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El projecte BLUEFasma és una inicia-
tiva de 14 socis europeus llançada a 
Catalunya per MedCities i l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) amb el suport del Gremi de 
Peixaters de Catalunya entre altres 
actors.

EL PROJECTE 
BLUEFASMA

El projecte BLUEfasma és una inicia-
tiva que parteix de la integració i 
aplicació dels principis de l’Economia 
Circular als sectors de la pesca i de 
l’aqüicultura.

A partir d’una metodologia innova-
dora i un ús coherent dels recursos a 
la seva disposició, el projecte treballa 
perquè petites i mitjanes empreses 
(PiMEs), clústers i xarxes marítimes 
incrementin la seva eficiència i com-
petitivitat dintre de l’economia circu-
lar, el desenvolupament blau i l’ecoin-
novació.



El concepte Living Lab es basa en la 
creació conjunta. Els usuaris finals no 
són passius: també participen durant 
el procés de desenvolupament del 
producte o servei.

BLUEFASMA 
LIVING LABS

Els BLUEfasma Living Labs apliquen 
una metodologia basada en l’aprenen-
tatge experiencial, els procediments 
del qual involucren els participants. 
El coneixement generat pel projecte 
els ajuda a millorar la circularitat de 
llur economia, estalviar diners i afegir 
valor als seus productes mitjançant la 
implementació de bones pràctiques.

MedCities i AMB van detectar que la 
distribució d’aliments d’origen pes-
quer i aqüícola dins de l’àrea metro-
politana de Barcelona era un tema 
clau i amb molt potencial d’innovació 
en termes d’economia circular.
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LA METODOLOGIA 
BLUEFASMA LIVING LAB 
CONSTA DE 6 ETAPES:



TRANSICIÓ 
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HÍBRIDS

INTEGRACIÓ 
DE L’ENERGIA 
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EN EL SECTOR

SUBSTITUCIÓ 
D’EMBALATGES 
DERIVATS DEL 
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MALBARATAMENT 

ALIMENTARI

EL WORKSHOP

Emmarcat dins del projecte BLUE-
fasma 2019-2022, el taller “Econo-
mia circular en les peixateries i en 
la distribució majorista peixetera: 
com estalviar i agregar valor afe-
git als nostres productes a través 
de bones pràctiques ambientals”, 
celebrat en format de semina-
ri web el 3 de febrer de 2021, va 
obrir noves vies a les pràctiques 
ambientals dins del sector. 

Destinat a les empreses majoris-
tes i detallistes (representades pel 
Gremi de Majoristes del Mercat 
Central del Peix de Mercabarna i 
el Gremi de Peixaters de Catalu-
nya) va incloure nombroses inter-
vencions d’experts, la presentació 
d’eines profitoses i d’exemples 
pràctics al voltant de quatre àm-
bits.

ALTRES OBJECTIUS

Integrar l’educació i la formació 
vinculades a les pràctiques de 
l’economia circular en el sector de 
la pesca detallista i a l’engròs.

Iniciar un diàleg entre els pro-
tagonistes del sector al voltant 
d’aquestes pràctiques d’economia 
circular.

Aconseguir la participació de to-
tes les parts del sector a l’hora de 
portar a terme aquests canvis.



EL POLIESTIRÈ EXPANDIT

Degut als trets de resistència i de capacitat d’aïllament 
tèrmic, el poliestirè expandit (EPS) és el material d’emba-
latge més popular dins del sector pesquer i aqüícola. El 
seu origen és el seu principal inconvenient, ja que és un 
producte derivat del petroli. A més, els envasos que se’n 
generen són d’un sol ús; el reciclatge és força dificultós i 
el seu transport no és òptim. Per tot plegat, els índexs de 
recuperació i de reciclatge d’aquest material són especi-
alment baixos.

L’EPS té un alt impacte en el medi marí. Per les seves 
característiques, les espècies marines el confonen amb 
menjar, i esdevé potencialment letal. Igualment, la seva 
capacitat d’adherència el converteix en hoste de com-
postos químics hidròfobs, patògens i microorganismes 
que, si són ingerits, poden ser perjudicials per a la nostra 
salut.

