42.470 litres, més del 55% de la petjada 

hídrica setmanal.  

Hi ha aliments vegetals dels que també cal destacar la seva petjada hídrica, en són un exemple la 

xocolata o els fruits secs. La xocolata té una petjada hídrica de 17.000 litres/kg, s’ha calculat suposant 

que un 40% consisteix en pasta de cacau (amb una empremta de 24.000 litres/kg), un 20% de mantega 

de cacau (34.000 litres/kg) i un 40% de sucre de canya (1800 litres/kg).  La petjada hídrica dels fruits 

secs varia molt segons quin és, mentre que l’ametlla té una empremta de 8057 l/kg, el cacauet té una 

empremta de 2782 l/kg. 

3.3.2. Proposta de dieta reducció empremta hídrica 

Tenint en compte l’anàlisi de la dieta de l’escenari inicial, s’ha adaptat a una dieta que redueixi 

l’empremta hídrica. Aquesta dieta, igual que l’anterior, inclou les mesures per una família de tres 

persones, una d’elles adolescent. S’han eliminat quasi tots els làctics i quasi tota la carn. Per substituir 

aquesta proteïna animal s’ha afegit seitan i soja texturitzada, és a dir, proteïna vegetal. La soja 

texturitzada està posada a tots els àpats en poques porcions pensada per afegir a l’amanida o a la 
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pasta.  Aquesta dieta aporta gairebé els mateixos valors nutritius que l’anterior, l’única vitamina que 

hi escau és la B12, s’hauria de prendre com a suplement.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

g Aliments g Aliments g Aliments g Aliments 

Esmorzar 

750 
Llet vegetal amb 

cafè 
750 

Llet vegetal amb 
cafè 

750 
Llet vegetal amb 

cafè 
750 

Llet vegetal amb 
cafè 

30 Galetes 30 Galetes 30 Galetes 30 Galetes 

60 Cereals 60 Cereals 60 Cereals 60 Cereals 

Segon esmorzar 

130  Pa i 130  Pa i 130  Pa i 130  Pa i 

150 humus 150 humus 150 humus 150 humus 

Dinar 

300 Verdures amb 225 Arròs 225 Arròs 225 Llegums 

225 pasta i 360 Peix blau 300 Croquetes 300 Mol·luscs 

35 Soja texturitzada 300 Verdures amb 300 Verdures amb 35 Soja texturitzada 

300 Peix blanc 35 Soja texturitzada 35 Soja texturitzada 300 Fruita 

300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita     

Berenar 

600 Llet vegetal 600 Llet vegetal 600 Llet vegetal 600 Llet vegetal 

40 Fruits secs 40 Fruits secs 40 Fruits secs 40 Fruits secs 

30 Xocolata 30 Xocolata 30 Xocolata 30 Xocolata 

Sopar 

300 Llegums 225 Truita de patata 150 Sopa 225 Verdures amb  

225 Ous 300 Seitan 350 Peix blanc 210 pasta i 

360 Verdures amb 300 Verdures amb 300 Verdures amb 35 Soja texturizada 

35 Soja texturitzada 35 Soja texturitzada 35 Soja texturitzada 300 Croquetes 

300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita 

*Afegir oli per cuinar 

 

 

Divendres Dissabte Diumenge 

g Aliments g Aliments g Aliments 

Esmorzar 

750 
Llet vegetal amb 

cafè 
750 

Llet vegetal amb 
cafè 

750 
Llet vegetal amb 

cafè 

30 Galetes 30 Galetes 30 Galetes 

60 Cereals 60 Cereals 60 Cereals 

Segon esmorzar 

130  Pa i 130  Pa i 130 Pa i 

150 humus 150 humus 150 humus 
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Dinar 

750 Patata amb 300 Paella (arròs amb 750 Suquet (Patata amb 

300 verdura i 200 peix blau,  350 peix blanc,  

35 Soja texturitzada 35 Soja texturitzada i 35 Soja texturitzada i 

300 Seitan 200 verdures) 200 verdures) 

300 Fruita 300 Fruita 300 Fruita 

Berenar 

600 Llet vegetal 600 Llet vegetal 600 Llet vegetal 

40 Fruits secs 40 Fruits secs 40 Fruits secs 

30 Xocolata 30 Xocolata 30 Xocolata 

Sopar 

225 Pasta 960 Pizza amb 150 Tapes (pa amb 

300 Carn blanca 35 Soja texturitzada 200 humus i 

300 Verdures amb 300 Fruita 100 formatge) 

35 Soja texturitzada     35 Soja texturitzada 

300 Fruita     300 Fruita 

*Afegir oli per cuinar 
Taula 31 Dieta per àpats de l’escenari de reducció de la petjada hídrica 

Font: Pròpia 

 A continuació hi ha la llista d’aliments necessaris, igual que en el cas anterior el peix i els mol·luscs no 

es compraran ja que es tracta d’una família de pescadors.   

LLISTA DE LA COMPRA 

Producte g 

Llet vegetal 9450 
Galetes 210 
Cereals 420 

Pa 1060 
Humus 1250 

Soja texturitzada 490 
Verdura 3085 

Pasta 810 
Arròs 750 

Croquetes 600 
Fruita 4200 

Fruits secs 280 
Xocolata 210 
Peix Blau 560 
Peix Blanc 1000 

Patata 1700 
Ous 420 

Carn blanca 300 
Seitan 600 
Pizza 960 



Alimentació i canvi climàtic   

  65 

Formatge 100 
Llegums cuits 524 

Mol·luscs 300 
Taula 32. Llista d’aliments a comprar de l’escenari  de reducció de la petjada hídrica 

Font: Pròpia 

3.3.3. Viabilitat 

Per tal d’analitzar si aquesta dieta redueix la petjada hídrica i calcular l’esforç econòmic que suposa, 

s’ha recollit el preu de cada aliment i l’empremta d’aquests.  La compra té un cost total de 100,63€. 

NECESSITAT COMPRA PREU UNITARI 
COST 

TOTAL 
(€) 

