MALBARATAMENT ALIMENTARI
• Cultura empresarial a base de molta pedagogia. Definir un equip que treballi amb un focus vers l’objectiu.
• Fomentar el consum responsable. Preveure i controlar la demanda per produir el que es consumirà.
• Recollida selectiva per reutilitzar residus. Utilitzats: abono, fertilitzants, alimentació animal, biodièsel,
suplements alimentaris, etc. Aliances per reutilitzar els residus uns dels altres i donar-los sortida.
• Utilització de l’aplicació TooGoodToGo.
• 5R: reciclar, reduir, reparar, repensar, reutilitzar.
• Envasos 100% reciclables. Reducció dels formats de mono dosis a formats més grans i granel.
• Col·laboracions; banc d’aliments, Caritas, grups de recerca, universitat, start-ups, clients i proveïdors per
cercar fórmules conjuntes de millora.
• Establir aliances amb altres companyies per comunicar i informar.
• Botiga interna/externa per donar sortida als excedents.
• Treballar amb producte de Km0 buscant economies circulars per reduir residus.
• Cercar nous models d’alimentació més sostenible com la proteïna vegetal.

ECONOMIA CIRCULAR
• Importància d’escollir proveïdors locals i compromesos amb la sostenibilitat,
• Cerca d’alternaVves pels embolcalls dels productes distribuïts per les empreses.
• Disseny dels nous productes amb mirada més ecològica. Tenen un cost extra.
• Falta de ﬁnançament/incertesa en la legislació, entrebanc per incrementar la sostenibilitat del producte.
• Reducció del consum de paper i aigua en ampolles de plàsVc.
• Aprovisionament de proximitat a parVr de productes que siguin productes d’altres empreses.
• Crear una comunitat energèVca en un polígon industrial.
• Valorització de residus que donin lloc a altres productes/ negocis
• Pla per recuperar producte venut i obsolet, i que després es reuVlitza
• Exigència de sostenibilitat a la empresa de logísVca.
• En mercats més regulats, la innovació en materials innovadors (reuVlitzats/ sostenibles) pot ser problemàVca
• Proposta pel Forum: crear grup de treball de Symbiosis Industrial (Dinamarca)

ENERGIA I CLIMA
• Pedagogia. Potenciar la formació de treballadors a través de cursos i programes específics per conscienciar
de la importància que petits actes poden transformar les dinàmiques quotidianes en pro del clima.
• Molt sovint si els mecanismes de conscienciació no són suficients, veure com l’optimització dels recursos
provoca una millora en la rendibilitat econòmica i en l’eficiència de l’empresa acaba esdeveniment
determinant per fer un gir a la reducció de la petjada mediambiental.
• Els ODS s’han de creure i encapçalar des del càrrecs directius, però la consciència ha de ser també de baix
cap a dalt, aconseguint unes dinàmiques horitzontals i transversals per canviar la cultura de la corporació.
• El disseny sostenible podrà aconseguir reduir i reutilitzar les maquinàries que tenim actualment. Posar les
energies per aconseguir que cada nou model de maquinària o d’acció “productiva” tingui menys impacte en
el medi ambient esdevé clau. Ja no és una opció és un deure.
• Els edificis on treballem representen molts metres quadrats que dissenyats amb una lògica d’arquitectura
sostenible poden millorar la salut i les despeses de l’organització. Els edificis han de ser quasi autosuficients
energèticament i reaprofitar l’aigua que consumeixen.
• Exigir criteris ambientals als proveïdors.
• Digitalitzar per guanyar efectivitat i eficiència.

PERSONES I TREBALL DECENT
• Lideratge que genera valor social i es transmet a totes les capes de l’empresa. Necessitem líders que
sàpiguen escoltar molt bé els col·laboradors interns de l’empresa i que sàpiguen fer créixer l’empresa, fent
créixer els altres.
• Defugir del lideratge d’avaluació. Lideratge que acompanya a les persones i les ajudar a créixer.
• Potencial rol de la dona a l’empresa i als càrrecs de responsabilitat.
• Potenciar i donar oportunitats al talent jove i estratègies per captar-lo. Connectar l’empresa amb universitats
i associacions per conèixer el talent. Donar conﬁança i senVt al treball.
• Compromís amb les persones del territori i el planeta.
• Escollir molt bé els proveïdors amb qui es treballa, proveïdors de proximitat i compromeses amb els ODS.
• Flexibilitat horària i del lloc de treball.
• Programes de formació i aprenentatge conVnuat per les persones com a base per seguir creixent a
l’empresa.

CULTURA SOSTENIBLE DE L’EMPRESA
• Un equip feliç és un equip productiu. Insistir en fomentar el benestar dels treballadors.
• Reducció dels horaris d’àpats de 2 hores a 30 minuts amb l’objectiu de flexibilització i conciliació familiar.
• Grups de voluntariats formats per persones de l’empresa.
• Propiciar un servei de salut mental o fisioteràpia a l’empresa.
• Flexibilitat horària i formació per al teletreball.
• Dia de la fruita a la setmana, jornada de les famílies i jornada portes obertes a les famílies de tots els
treballadors.
• 360 graus a nivell intern, per conèixer les mancances i créixer professionalment.
• Pla d’igualtat. Posicions difícils de cobrir. Donar suport a perfils femenins.
• Difícil aplicar els canvis. Treball per objectius.
• Importància de líders sensibles.
• Dificultat d’integrar totes les idees sorgides a l’operativa del dia a dia de l’empresa.

MOBILITAT, TRANSPORT I TIC
• La COVID ha canviat les pautes de comandes/entregues de clients i proveïdors. Ha augmentat la «programació́», que
s’ha traduït en «compres més peVtes.
• S’ha implantat diferenciar si la comanda és urgent o no. Si no ho és s'engloba dins un transport setmanal.
• El tren es veu com un mitjà teòricament adient per transportar mercaderies a baix cost en emissions, però a la pràcVca
implica una transport intermodal poc pràcVc. El vaixell és l'opció triada pel transport internacional Àsia-Europa, i no es
valoren les emissions de CO2 associades.
• Noves generacions més conscients de l’impacte medi ambiental, implicarà la descarbonització del transport.
• L'ús de plataformes de treball online ha permès reduir molt el temps i el cost de desplaçaments per reunions, i també
les emissions associades. La majoria d'empreses prioritzen les reunions online per tractar temes del dia a dia.
• Empreses fomenten comparVr cotxes entre treballadors, però la majoria no. Cal fomentar-ho a les sessions del Fòrum.
• Els darrers 2-3 anys s'han provat vehicles elèctrics per comercials a diferents empreses, però el resultat no sempre ha
estat saVsfactori per l'autonomia dels vehicles.
• Les empreses no tenen auditada l'empremta de carboni que suposa el transport i la mobilitat dels seus treballadors, i
tampoc tenen un pla de mobilitat o de descarbonització, malgrat suposar un % elevat de les emissions de l'empresa.