Les alternatives a l’EPS són els materials compostables 
i biodegradables (seguint la norma UNE EN 13432), que 
garanteixen l’absència de materials pesants en la com-
posició i alhora compten amb una capacitat alta de bio-
degradabilitat comparada amb la de l’EPS i la del plàstic.

El principal obstacle en la introducció de materials com-
postables és l’alt cost que tenen respecte dels de l’EPS i 
del plàstic. Entre les possibles solucions a aquest obsta-
cle, hom proposa comprar centralitzadament a Catalunya 
amb l’objectiu d’obtenir economies d’escala i, per tant, 
reduccions del preu final.



LA PROVA PILOT

A la prova pilot sorgida de les conver-
ses del taller van participar cinc peixa-
teries. A les cinc se’ls va oferir una va-
rietat d’envasos compostables (basats 
en cartó i midó vegetal) i que van ser 
emprats, segons el cas, entre una i tres 
setmanes. Els resultats van ser força 
positius, encara que alguns dels enva-
sos van generar menys entusiasme a 
causa d’incidències en la manipulació i 
una interacció poc satisfactòria amb el 
peix que una vegada adquirit es conge-
la. Aquests descobriments van perme-
tre la substitució dels envasos pitjor va-
lorats per d’altres de més competitius.

Les peixateries participants van valorar 
especialment l’estanquitat i la capacitat 
dels envasos per a preservar la frescor 
del producte. Va prevaler l’interès en la 
usabilitat i el comportament dels mate-
rials quan aquests interactuen amb els 
aliments.

La prova pilot va incloure un cartell di-
vulgatiu que informava de la naturale-
sa compostable dels envasos emprats 
i convidava els usuaris a dipositar-los 
al contenidor marró, el de la fracció 
orgànica dels residus.



Es calcula que un terç de tot el menjar 
que es produeix a casa nostra acaba a 
les escombraries. L’actual sistema ali-
mentari és el responsable del 15% de les 
emissions de gasos d’efecte d’hiverna-
cle. L’aprofitament d’aliments és, princi-
palment, una qüestió ambiental i ètica, 
encara que també participa de manera 
indirecta en la pèrdua de biodiversitat.

TOO GOOD TO GO

Too Good To Go és la solució tecnològi-
ca més avançada que actualment s’ha 
trobat per a aquesta problemàtica: una 
aplicació de aprofitament alimenta-
ri que algunes peixateries ja fan servir 
amb èxit.

Too Good To Go ha arribat a un acord 
amb el Gremi de Peixaters per a donar 
sortida a l’excedent diari de peix sense 
cost addicional. L’acord permet a les 
peixateries de gaudir d’un any de quota 
gratuïta.

BENEFICIS DE 
TOO GOOD TO GO

Es recupera part del cost de producció 
d’aliments que no s’han venut.

Es generen noves pautes de consum, 
focalitzant el comprar peix en hores de 
menys afluència.

Atreu nous usuaris, especialment gent 
jove que entra en contacte amb les pei-
xateries del Gremi mitjançant la tecno-
logia.

La peixateria genera capital simbòlic: és 
identificada com a establiment social i 
ambientalment responsable.



EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Quan parlem d’energia renovable, ens 
referim a l’energia que s’obté de fonts 
naturals inexhauribles com és el cas de 
l’energia solar, l’eòlica i la hidràulica; o 
bé de fonts artificials recurrents en què 
intervé una important capacitat de re-
generació a partir de residus o de mas-
sa vegetal, com és el cas del biogàs i 
de la biomassa, respectivament, molt 
menys abundants que les tres fonts an-
teriors.

En els darrers anys, l’oferta d’empreses 
d’energia verda ha crescut. Totes les 
empreses consultades ofereixen ener-
gia 100% renovable i tenen en compte 
les necessitats de models de negoci 
com ara les peixateries i els mercats.

BARCELONA ENERGIA

És una empresa pública de l’Àrea metropoli-
tana de Barcelona i de l’Ajuntament de Bar-
celona que proporciona servei a usuaris de 
municipis del seu territori. Ofereix energia 
renovable 100% certificada per l’organisme 
estatal competent. Algunes peixateries i dis-
tribuïdors ja recorren als seus serveis, entre 
els quals s’inclouen informes de consum i la 
possibilitat de contractar col·lectivament la 
seva oferta.