AIGUA 32L AIGUA 22 BOTELLES DE 1,5 L 0,42 €/botella 9,24 

LLET VEGETAL 9,5L 10 BRICS DE 1L LLET DE CIVADA 1,12 €/bric 11,2 

GALETES 210 grams 1 PAQUET DINOSAURIOS 411 grams 2,13 €/capsa 2,13 

CEREALS 420 grams 1 PAQUET CEREALS SPECIAL K 500 grams 2,99 €/paquet 2,99 

PA 1,060 kg 7 BARRES DE 1/4 0,95€/barra 6,65 

VERDURA 3,085 kg 

CARBASSÓ 1,250 grams 1,39 €/kg 1,74 

CAPSA MONGETA RODONA 350 grams 1,89 €/capsa 1,89 

2 PAQUETS ENCIAM 200 grams 0,69 €/paquet 1,38 

BOSSA BARREJA PEBROT 500 grams 1,99 €/bossa 1,99 

PEBROT DOLÇ VERMELL 750 grams 2,25 €/kg 1,69 

PASTA 810 grams 
1  PAQUET FIDEUS 500 grams 0,59 €/paquet 0,59 

1 PAQUET ESPIRALS 500 grams 0,89 €/paquet 0,89 

ARRÒS 750 grams 1 PAQUET BONPREU 1 kg 0,79 €/paquet 0,79 

CROQUETES 600 grams 
PAQUET CROQUETES ESPINACS 400 grams 3,49 €/paquet 3,49 

PAQUET CROQUETES BACALLÀ 500 grams 1,39 €/paquet 1,39 

FRUITA 4,2 kg 

PAQUET MADUIXES  500 grams 1,89 €/paquet 1,89 

KIWI 568 grams 2,99 €/kg 1,7 

SAC DE TRAGONGES 2 kg 2,49 €/kg 2,49 

4 PLATANS 654 grams 1,49 €/kg 0,97 

PAQUET PRUNA VERMELLA 600 grams 2,79 €/paquet 2,79 

FRUIT SECS 280 grams 
2 PÀQUETS DE BARREJAT DE FRUITS SECS 

DE 170 GRAMS 
1,99 €/paquet 3,98 

XOCOLATA 210 grams 2 PAQUETS DE 125 grams 0,87 €/paquet 1,74 

PATATA 1700 kg SAC PATATES 2 kg 2,39 €/sac 2,39 

6 OUS OUERA DE 6 OUS 1,19 €/ouera 1,19 

CARN BLANCA 300 
grams 

ALONS DE POLLASTRE 351 grams 5,5 6€/kg 1,95 

PIZZA 960 grams 2 PIZZA 4 FORMATGES 450 grams 2,64 €/paquet 5,28 

FORMATGE 100 grams PAQUET FORMATGE 150 grams 1,59 €/paquet 1,59 
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SOJA TEXTURITZADA  
490 grams 

2 PAQUETS DE 250 grams 1,50 €/paquet 3 

SEITAN 600 grams 3 PAQUETS DE 250 grams 3,99 €/paquet 11,97 

HUMUS 1,25 kg 5 PAQUETS DE 0,22 kg 1,69 €/ paquet 8,45 

LLEGUMS CUITS  
524 grams 

2 POTS DE LLENTIES 400 grams 0,68 €/pot 1,2 

   100,63 
Taula 33.  Llista de la compra de l’escenari reducció de la petjada hídrica  

Font: Pròpia 

Al reduir aliments de procedència animal s’observa que la petjada hídrica de la dieta d’aquesta família 

es redueix a 42.760,73 litres setmanals.  

NECESSITAT COMPRA 
PETJADA 
HÍDRICA  

[m3/tona] 

PETJADA 
HÍDRICA 

PRODCUTE 
[m3] 

font 

AIGUA 32L AIGUA 22 BOTELLES DE 1,5 L - - - 

LLET VEGETAL 10L 10 BRICS DE 1L LLET DE CIVADA 363,3 3,741475 * 

GALETES 210 grams 1 PAQUET DINOSAURIOS 411 grams 2480 1,019231 * 

CEREALS 420 grams 1 PAQUET CEREALS SPECIAL K 500 grams 1446 0,722785 * 

PA 1,060 kg 7 BARRES DE 1/4 1608 2,814 (29) 

VERDURA 3,085 kg 

CARBASSÓ 1,250 grams 336 0,42 (29) 

CAPSA MONGETA RODONA 350 grams 5053 1,76855 (29) 

2 PAQUETS ENCIAM 200 grams 237 0,0948 (29) 

BOSSA BARREJA PEBROT 500 grams 3872 1,936 * 

PEBROT DOLÇ VERMELL 750 grams 7365 5,52375 (29) 

PASTA 810 grams 
1  PAQUET FIDEUS 500 grams 1849 0,9245 (29) 

1 PAQUET ESPIRALS 500 grams 1849 0,9245 (29) 

ARRÒS 750 grams 1 PAQUET BONPREU 1 kg 1673 1,673 (29) 

CROQUETES 600 grams 
PAQUET CROQUETES ESPINACS 400 grams - - - 

PAQUET CROQUETES BACALLÀ 500 grams - - - 

FRUITA 4,2 kg 

PAQUET MADUIXES  500 grams 347 0,1735 (29) 

KIWI 568 grams 514 0,291952 (29) 

SAC DE TRAGONGES 2 kg 560 1,12 (29) 

4 PLATANS 654 grams 790 0,51666 (29) 

PAQUET PRUNA VERMELLA 600 grams 2180 1,308 (29) 

FRUIT SECS 280 grams 
2 PÀQUETS DE BARREJAT DE FRUITS SECS 

DE 170 GRAMS 
5071 1,724 * 

XOCOLATA 210 grams 2 PAQUETS DE 125 grams 17196 4,299 (60) 

PATATA 1700 kg SAC PATATES 2 kg 383 0,766 (29) 

6 OUS OUERA DE 6 OUS 3300 1,287 (60) 
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CARN BLANCA 300 
grams 

ALONS DE POLLASTRE 351 grams 4325 1,518075 (28) 

PIZZA 960 grams 2 PIZZA 4 FORMATGES 450 grams 2343 2,108466 * 

FORMATGE 100 grams PAQUET FORMATGE 150 grams 3178 0,4767 (60) 

SOJA TEXTURITZADA  
490 grams 

2 PAQUETS DE 250 grams 2145 1,0725 (29) 

SEITAN 600 grams 3 PAQUETS DE 250 grams 1357 0,67867 * 

HUMUS 1,25 kg 5 PAQUETS DE 0,22 kg 1686,64 2,1083 * 

LLEGUMS CIUITS 
 524 grams 

2 POTS DE LLENTIES 400 grams 5874 1,40976 (29) 

  
TOTAL 42,76073  

Taula 34 Càlcul de la petjada hídrica de l’escenari de reducció de la petjada hídrica 
Font: Pròpia 

Els aliments en què es troba (*) és perquè la seva petjada hídrica s’ha hagut de calcular i es troba el 

procediment en l’Annex 3. La petjada hídrica de les croquetes ha sigut impossible de calcular ja que no 

està publicat el percentatge de cada aliment del que estan compostes, per tant es menyspreen 

aquestes.  

La diferència econòmica entre la primera dieta i la segona és de 10,86€ setmanals, i la diferència de 

l’empremta hídrica és de 30.363.6 litres setmanals.  

 ESCENARI INICIAL 
ESCENARI PETJADA 

HÍDRICA DIFERÈNCIA 

PETJADA HÍDRICA [m3] 73,12433 42,76073 30,36360 

COST ECONÒMIC [€] 111,49 100,63 10,86 
Taula 35. Estudi de viabilitat de l’escenari de reducció de petjada hídrica 

Font: Pròpia 

L’estalvi econòmic familiar en 5 anys és de 2770 €. 

