Redacció: abril 2021

REALITZACIÓ DE LA RECOLLIDA D’OLI VEGETAL USAT
COOPERANT AMB CAUSES SOCIALS. EXEMPLE
D’IMPLEMENTACIÓ
Projecte “Greixos i Càncer” de l’Institut Català d’Oncologia (Catalunya)

Descripció
L’Institut Català d’Oncologia (ICO), empresa pública creada l’any 1 995 pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, impulsa el projecte “Greixos i Càncer”, una iniciativa de
caràcter científic i social que té per objectiu impactar de forma positiva en el pronòstic i la
qualitat de vida dels pacients; en base al coneixement de la importància d’obrir nous
horitzons en l’àmbit de la investigació oncològica, que puguin relacionar el metabolisme dels
greixos amb l’aparició i l’evolució del càncer i del pacient oncològic.

Figura 1 . Territori d’acció a través del model de col·laboració en xarxa establert amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Font: Institut
Català d’Oncologia, 2021 .
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La iniciativa “Greixos i Càncer” s’articula en base tres eixos fonamentals:


L’empoderament dels pacients: cerca d’un espai segur on els pacients i els familiars
puguin trobar informació mèdica adaptada, objectiva i atractiva sobre l’alimentació i
càncer que els ajudi a resoldre dubtes i a treballar dia a dia una de les necessitats
clau en la cura dels pacients i que, a més reporta beneficis directes tant a ells com als
seus familiars.



Investigació centrada en el pacient: estudi en profunditat sobre com empren les
cèl·lules tumorals els lípids grassos per sobreviure i fer metàstasi. Aquestes alteracions
són comunes en molts tumors i tenen un potencial d’aplicació en la majoria de tipus
de càncer. En aquest sentit, el projecte cerca nous biomarcadors que permetin
individualitzar els pacients i trobar dianes terapèutiques que obrin un nou ventall de
tractaments dins de la medicina personalitzada i de precisió.



Millora de la qualitat de vida: dinamització a través d’accions dirigides a la millora
del dia a dia dels pacients oncològics, que els ajudin a mitigar els problemes derivats
de la malaltia i dels tractaments. Així mateix, la iniciativa busca impactar en el
conjunt de la societat mitjançant la difusió i promoció d’hàbits de vida saludables.

En aquest context, s’impulsa la campanya Recicla el teu oli contra el càncer, amb la finalitat
de millorar la recollida selectiva d’aquest residu i, alhora, fer una aportació econòmica al
projecte destinat a la investigació i millora de la qualitat de vida dels pacients. Són els
operadors encarregats d’efectuar la recollida d’aquest residu els que realitzen aquesta
aportació, establint sinèrgies entre la lluita contra el càncer i l’economia circular.

Figura 2. Logotip de la campanya “Recicla el teu oli contra el càncer”. Font: Institut Català d’Oncologia, 2021 .
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La campanya de recollida solidària d’oli vegetal usat compta amb la col·laboració de les
empreses Geoli i Biosity, oferint a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) un donatiu per cada litre
d’oli usat que es reculli a través d’aquesta iniciativa, impulsada pels municipis que
s’adhereixin al projecte1 .

Figura 3. Contenidor específic per a la recollida selectiva d’oli vegetal domèstic. Font: Institut Català d’Oncologia, 2021 .

Actualment, el projecte es troba en fase inicial de desenvolupament, obert a la participació i
col·laboració de qualsevol entitat interessada. En aquest sentit, els ens locals poden
col·laborar mitjançant el desenvolupament d’una campanya informativa per a la recollida
d’oli vegetal usat incorporant la present causa social, amb l’objectiu d’incrementar la
participació en la recollida a través de la sensibilització social. En cas que, l’ens local
interessat en col·laborar operi actualment amb alguna de les empreses esmentades, haurà
de comunicar-li el seu interès en participar en el projecte “Greixos i càncer”. En cas contrari, si
el municipi interessat en col·laborar opera amb una empresa o entitat diferent, haurà de
coordinar l’acord entre l’empresa gestora del residu i l’Institut Català d’Oncologia (ICO).
L’ICO és una institució plenament conscienciada vers la problemàtica del canvi climàtic i
compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de
l’ONU, compromís que posa de manifest en totes les seves polítiques i planificacions. Per
altra banda, l’Agència de Residus de Catalunya es suma a la lluita contra el càncer ajudant a
impulsar una campanya amb doble objectiu: social i ambiental. En aquest sentit, a banda de
la vessant solidària que presenta la iniciativa, des d’un punt de vista ambiental, cada litre d’oli
reciclat contribueix a evitar la contaminació de recursos hídrics, a reduir el cost de depuració
d’aigües residuals i a generar biodièsel com a biocombustible, essent un substitutiu
sostenible del consum de combustibles fòssils.
1 Actualment, els acords s’han realitzat amb les dues empreses operadores esmentades per al model de recollida en contenidors a la

via pública, no obstant això, es pretén fer-lo extensiu a altres operadors d’aquest residu i altres models de recollida.
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