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Objectiu d’aquesta breu guia 
Aquesta breu guia ha estat elaborada per 
un subgrup del Comitè de Conservació 
i Sostenibilitat Ambiental de l’Associació 
Mundial de Zoos i Aquaris (WAZA) per ajudar 
els membres de WAZA a comprendre i donar 
suport al Memoràndum d’entesa (MoU) entre 
WAZA i la Taula rodona sobre l’oli de palma 
sostenible (RSPO) sobre l’obtenció d’oli de 
palma sostenible. Independentment de la 
ubicació del vostre zoològic i/o aquari o del 
vostre pressupost, aquesta guia conté passos 
senzills per ajudar-vos a començar a canviar 
la manera com la vostra organització pensa i 
obté l’oli de palma.

Col·laboradors
Chelsea Wellmer 
Tracey Gazibara 
(Cheyenne Mountain Zoo)

Paula Cerdán
Gavrielle Kirk-Cohen 
Valy Gourdon
(WAZA Executive Office)

Altres documents que ens han servit com a 
inspiració inclouen: 

• The WAZA Short Guide: How to reduce 
single-use plastic at your zoo or aquarium.

• The WAZA Short Guide: How to choose 
responsibly sourced forest products at your 
zoo or aquarium.

Foto de Portada/contraportada: Imatge 
aèria de plantacions de palmera d’oli al 
poble de Sabintulung, districte de Muara 
Kaman, regència de Kutai Kartanegara al 
Kalimantan oriental, Indonèsia.

Foto © Ricky Martin/Centre d’Investigació 
Forestal Internacional

Cita
World Association of Zoos and 
Aquariums (2021). A short guide on 
sourcing sustainable palm oil at your 
zoo or aquarium. Barcelona: WAZA 
Executive Office, 32 pp.

Maquetació i disseny
Paula Cerdán 
(WAZA Executive Office)

Chelsea Wellmer 
(Cheyenne Mountain Zoo)

Traducció al Català
Paula Cerdán 
(WAZA Executive Office)

En 100 anys, el 97% de tots els tigres de Sumatra 
(Panthera tigris sumatrae) s’han perdut. Són víctimes 
de la caça il·legal i dels conflictes entre humans i 
fauna salvatge, però la degradació de l’hàbitat és la 
principal amenaça per a la seva supervivència. Entre 
el 1990 i el 2010, Sumatra va perdre al voltant del 40% 
dels seus boscos, principalment a causa de l’expansió 
de les plantacions de palmera d’oli, que amenaça la 
supervivència d’aquesta espècie estimada en menys 
de 400 individus salvatges.

Foto © Amie Stubbs/Nashville Zoo
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Antecedents
Què és l’oli de palma?
L’oli de palma és l’oli vegetal comestible més 
utilitzat arreu del món. S’obté al esprémer el 
fruit de la palmera d’oli (Elaeis guineensis i Elaeis 
oleifera). És barat i eficient, convertint-lo en l’oli 
vegetal més utilitzat del món, i el seu consum 
mundial està en augment. L’oli de palma s’utilitza 
àmpliament per la seva versatilitat i les seves 
múltiples propietats, com ara ser semi sòlid a 
temperatura ambient i estable a alta temperatura, 
resistir l’oxidació i ser inodor i incolor, cosa que 
ajuda a preservar la integritat del producte. 

Tot i que son originàries d’Àfrica, les palmeres 
d’oli es van portar al sud-est asiàtic a mitjans del 
segle XVIII, i Indonèsia i Malàisia representen 
actualment subministren el 84% d’oli de palma 
a tot el món (USDA, 2021). Milions de famílies 
depenen del sector de l’oli de palma als països 
productors. A Malàisia, 4,5 milions de persones 
viuen de la producció d’oli de palma, jugant un 
paper crucial en la reducció de la pobresa.

Tanmateix, l’establiment insostenible de 
plantacions massives de palmera d’oli està 
perjudicant el medi ambient, els hàbitats i les 
espècies que habiten aquestes terres.

Entre 1980 i 2020, la producció mundial d’oli de 
palma va augmentar de 4,5 milions de tones 
(UICN, 2018) a 75 milions de tones anuals (RSPO, 
2016).