 ANYS 

º 1 2 3 4 5 

ESTALVI ECONÒMIC ANUAL [€] 554,064 554,064 554,064 554,064 554,064 

ACUMULAT [€] 554,064 1108,128 1662,192 2216,256 2770,32 
Taula 36. Estalvi econòmic de l’escenari de reducció de petjada hídrica 

Font: Pròpia 

L’estalvi hídric de tota la família fent aquesta dieta seria de 7.742.716,98 litres 

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI HÍDRIC ANUAL [m3] 1548,54340 1548,54340 1548,54340 1548,54340 1548,54340 

ACUMULAT [m3] 1548,54340 3097,08679 4645,63019 6194,17358 7742,71698 
Taula 37 Estalvi econòmic de l’escenari de reducció de petjada hídrica 

Font: Pròpia  
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3.4. Escenari sostenible 

En darrer escenari es desenvoluparà una dieta que tindrà en compte tots els àmbits del marc teòric. 

Reduirà l’empremta hídrica, generarà els mínims residus i utilitzarà productes ecològics i de proximitat, 

en aquest ordre de prioritat. Per fer-ho s’adaptarà la dieta de l’apartat Empremta Hídrica a una dieta 

de residu 0.  

3.4.1. Proposta dieta sostenible 

La majoria d’aliments de la dieta de l’apartat d’Empremta Hídrica (Taula 32) ja s’han adaptat a una 

dieta de residu en la Taula 22. Els que falten són: 

ALIMENT MESURA PER EVITAR RESIDUS 

LLET VEGETAL La llet vegetal més fàcil de fer és la de civada. Es fa a partir de civada, 

aigua i aroma de vainilla (opcional)  .  

HUMUS L’humus es fa a partir cigrons comprats a granel, oli i algunes espècies 

com comí o pebre vermell.  

SOJA TEXTURITZADA Es troba a granel en les botigues ecològiques o de Residu 0.   

SEITAN No s’ha trobat cap alternativa per no generar residus.  

PIZZA En l’apartat de Residu 0 ja s’ha explicat com fer la pizza sense generar cap 

residu. Per tal de fer-la més sostenible i reduir la petjada hídrica es 

substituirà l’embotit per verdura.    

Taula 38. Adaptació de l’escenari empremta hídrica a l’escenari sostenible 
Font: Pròpia 

Es comprarà en un establiment de menjar ecològic on tenen molts aliments a granel i en un grup de 

consum. El grup de consum es basa en la relació directa entre productor i consumidor de la comarca 

del Baix Camp. L’objectiu d’aquest és aconseguir productes de proximitat respectuosos amb el medi 

natural i social a preus assequibles i , al mateix temps, justos als productors. (62) Al comprar en un grup 

de consum de proximitat, sovint t’has d’adaptar als productes que hi hagi. La llista de la compra, tenint 

en compte que és la mateixa dieta que en l’Escenari d’Empremta Hídrica però reduint els residus i 

procurant que siguin productes ecològics i de proximitat és la següent: 
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LLISTA DE LA COMPRA 

Producte g 

Civada 1.420 

Pa 1060 

Soja texturitzada 490 

Verdura 3500 

Pasta 810 

Arròs 750 

Fruita 4200 

Fruits secs 280 

Peix Blau 560 

Peix Blanc 1000 

Patata 1700 

Ous 630 

Carn blanca 300 

Seitan 600 

Formatge  400 

Llegums cuits 1624 

Mol·luscs 300 

Farina 480 

Sucre 160 

Farina de cigró 200 

Cacau 200 
Taula 39. Llista d’aliments a comprar de l’Escenari Sostenible 

Font: Pròpia 

L’aigua no consta a la llista perquè s’obtindria de la mateixa manera que l’Escenari Residu 0.  A part, 

igual que en els altres escenaris, el peix i els mol·luscs no es comprarien perquè l’estudi està basat en 

una família de pescadors. 

3.4.2. Viabilitat 

Tenint en compte que les prioritats per ordre són: reducció de la petjada hídrica, reducció els residus, 

consum productes ecològics i de proximitat; les característiques dels productes són:  

 LLOC RESIDU 0 ECOL·LOGIC DE PROXIMITAT 

Civada Botiga ecològica      
Pa Grup de consum       

Soja texturitzada Botiga ecològica      
Verdura Grup de consum       

Pasta Botiga ecològica      
Arròs Botiga ecològica      
Fruita Grup de consum       



  Memòria 

70   

Fruits secs Botiga ecològica       

Patata Grup de consum       

Ous Botiga ecològica       

Carn blanca Botiga ecològica       

Seitan Botiga ecològica     
Formatge Grup de consum       

Llegums Botiga ecològica       

Farina Botiga ecològica      
Sucre Botiga ecològica      

Farina de cigró Botiga ecològica      
Cacau Botiga ecològica      

Taula 40. Característiques dels aliments de l’Escenari Sostenible.  
Font: Pròpia 

Tot i desitjar compra rels mateixos aliments que en els altres escenaris, en buscar productes de 

proximitat i ecològics, la verdura i la fruita han hagut de ser unes altres. Una altra dificultat és que al 

grup de consum la fruita i la verdura es compra per quilos o altres quantitats establertes, sovint entre 

dos usuaris del grup les compren i se les parteixen.  Al Grup de Consum només es poden recollir els 

aliments un dia a la setmana, és per això que per comprar-hi pa ecològic se n’haurien de comprar dos 

unitats i congelar-lo.   La suma de tots els aliments té un cost de 89,70 €.  

NECESSITAT COMPRA 
PREU 

UNITARI 
COST TOTAL 

(€) 

CIVADA 1,420 kg CIVADA ECOLÒGICA 1,5 Kg 2,37 €/kg 3,56 

PA 1,060 kg 
2 PA PAGÈS RODO 900 grams 

(ingredients ecològics) 
4,37 €/u 8,74 

SOJA TEXTURITZADA  490 
grams 

SOJA TEXTURITZADA ECOLÒGICA 500 
grams 

11 €/kg 5,50 

VERDURA 3,5 kg 

CARBASSÓ ECOLÒGIC 1kg 2,39 €/kg 2,39 

BLEDA ECOLOGICA 500 grams 1,80 €/kg 0,90 

ENCIAM MARAVILLA ECOLOGIC 1kg 1,12 €/u 1,12 

TOMAQUET PERA ECOLÒGIC 500 grams 3,30 €/kg 1,65 

MANAT ESPINACS ECOLOGICS 500grams 3,5 €/u 3,50 

ALL SEC ECOLOGIC 100 grams 4,95 €/kg 0,50 

PASTA 810 grams 

ESPIRALS INTEGRALS A GRANEL 500 
grams 

3,9 €/kg 1,95 

GALETS INTEGRALS A GRANEL 500 grams 3,9 €/kg 1,95 

ARRÒS 750 grams ARRÒS 1 kg 6,3€/kg 6,3 

FRUITA 4,2 kg 

NECATINES 1kg 3,24€/kg 3,24 

POMA 1kg 2,18 €/kg 3,24 

TARONJA 1kg 2,04 €/kg 2,04 

PRÉSSEC VERMEL 1kg 3,24 €/kg 2,04 
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ALBERCOC 250 grams 3,24 €/kg 0,81 