SOM ENERGIA

Cooperativa sense ànim de lucre que opera 
a tot Catalunya. Produeixen i comercialitzen 
exclusivament energia d’origen renovable 
certificada, amb aspiració a canviar el model 
vigent. Ofereixen acords tant amb col·lectivi-
tats com a persones físiques, a qui proporci-
onen assessorament energètic.

ESCANDINAVA 
D’ELECTRICITAT

Una altra alternativa 100% verda. Empresa 
privada instal·lada a Barcelona des de 2008, 
treballen a partir de xifres de consum reals. 
D’aquí ve que puguin eliminar despeses pres-
cindibles a la factura de la llum i optimitzar al 
màxim el consum d’energia.

HOLA LUZ

És una empresa privada que També ofereix 
electricitat 100% renovable i ofertes concre-
tes per als membres del Gremi de Peixaters. 
A més, entre els seus serveis es troba la ins-
tal·lació de plaques solars.



TRANSPORT I 
MOBILITAT

Les emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle per consum de combustible fòssil 
preocupen especialment el sector pes-
quer i aqüícola. La necessitat de vehicles 
refrigerats dificulta la transició a un model 
de vehicles elèctric. La tecnologia per a 
vehicles elèctrics en aquest tipus de dis-
tribució encara no està completament de-
senvolupada.

El Pla de Mobilitat Urbana i l’Estratègia de 
Distribució Urbana de Mercaderies mitjan-
çant vehicles elèctrics i híbrids són dues 
iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona 
que mostren l’aposta per un model de 
mobilitat més sostenible. La ciutat ofereix 
més de 500 punts de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics, a més de serveis de vehicle 
elèctric compartit.

Una de les alternatives a aquesta inexis-
tència de vehicles elèctrics refrigerats és 
la incorporació d’una cabina isotèrmica a 
l’interior dels vehicles elèctrics actuals.

D’altra banda, aquest suggeriment de re-
frigeració es podria traslladar a les empre-
ses de bicimissatgeria que no disposen de 
sistemes de refrigeració als seus vehicles. 
Aquesta mesura permetria l’accés a la 
distribució a cooperatives i negocis amb 
consciència ecològica i bones pràctiques 
laborals, com per exemple, Coop De Pedal, 
A Pinyó i Mensakas.

L’actual alternativa sostenible dins 
de la ciutat passa per empreses que 
reparteixen aliments frescos o con-
gelats mitjançant bicicletes, trici-
cles i quadricicles, com és el cas de 
vanAPEDAL i Cargobici, ubicats a 
prop de la Confraria de Pescadors 
de Barcelona.

EL PEIX AL PLAT

El Peix al Plat és una microempresa 
interessada en la divulgació del con-
sum responsable de productes pes-
quers. La seva aposta per la proximi-
tat cerca una distribució sostenible, 
de preus assequibles, on la promo-
ció d’espècies poc conegudes i el 
treball directe amb les llotges cata-
lanes juguen un paper fonamental.

El pla MOVES 2021 facilita l’ad-
quisició directa o a través de lísing 
o rènting de vehicles elèctrics. Així 
mateix, el Govern de la Generalitat 
ha impulsat la convocatòria del pla 
MOVES3cat per adquirir vehicles 
elèctrics i punts de recàrrega.



MedCities es va crear el 1991 a Barcelona 
quan 16 ciutats van establir una xarxa amb 
el propòsit, inicialment, de donar suport a la 
protecció del medi ambient des d’una pers-
pectiva local. El 2015, la xarxa es va trans-
formar en una organització totalment inde-
pendent i ara reuneix 63 autoritats locals de 
totes les costes de la conca mediterrània. La 
transformació de MedCities en una associ-
ació legal ha augmentat la seva capacitat 
operativa i ha millorat la seva capacitat per 
promoure el desenvolupament sostenible 
urbà. La Secretaria General de MedCities 
s’estableix a Barcelona, a les instal·lacions 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb 
el suport del municipi de Barcelona. L’As-
sociació té una estructura descentralitzada 
amb dues antenes territorials (centres de 
transferència de coneixement-KTC) a Sfax 
(Tunísia) i a la comunitat urbana d’Al Fayhaa 
(Líban).
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