L’oli de palma es pot trobar en aproximadament 
el 50% dels productes que es poden comprar en 
una botiga, incloent aliments envasats, xampú, 
xocolata, cosmètics, menjar per a mascotes i 
material de neteja. Actualment, aproximadament 
la meitat de les persones a tot el món, 
principalment a Àsia i Àfrica, depenen de l’oli de 
palma com a oli de cuinar.

A mesura que la població mundial continua 
creixent, també ho farà la demanda d’oli 
de palma, que s’espera que augmenti 
aproximadament un 1,7% anual fins al 2050. 
Aquesta expansió ha impulsat històricament 
la desforestació (UICN, 2018), principalment al 
sud-est asiàtic, però també, i més recentment, a 
Amèrica Llatina i Àfrica subsahariana.

La desforestació tropical lligada a la producció 
insostenible d’oli de palma ha estat responsable 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
núvols de pol·lució, la contaminació de l’aigua, 
els abusos dels drets humans i ha posat en joc 
la conservació de la vida salvatge en alguns dels 
hotspots de biodiversitat del món.

Palm

3.62 47 2 0.5

Soybean

0.3 315 29 2.9

Rapeseed

0.79 99 11 0.7

Yield
Tonnes of oil produced per hectare

Fertiliser
kg to produce one tonne of oil

Pesticides
kg to produce one tonne of oil

Energy input
Gigajoules to produce one tonne of oil

Quan es produeix de manera sostenible, l’oli de palma és 
l’opció més eficient i assequible, ja que requereix menys 
terra, pesticides i fertilitzants que altres alternatives d’oli. 
© WAZA

Fruits de palmera d’oli que s’han collit a la plantació 
de palmera d’oli de la cooperativa Bina Tani Muara 
Kaman Ulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan oriental, 
Indonèsia

Foto © Ricky Martin/ Centre d’Investigació Forestal 
Internacional

Dona venent fruits de palmera d’oli a Gabon
Foto © Nathalie van Vliet/Centre d’Investigació 
Forestal Internacional

Quina és la solució? 
El boicot a l’oli de palma no ofereix una 
solució a llarg termini al problema. 

Part de la solució és la promoció de 
la producció d’oli de palma sostenible 
certificada.

Boicotejar l’oli de palma i canviar a un oli 
vegetal alternatiu com ara la colza, gira-sol, 
soja o coco requeriria entre quatre i deu 
vegades més superfície per al cultiu, així com 
recursos addicionals, fertilitzants i pesticides. 
Aquest cost addicional de recursos es 
traduiria en una major desforestació, 
empitjorant la situació d’altres ecosistemes, 
la fauna i els seus hàbitats, especialment a 
les zones tropicals.

Si l’oli de palma es produeix de forma 
sostenible protegint les selves tropicals, 
les espècies, la gent de la indústria i les 
poblacions indígenes, pot ser l’oli vegetal més 
ecològic disponible per al consum massiu.

També és important reconèixer que la majoria 
de les crides per boicotejar l’oli de palma 
estan sorgint de regions occidentals com 
Europa, Austràlia/Nova Zelanda i Amèrica del 
Nord. Mentre que aquests regions importen 
oli de palma, el gruix de la importació i/o el 
consum es produeix en només quatre països: 
Indonèsia, Malàisia, Índia i Xina. Si les regions 
occidentals boicotessin l’oli de palma per 
complet, encara existiria un mercat per a l’oli 
de palma insostenible. Això posa de manifest 
la importància de transformar el mercat per 
convertir l’oli de palma sostenible en la norma.

Palma Soja Colza

Rendiment 
Tones d’oli extretes per hectàrea

Fertilitzant 
kg per a produir una tona d’oli

Pesticides 
kg per a produir una tona d’oli

Requeriment energètic  
Gigajoules per a produir una tona d’oli

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/palm-oil-and-biodiversity
https://rspo.org/about/goodbadpalmoil
https://rspo.org/about/goodbadpalmoil
https://rspo.org/about/goodbadpalmoil
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“Quan es consideren els impactes 
desastrosos de l’oli de palma sobre la 
biodiversitat des d’una perspectiva 
global, no hi ha solucions senzilles. La 
meitat de la població mundial utilitza 
oli de palma en els aliments, i si el 
prohibim o el boicotegem, és probable 
que altres olis més demandants de 
terra ocupin el seu lloc. L’oli de palma 
ha arribat per quedar-se i necessitem 
urgentment accions concertades per 
fer que la producció d’oli de palma sigui 
més sostenible, assegurant que totes les 
parts (governs, productors i cadena de 
subministrament) compleixin els seus 
compromisos de sostenibilitat”.