FRUIT SECS 280 grams 
AVELLANA 140 grams 5,39 €/kg 0,75 

CACAHUET 140 grams 4,89 €/kg 0,26 

PATATA 1700 kg PATATA TENDRA 2 kg 1,61 €/kg 3,22 

9 OUS 12 ous 4,60 € 4,60 

CARN BLANCA 300 grams POLLASTRE ECOLÒGIC 300 grams 7,80 €/kg 2,34 

SEITAN 600 grams 3 PAQUETS DE 250 grams 
3,99 

€/paquet 
11,97 

FORMATGE 400 grams FORMATGE DE CABRA  500 grams 27,60 €/kg 9,30 

LLEGUMS CUITS 1,624 kg 
LLENTIES CRUES A GRANEL 200 grams 3,95 €/kg 0,79 

CRIGRONS CRUS A GRANEL 450 grams 3,95 €/kg 1,78 

CACAU 200 grams CACAU A GRANEL 200 grams 13,5 €/kg 2,7 

FARINA 480 grams FARINA BLANCA A GRANEL 500 grams 2,49 €/kg 1,245 

FARINA DE CIGRÓ 
 200 grams 

FARINA DE CIGRÓ 100 grams 5,45 €/kg 0,545 

SUCRE 160 grams SUCRE DAURAT 200 grams 3,85 €/kg 0,77 
   89,70 

Taula 41. Llista de la compra de l’escenari sostenible  
Font: Pròpia 

Tota aliments comprats al Grup de Consum La Bajoca van sense envasar o en  envasos compostables, 

quan l’usuari va a buscar la seva compra es troba una capsa amb tots els aliments. L’únic aliment que 

ha generat residus és el pa, que arriba al comprador amb una bossa de paper. Els aliments comprats a 

la botiga ecològica són tots a granel, excepte el seitan, que va empaquetat al buit amb plàstic.   

 
Figura 16. Envàs del pa de l’escenari sostenible 

Font: Pròpia 
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Figura 17. Envàs del seitan de l’escenari sostenible 

Font: Pròpia 

El pes del total dels residus és de 23 grams; 14 són de paper i cartró i 9 d’envasos lleugers.  

NECESSITAT COMPRA 
RESIDUS DE LA 

COMPRA 

PES 
UNTIARI 
[grams] 

PES 
TOTAL 

[grams] 

PA 1,060 kg 
2 PA PAGÈS RODO 900 grams 

(ingredients ecològics) 
bossa de paper 7 14 

SEITAN 600 
grams 

3 PAQUETS DE 250 grams plàstic 3 9 

Taula 42. Anàlisi dels residus de l’escenari sostenible 
Font: Pròpia 

En analitzar l’empremta hídrica es comprova que és inferior als escenaris anteriors, és de 31.896,20 

litres setmanals.  

NECESSITAT COMPRA 
PETJADA 
HÍDRICA  

[m3/tona] 

PETJADA 
HÍDRICA 

PRODCUTE 
[m3] 

font 

CIVADA 1,420 kg CIVADA ECOLÒGICA 1,5 Kg 2417 3,6255 (29) 

PA 1,060 kg 
2 PA PAGÈS RODO 900 grams 

(ingredients ecològics) 
1608 2,8944 (29) 

SOJA 
TEXTURITZADA  

490 grams 

SOJA TEXTURITZADA ECOLÒGICA 
500 grams 

2145 1,0725 (29) 

VERDURA 3,5 kg 

CARBASSÓ ECOLÒGIC 1kg 336 0,336 (29) 

BLEDA ECOLOGICA 500 grams 292 0,146 (29) 

ENCIAM MARAVILLA ECOLOGIC 1kg 237 0,237 (29) 

TOMAQUET PERA ECOLÒGIC  
500 grams 

214 0,107 (29) 

MANAT ESPINACS ECOLOGICS 
500grams 

292 0,146 (29) 
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ALL SEC ECOLOGIC 100 grams 589 0,0589 (29) 

PASTA 810 grams 

ESPIRALS INTEGRALS A GRANEL 
 500 grams 

1849 0,9245 (29) 

GALETS INTEGRALS A GRANEL 
 500 grams 

1849 0,9245 (29) 

ARRÒS 750 grams ARRÒS 1 kg 1673 1,673 (29) 

FRUITA 4,2 kg 

NECATINES 1kg 910 0,91 (29) 

POMA 1kg 822 0,822 (29) 

TARONJA 1kg 560 0,56 (29) 

PRÉSSEC VERMEL 1kg 910 0,91 (29) 

ALBERCOC 250 grams 1287 0,3217 (29) 

FRUIT SECS 
 280 grams 

AVELLANA 140 grams 5258 0,73612 (29) 

CACAHUET 140 grams 2782 0,3894 (29) 

PATATA 1700 kg PATATA TENDRA 2 kg 383 0,766 (29) 

9 OUS 12 ous ecològics 3300 2,574 (60) 

CARN BLANCA  
300 grams 

POLLASTRE ECOLÒGIC 300 grams 4325 1,2975 (28) 

SEITAN 600 grams 3 PAQUETS DE 250 grams 1357,34 1,0180 * 

FORMATGE 
 400 grams 

FORMATGE DE CABRA  500 grams 3178 1,589 (60) 

LLEGUMS CUITS 
1,624 kg 

LLENTIES CRUES A GRANEL 200 
grams 

5874 1,1748 (29) 

CRIGRONS CRUS A GRANEL 450 
grams 

4177 1,87965 (29) 

CACAU 200 grams CACAU A GRANEL 200 grams 15636 3,1272 (29) 

FARINA 480 grams 
FARINA BLANCA A GRANEL 500 

grams 
1849 0,9245 (29) 

FARINA DE CIGRÓ 
200 grams 

FARINA DE CIGRÓ 100 grams 4177 0,4177 (29) 

SUCRE 160 grams SUCRE DAURAT 200 grams 1666 0,3332 (29) 
  TOTAL 31,896205  

Taula 43.  Càlcul de la petjada hídrica de l’escenari sostenible 
Font: Pròpia 

Els aliments en què es troba (*) és perquè la seva petjada hídrica s’ha hagut de calcular i es troba el 

procediment en l’Annex 3. No s’han trobat dades de la petjada hídrica de la bleda i de la farina de cigró, 

s’han fet els càlculs utilitzant la dels espinacs i la dels cigrons respectivament.   
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La comparació respecte l’escenari inicial, setmanalment, és la següent: 

 ESCENARI INICIAL 
ESCENARI PETJADA 

HÍDRICA 
DIFERENCIA 

PETJADA HÍDRICA 
[m3] 

73,12432968 31,896205 41,2281247 

COST ECONÒMIC [€] 102,249 89,70 12,5483 

VIDRE [grams] 520 0 520 

ENVASOS LLEUGERS 
[grams] 

1.803 9 1794 

PAPER I CARTRÓ 
[grams] 

242 14 228 

Taula 44. Comparació de l’escenari sostenible amb l’escenari inicial 
Font: Pròpia 

Aquest estalvi en 5 anys suposaria grans estalvis, en concret: 3199 82€, 9.095.696,92 litres d’aigua, 

132,6 kg de vidre, 457,47 kg d’envasos lleugers i 58,14 kg de paper i cartró.  

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI ECONÒMIC  
ANUAL [€] 

639,96 639,96 639,96 639,96 639,96 

ACUMULAT [€] 639,96 1279,93 1919,89 2559,85 3199,82 
Taula 45. Estalvi econòmic de l’escenari sostenible 

Font: Pròpia 

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI HÍDRIC ANUAL 
[m3] 

1819,13938 1819,13938 
1819,1393

8 
1819,1393

8 
1819,1393

8 

ACUMULAT [m3] 
1819,13938

4 
3638,27876

7 
5457,4181

5 
7276,5575

3 
9095,6969

2 
Taula 46. Estalvi econòmic de l’escenari sostenible 

Font: Pròpia  

 ANYS 

 1 2 3 4 5 

ESTALVI VIDRE 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 

ACUMULAT 26,52 53,04 79,56 106,08 132,6 
Taula 47. Estudi de l’estalvi de vidre en l’escenari sostenible 

Font: Pròpia 

 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI ENVASOS 
LLEUGERS 

91,494 91,494 91,494 91,494 91,494 

ACUMULAT 91,494 182,988 274,482 365,976 457,47 
Taula 48. Estudi de l’estalvi d’envasos lleugers en l’escenari sostenible 

Font: Pròpia 
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 ANYS 
 1 2 3 4 5 

ESTALVI PAPER I CARTRÓ 11,628 11,628 11,628 11,628 11,628 

ACUMULAT 11,628 23,256 34,884 46,512 58,14 
Taula 49. Estudi de l’estalvi del paper i cartró en l’escenari sostenible 

Font: Pròpia 
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental  

L’impacte ambiental d’aquest projecte reflecteix les emissions de diòxid de carboni produïdes en els 

desplaçaments per realitzar la compra dels diferents escenaris i el consum energètic derivat de la 

realització del treball.  

El projecte es va realitzar durant la pandèmia del Covid-19, és per això que no hi ha desplaçaments a 

la universitat o a la biblioteca i tot és realitza a casa. El cotxe amb el que s’han realitzat tots els trajectes 

és del model TOYOTA Yaris 1.5, aquest emet una mitjana de 136 g/km de CO2. . (63)   

TRAJECTE QUILOMETRATGE EMISSIONS CO2 [kg] 

ESCENARI 1. Casa - Bon Preu més 
proper - casa 

8,3 km 1,129 

ESCENARI 2. Casa - Viu l’Ecològic 
Reus - casa 

29,9 km 4,066 

ESCENARI 2. Casa - Eco Bio Cambrils - 
casa 

6,1 km 0,830 

ESCENARI 2.  Casa – Bon Preu més 
proper - casa 

8,3 km 1,129 

ESCENARI 3. Casa –Eco Bio Cambrils -
casa 

6,1 km 0,830 

ESCENARI 3. Casa – Ateneu Popular 
la Mina- Casa 

32,1 km 4,366 

12,349 
Taula 50. Emissions de CO2  a causa del quilometratge de projecte 

Font: Pròpia 

En l’impacte energètic s’ha tingut en compte el consum del portàtil amb el que s’ha realitzat l’estudi. 

El model del portàtil és el MSI Modern 14 A10RAS-871XES Intel Core I7-10510U/16GB/512GB 

SSD/MX330/14, aquest té un consum aproximat de 0,07 kW. (64) Tot i que les hores de treball han 

sigut 655 hores, només 555 hores han sigut amb l’odinador.  Les emissions de CO2  per cada unitat KWh 

són de 0,321 kg. (65) 

HORES D’ÚS CONSUM 
EMISSIONS PER 

UNITAT 
EMISSIONS TOTALS 

555h 0,07kW 0,321 kg CO2 12,47 kg CO2 

Taula 51. Emissions de CO2 a causa del consum del portàtil 
Font: Pròpia 

Així doncs, l’impacte ambiental d’aquest treball de fi de grau equival a 24,819 kg de CO2. 
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Conclusions 

El canvi climàtic és un dels grans problemes al que ens afrontem la població. Cada àmbit de les nostres 

vides pot afectar a aquest, la dieta n’és un exemple. Quatre aspectes que determinen com afecta la 

nostra a dieta al canvi climàtic són: els residus de l’alimentació, l’empremta hídrica dels aliments, el 

comerç just i de proximitat i els productes ecològics.  

Marc Teòric 

La majoria d’envasos estan fets de plàstic, aquests afecten negativament al medi ambient en totes les  

etapes del seu cicle de vida.  De tots els  residus de plàstic del 2015, un 39,1% va ser d’embalatges i  

d’aquest només es va reciclar un  20,6%. La degradació del plàstic  és una font de gasos d‘efecte 

hivernacle i si aquests acaben al mar,  causen una disminució de l’absorció de carboni per l’oceà.  

Actualment  s’està fent màrqueting  amb  els conceptes ‘’bio’’ i ‘’eco’’ o canviant el plàstic per paper, 

però tampoc són la solució, la seva fabricació ja emet moltes emissions.  De tots els tipus d’embalatges, 

l’únic que és 100% reciclable és el vidre,  ja que en  la resta d’envasos es barregen diferents materials i 

això dificulta el seu reciclatge, o en cas de ser possible, no els materials reciclats no són de la mateixa 

qualitat.  Cal destacar que a Catalunya, l’any 2018, només es va reciclar un 41,8% dels residus i tan sols 

un 33,4% estaven reciclats en la fracció residual correcta.  

L’aigua dolça és un bé escàs al planeta i per això cal ser-ne conscients i  coneixedors de la petjada 

hídrica dels aliments que es consumeixen.  Avui en dia  la producció d’aliments i altres productes 

agrícoles suposa un 70% de les extraccions d’aigua dolça de rius i aigües subterrànies.  Es preveuen 

diferents escenaris de futur segons si la societat es decanta per la globalització o l’autosuficiència 

regional o si es decanta pel desenvolupament impulsat per l’economia o per una sostenibilitat 

ambiental.   Si es prioritza la sostenibilitat ambiental, augmentarà el consum de carn, oli i vegetals, 

disminuint el de cereals, passarà el contrari en cas que el desenvolupament sigui impulsat per 

l’economia. La dependència d’aigua dolça dels països als quals s’importen grans quantitats d’aigua 

virtual s’accentuarà  amb els anys en qualsevol classe de desenvolupament. La diferència de 

l’empremta hídrica de la dieta varia molt segons el tipus de dieta, mentre que la carn de vedella té una 

empremta de 12.415 m3/tona l’empremta hídrica mitjana dels vegetals és de 322 m3/tona. Reemplaçar 

els productes d’origen animal per productes locals de cultiu, nutricionalment equivalents, seguint les 

directrius dietètiques de l’OMS reduiria l’empremta hídrica mundial verda relacionada amb els 

aliments un 23% i la blava un 16%.  

Consumir aliments de comerç just i de proximitat també és un factor que ajuda al medi ambient. El 

comerç just és aquell que cobreix el cost de la producció dels articles, retribueix dignament el treball 

necessari per produir-los, respecta els drets humans i laborals,  no consta d’explotació infantil, assegura 
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beneficis socials per a les comunitats productores i respecta al medi ambient. El segell per identificar-

los és el de Faitrade.  El comerç de proximitat redueix les emissions de transport, per  ordre de menys 

a més emissions de CO2 els transports de mercaderies són: tren, marítims, camió i avió.  Per consumir 

un comerç de proximitat s’ha de tenir en compte quins son els productes de temporada i no contribuir 

en les sobreexplotacions, com és el cas dels alvocats.  

Els productes ecològics tenen nombrosos avantatges en l’àmbit de salut i qualitat, socialment i pel 

medi ambient.  Contribueix en la disminució del canvi climàtic augmentant la biodiversitat i reduint la 

contaminació i l’abocament de residus, ja que evita l’ús de productes químics, hormones i antibiòtics. 

Els productes ecològics es poden identificar amb el segell europeu de l’Eurofulla o amb el logotip del 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Tots els productes ecològics han de seguir les 

normatives vigents de la Unió Europea.  

En el marc pràctic s’ha comparat el preu, els residus i la petjada hídrica de diferents dietes més o menys 

perjudicials per al medi ambient. Amb l’ajuda d’un dietista s’ha fet una dieta estàndard per una família 

de tres persones, una dieta Residu 0, una dieta reduint la petjada hídrica i una dieta tenint en compte 

tots els aspectes del marc teòric.   

La dieta de l’escenari inicial genera 2,565 kg de residus setmanals, dels quals 1,8 kg són d’envasos 

lleugers. Seguint la metodologia de la Bea Johson on es rebutja el que no en cal; es redueix el que 

necessitem; es reutilitza el que consumim; es recicla el que no podem rebutjar, reduir o reutilitzar i es 

composta la resta, s’ha adaptat la dieta a una Residu 0.  Una de les mesures ha sigut substituir les 

botelles d’aigua per una gerra alcalinitzadora, amb aquesta s’estalviarien 1836,3 € en cinc anys. La 

segona mesura ha sigut comprar tots els aliments sense envasos o en cas de ser impossible, amb 

envasos de vidre.  Amb aquestes mesures s’estalviarien en 5 anys: 43,86 botelles de vidre, 459 kg 

d’envasos lleugers i 58,65 kg de paper i cartró; xifres molt significatives. Tot i que l’ús de la gerra 

alcanitzadora aporta grans beneficis econòmics, la resta de dieta implicaria 308,20 € més al llarg de 

cinc anys.  

En una dieta estàndard la petjada hídrica setmanal d’una família arriba a ser de 72.124,33 litres, mentre 

que en la dieta on s’han reduït els productes d’origen animal és de 42.760, 73 litres; al llarg de cinc anys 

suposa un estalvi de 7.742.716,98 litres. Una dieta vegetariana no ha de ser més cara, si es basa en 

hamburgueses processades potser ho serà, però per exemple la soja texturitzada pot substituir el valor 

nutritiu de la carn amb un cost molt més reduït. Així doncs, a part de reduir significativament la petjada 

hídrica també es pot estalviar econòmicament, al llarg de cinc anys es pot haver estalviat 2770,32€.  

Per últim s’ha  desenvolupat una dieta que prioritzi, per ordre, la disminució de petjada hídrica, els 

residus que es generen, els aliments ecològics i per últim els de proximitat.  Per fer-la s’ha realitzat la 

compra en un grup de consum i en una botiga Residu 0.  Aquesta ha resultat ser la més econòmica, la 
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que menys residus genera i la que menys emissions emet.  Al llarg de cinc anys estalvia 3.199,82€, 

9.095687 litres d’aigua dolça, 132,6 kg de vidre, 457,47 kg d’envasos lleugers i 68,14 kg de paper i cartó. 

La darrera dieta m’ha ajudat a comprovar que només es necessita voluntat i interès per disminuir 

l’efecte del canvi climàtic; el cost econòmic i el temps són excuses.  

Una de les coses que m’ha sobtat més al realitzar els diferents escenaris és que ha sigut més simple fer 

el darrer escenari on tenia en compte els residus, la petjada hídrica, els productes ecològics, de 

proximitat i comerç just; que no els altres. Socialment sembla que comprar a un supermercat és el més 

fàcil perquè ho trobes tot, però a l’hora de tenir en compte el medi ambient és molt més simple fer la 

compra en cooperatives, grups de consum o botigues Residu 0. És gairebé impossible trobar productes 

ecològics sense envasos en un supermercat, tota la verdura ecològica va envasada en plàstic, això és 

degut al fet que al no portar productes químics es fan malbé abans. Un altre exemple seria una persona 

que s’ha fet vegetariana per ajudar al medi ambient i que compra hamburgueses processades, les quals 

totes sempre van envasades en plàstic. Són aquestes petites incoherències les que em van animar a 

investigar sobre el tema i que han fet que pugui trobar una dieta equilibrada, econòmica i sostenible.  
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Pressupost  

El pressupost d’aquest treball de fi de grau està dividit en 4 partides. La primera partida reflecteix els 

costos de l’experimentació, la segona es centra en els costos de mà d’obra, la tercera en el costos 

informàtics i l’última en els costos de quilometratge.  

Per calcular els costos d’experimentació s’han tingut en compte les despeses de la compra de cada 

escenari.  

ESCENARIS COST   [€] 

COMPRA ESCENARI INICIAL 111,49 

COMPRA ESCENARI RESIDU 0 103,46 

COMPRA ESCENARI EMPREMTA HÍDRICA 100,63 

COMPRA ESCENARI SOSTENIBLE 89,70 

TOTAL 405,28 

Taula 52.  Despeses experimentació 
Font: Pròpia 

Les despeses laborals laborals estan dividides en els costos d’enginyeria i els de supervisió, tant els del 

dietista com els de la tutora del treball.  

 DIES 
TREBALLATS 

HORES PER DIA 
TREBALLAT 

COST 
UNITARI 

COST 
TOTAL 

COSTOS 
ENGINYERIA 

131 5h 25 €/h 16.375 

SUPERVISIÓ 
DIETISTA 

2 30 ' 10 €/sessió 20 

SUPERVISIÓ 
TUTORA 

10 1h 40 €/h 400 

    16.795 
Taula 53. Despeses laborals 

Font: Pròpia 

Per les despeses informàtiques s’ha tingut en compte el cost del portàtil i el cost de l’electricitat 

consumida.  El cost del portàtil és de 999 € (66). El preu mitjà de l’electricitat que s’ha utilitzat per fer 

els càlculs és el de 2019,  0,092 €/kWh(67), del total de 655 hores s’han treballat 555h amb aquest i el 

seu consum és de 0,07kW. (64) 
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 PREU UNITARI UNITATS TOTAL 

PORTÀTIL 999 € 1 999 € 

CONSUM ENERGÈTIC 0,092€/kWh 555 h 3,57€ 

Taula 54. Despeses informàtiques 
Font. Pròpia 

Les despeses de quilometratge són el cost de la gasolina del cotxe amb el que s’han fet els trasllats, 

aquest cotxe és un TOYOTA Yaris 1.5 i el seu consum mitjà a Espanya és de 7,95 €/100 km. (63) 

TRAJECTE QUILOMETRATGE COST DE GASOLINA 

ESCENARI 1. Casa - Bon Preu més 
proper - casa 

8,3 km 0,660 

ESCENARI 2. Casa - Viu l’Ecològic 
Reus - casa 

29,9 km 2,377 

ESCENARI 2. Casa - Eco Bio Cambrils - 
casa 

6,1 km 0,485 

ESCENARI 2.  Casa – Bon Preu més 
proper - casa 

8,3 km 0,660 

ESCENARI 3. Casa –Eco Bio Cambrils -
casa 

6,1 km 0,485 

ESCENARI 3. Casa – Ateneu Popular 
la Mina- Casa 

32,1 km 2,552 

7,219 
Taula 55.  Despeses de quilometratge 

Font: Pròpia 

Així doncs, el total de despeses del projecte, amb IVA inclòs,  són de 18.210,07 € 

DESPESES COST   [€] 

Despeses experimentació 405,28 

Despeses laborals 16.795 

Despeses informàtiques 1.002,57 

Despeses de quilometratge 7,22 

 18.210,07 
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Annexos 

A1. Escenaris IPCC  

En aquest Annex es troben les característiques principals i la distribució dels escenaris SRES extretes 

d’un informe especial del grup de treball IPCC III publicat al Panell Intergovernamental sobre el canvi 

climàtic. (68).  

 
Figura 1. Il·lustració esquemàtica d’escenaris SRES. 

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic. 

Els números representen el nombre d’escenaris que hi ha en cada grup.  

Els escenaris 40 escenaris es divideixen en 4 grups anomenats famílies: A1, A2, B1 i B2. D’aquestes 4 

famílies se n’extreuen 6 grups: un grup a la família A2, B1 i B2 i tres grups a la família A1 que es 

diferencien pels desenvolupaments alternatius a les tecnologies energètiques: A1F1 (consum de 

fòssils), A1B (equilibrat) i A1T (predominen els combustibles no fòssils). Més enllà dels sistemes 

harmonitzats (HS) hi ha els operatius (OS) que exploren les incerteses de les forces impulsores més 

enllà dels HS. A cadascun dels sis grups d’escenaris hi ha un escenari il·lustratiu dins dels harmonitzats, 

dins de cada família també n’hi ha un que presenta la resta. Tots els escenaris cobreixen un ampli 

ventall de característiques futures com el canvi demogràfic, el canvi econòmic i el canvi tecnològic.  
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La família A1 descriu un futur món de creixement econòmic molt ràpid, una població que augmenta 

fins a mitjans de segle i que disminueix a partir d’aleshores i una ràpida introducció de noves 

tecnologies més eficients. Es caracteritza per la creació de capacitats i l’increment de les interaccions 

culturals i socials entre regions, amb una reducció substancial de les diferències regionals en ingressos 

per càpita. 

La família A2 descriu un món molt heterogeni. Es caracteritza per l’autosuficiència i la preservació de 

les identitats locals. Els patrons de fertilitat a les regions conflueixen molt lentament, cosa que produeix 

un augment continu de la població mundial. El desenvolupament econòmic s’orienta a nivell regional. 

El creixement tecnològic i econòmic són més lents i fragmentats que en altres escenaris.  

La família B1 descriu un món en contacte amb la població global que a partir de meitats de segle 

disminueix la població, igual que la família A1 però amb canvis ràpids en les estructures econòmiques 

cap a una economia de serveis i informació i amb la introducció de tecnologies netes i eficients. Conta 

amb solucions globals a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.  

La família B3 descriu un món amb solucions locals per al a sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

Es tracta d’un món amb una població global amb continu creixement a un ritme inferior a l’A2, nivells 

intermedis de desenvolupament econòmic i un canvi tecnològic menys ràpid i més divers en les famílies 

B1 i A1. També es centra en la protecció del medi ambient i l’equitat social però a nivells locals i 

regionals. 

A continuació es mostren les taules amb les dades de cada escenari: 

Taules 1 i 2: Visió general dels principals motors impulsors dels anys 1990,2020, 2050 i 2100. Els 

nombres en negreta mostren el valor de l’escenari il·lustratiu i els nombres entre claudàtors mostren 

el valor dels rangs entre els 40 escenaris SRES en el cas de la Taula 1 i dels 25 escenaris harmonitzats 

en el cas de la taula 2. 

Taules 3 i 4: Visió general dels principals motors secundaris dels anys 1990, 2020, 2050 i 2100. Els 

nombres en negreta mostren el valor de l'escenari il·lustratiu i els nombres entre claudàtors mostren 

el valor de l'interval entre els 40 escenaris SRES  en el cas de la Taula 3 i dels 25 escenaris harmonitzats 

en el cas de la Taula 4.  

Taules 5 i 6: Visió general de les emissions de GEH, SO2 i precursors d’ozó els anys 1990, 2020, 2050 i 

2100, i les emissions acumulades de diòxid de carboni a 2100. Els nombres en negreta mostren el valor 

per a l'escenari il·lustratiu i els números entre claudàtors mostren el valor per a l'interval entre els 40 

escenaris SRES  en el cas de la Taula 5 i dels 25 escenaris harmonitzats en el cas de la Taula 6. 
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Taula 1. Visió general dels principals motors impulsors dels anys 1990,2020, 2050 i 2100 

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic. 

 

 

Taula 2. Visió general dels principals motors impulsors dels anys 1990,2020, 2050 i 2100 

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic. 

 



  Annexos 

92   

 

Taula 3.  Visió general dels principals motors secundaris dels anys 1990, 2020, 2050 i 2100 

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic. 

 

 

Taula 4.  Visió general dels principals motors secundaris dels anys 1990, 2020, 2050 i 2100 

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic 
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Taula 5.  

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic 
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Taula 6.   

Font: Informe Especial del grup de Treball III del Grup Intergovernamental de Canvi Climàtic 
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A2. Divisió de territorial per l’estudi 

 
Taula 56. Divisió territorial utilitzada en els apartats 3.2 

 Font: Water Footprint scenarios for 2050; A.E. Ercin i A. Y. Hoeskstra. 
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A3.  Càlculs de la petjada hídrica de l’apartat 4  

En aquest annex es calculen les petjades hídriques dels productes que no s’han pogut obtenir 

mitjançant  la conversió d’unitats, sinó que s’han hagut de fer deduccions i/o diferents raonaments. 

Està dividit en diferents apartats segons l’escenari de l’experiment on s’ha hagut de calcular per 

primera vegada. 

A.3.1 Escenari inicial 

 
PAQUET DINOSAURIOS - 411 grams 

En l’envàs de les galetes hi ha escrit els components i el percentatge d’alguns d’aquests, és per això 

que s’ha pogut calcular una aproximació de  la petjada hídrica. Hi ha un 60% de farina de blat, un 18% 

d’oli de gira-sol i comenta que també hi ha sucre, llet en pols i additius però sense especificar el 

percentatge d’aquests. És per això que no s’han tingut en compte.  

 

GALETES DINOSAURIO 
PETJADA HÍDRICA 

 [𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] % 

FARINA DE BLAT 1849  (29) 68 

OLI DE GIRA-SOL 6792  (29) 18 

SUCRE, ADDITIUS I LLET EN POLS - 14 

TOTAL 2479,88  
 

Taula 57. Càlcul de la petjada hídrica de les galetes Dinosaurio 
Font: Pròpia 

PAQUET CEREALS SPECIAL- K  - 500 grams  

El càlcul de la petjada hídrica dels cereals  és similar al de les galetes ja que en l’envàs hi ha especificat 

els components i el percentatge d’algun d’aquests. Com en el cas anterior, hi ha un 17% de la 

composició que no està especificat de què és.  

CEREALS SPECIAL-K 
PETJADA HÍDRICA 

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] % 

ARRÒS 1673  (29) 46 

BLAT 1827  (29) 37 

SUCRE, ADDITIUS I LLET EN POLS - 17 

TOTAL 1445,57  
Taula 58. Càlcul de la petjada hídrica dels cereals Spcecial-K 

Font: Pròpia 

SUC DE TARONJA - 4 l 
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La petjada hídrica del suc de taronja s’ha calculat a partir de les taronges de suc, aquestes tenen una 

petjada hídrica de 1018
 𝑚3

𝑡𝑜𝑛𝑎
(29). Cal tenir en compte que en els sucs de bric no tot el líquid és fruita 

exprimida, també hi ha un percentatge d’aigua, sucre i additius. És per això que he suposat que 

aquest percentatge és el mateix del percentatge de pell que es troba en una tona de taronges de 

suc. Així doncs, he utilitzat la petjada hídrica d’una tona taronges de suc per una tona de suc de 

taronja de bric. La densitat utilitzada per calcular les del suc és 1040 g/l. 

 

BOSSA BARREJA PEBROTS-500 grams 

Aquesta bossa de pebrots està formada per un pebrot vermell, un pebrot verd i un pebrot groc. Degut 

a les dificultats per obtenir la petjada hídrica dels pebrot groc s’ha fet una aproximació suposant que 

el 50% de la bossa es pebrot vermell i l’altre 50% pebrot verd. Així doncs  la petjada del producte: 

BOSSA BARREJA PEBROT 
PETJADA HÍDRICA 

 [𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] % 

PEBROT VERD 379  (29) 50 

PEBROT VERMELL 7365  (29) 50 

TOTAL 3872  
Taula 59. Càlcul de la petjada hídrica d’una bossa de pebrots variats 

Font: Pròpia 

BOSSA DE FRUITS SECS- 2 de 170 grams  

Les bosses de fruits secs acostumen a contenir diferents tipus de fruits secs, en aquest però no posa el 

percentatge de cada tipus. És per això que s’ha suposat que hi ha un 25% dels fruits secs que més hi 

predominen.  

FRUITS SECS 
PETJADA HÍDRICA  

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] % 

NOUS 4198  (29) 25 

AVELLANES 5258  (29) 25 

CACAUETS 2782  (29) 25 

AMETLLES 8047  (29) 25 

TOTAL 5071,25  
Taula 60. Càlcul de la petjada hídrica d’una bossa de fruits secs. 

Font: Pròpia 

PIZZA DE PERNIL I FORMATGE- 2 de 450 grams 

Les pizzes de pernil i formatge que s’han comprat són de Casa Terradellas,  aquestes especifiquen que 

tenen un 22% de formatge i un 20% de pernil dolç. Tenint en compte que aquests dos són els elements 
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que s’afegeixen a una pizza margarida per convertir-la en pizza de pernil i formatge, s’ha deduït que el 

58% restant eren de pizza margarida.  

PIZZA PERNIL I FORMATGE 
PETJADA HÍDRICA 

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] % 

PIZZA MARGARIDA 1737,9  (60) 58 

FORMATGE 3178  (60) 22 

PERNIL DOLÇ 5988  (28) 20 

TOTAL 2904,742  
Taula 61. Càlcul de la petjada hídrica d’una pizza de pernil dolç i formatge. 

Font: Pròpia 

  

A.3.2 Empremta hídrica 

LLET VEGETAL- 10L 

La llet vegetal que s’ha comprat és la de civada. La llet de civada consta d’un 85% d’aigua i un 15% de 

civada. 

LLET DE CIVADA 
PETJADA HÍDRICA  

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] 
% 

AIGUA 1 85 

CIVADA 2416 (29) 15 

TOTAL 363,25  

Taula 62. Càlcul de la petjada hídrica de la llet de civada 
Font: Pròpia 

SEITAN- 2 paquets de 250 grams 

El seitan està format per un 56% de farina de blat i aigua tamari. L’aigua tamari està formada per soja, 

aigua, sal marina, farina d’ordi torrada, kogi, all en pols, gingebre i alga kombu. Aquesta s’ha aproximat 

a meitat de soja i meitat d’aigua.  

SEITAN 
PETJADA HÍDRICA  

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] 
% 

FARINA DE BLAT 1849 (29) 56 

AIGUA 1 15 

SOJA 2145 (29) 15 

TOTAL 1357,34  

Taula 63. Càlcul de la petjada hídrica del seitan 
Font: Pròpia 
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HUMUS- 5 paquets de 0,22 kg 

L’humus és bàsicament crema de cigrons amb oli d’oliva i llimona. L’etiqueta del recipient exposa que 

la composició és de: cigrons cuits (60%)(cigrons, aigua, sal, segrestant (E-385) i antioxidant (E-223)), oli 

de gira-sol, oli d'oliva (4%), llavors de sèsam, ceba, suc de llimona, midó, sal, acidificant (E-330), 

espècies i colorant (E-171). 

HUMUS 
PETJADA HÍDRICA  

[𝒎𝟑/𝒕𝒐𝒏𝒂] 
% 

CIGRONS 1849 (29) 60 

OLI D'OLIVA 14431 (29) 4 

TOTAL 1686,64  

Taula 64. Càlcul de la petjada hídrica de l’humus 
Font: Pròpia 
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