- Inger Andersen, 
  Ex-directora General de la UICN 2015-2019 

  Cita a IUCN News  (Paris, 26 de Juny de 2018)

“

Tot i que hi ha estàndards governamentals als països 
que produeixen oli de palma, com ara l’esquema de 
certificació de l’oli de palma sostenible de Malàisia 
(MSPO) i l’esquema de certificació d’oli de palma 
sostenible d’Indonèsia (ISPO), creiem que la RSPO és 
l’esquema de certificació d’oli de palma sostenible més 
robust actualment disponible. 

Taula rodona sobre l’oli de palma 
sostenible (RSPO)
La RSPO és una organització internacional sense 
ànim de lucre dedicada a promoure la producció 
responsable d’oli de palma sostenible.

L’esquema de certificació RSPO estableix els 
estàndards més alts per a la producció i l’ús d’oli 
de palma. Els productes elaborats amb oli de 
palma sostenible certificat RSPO (CSPO) es poden 
comprar a empreses certificades RSPO, a empreses 
que provenen de cadenes de subministrament 
certificades RSPO o identificats per etiquetes RSPO. 

La RSPO ha desenvolupat un sistema d’etiquetatge de 
productes que permet a la gent identificar fàcilment 
els productes d’oli de palma d’origen responsable.

Hi ha tres nivells diferents d’etiquetes de marques 
comercials. “Certificat” per a l’oli de palma amb 
identitat preservada i segregada, “Mixt” per a l’oli 
de palma Mass Balance i “Crèdits” per a l’oli de 
palma Book and Claim.

Qui determina què és l’oli de 
palma sostenible?
La Taula Rodona sobre l’Oli de Palma 
Sostenible (RSPO), és una organització sense 
ànim de lucre que reuneix totes les parts 
interessades de la indústria de l’oli de palma, 
inclosos els productors, transformadors 
o comerciants de palmera d’oli, fabricants 
de béns de consum, minoristes, bancs/
inversors i organitzacions no governamentals 
ambientals i socials, i és el millor estàndard 
per certificar l’oli de palma com a sostenible.

Els Principis i Criteris (P&C) en evolució de la 
RSPO són les directrius per les quals la RSPO 
determina si l’oli de palma és sostenible o no. 
Els P&C inclouen 39 criteris sota 7 principis 
que han estat aprovats pels membres de 
la RSPO. Se centren en les persones, la 
prosperitat i el planeta.

Què espera WAZA 
de la RSPO?

Tot i que aquesta guia reconeix que la taula rodona 
sobre l’oli de palma sostenible (RSPO) és l’esquema 
de certificació d’oli de palma més complet i reconegut 
disponible, encara pot millorar. Com a organitzacions de 
conservació, podem ser una força important per impulsar 
la indústria de l’oli de palma en la direcció correcta.

Juguem un paper important en la defensa de la 
RSPO, però també en promoure millores dins de 
la RSPO quan sigui necessari. 

Els estàndards RSPO es van millorar significativament 
el 2018 amb el llançament dels nous Principis 
i Criteris. Tanmateix, la RSPO és una norma de 
certificació voluntària que reuneix totes les parts 
interessades i, per tant, no és una solució ràpida i no 
és immune als reptes. Per assolir el nostre objectiu 
col·lectiu de convertir l’oli de palma sostenible en la 
norma, serà un viatge que requerirà l’esforç de moltes 
organitzacions per impulsar la RSPO al següent nivell.

Diverses de les organitzacions que han contribuït a 
aquesta guia són membres de la RSPO per defensar 
els objectius de les ONG ambientals i els espais 
i animals que protegeixen. Altres col·laboradors 
treballen fora de la RSPO i donen suport als seus 
esforços amb cautela. 

Tot i així, tots mantenim la RSPO en gran mesura, i 
el nostre suport continuarà mentre la protecció de 
la biodiversitat i el medi ambient es mantingui al 
capdavant del treball de la RSPO.

Més enllà de garantir que els membres segueixin els 
Principis i Criteris de 2018, esperem que la RSPO 
com a mínim:

1. Millori els estàndards de certificació promovent la 
gestió i el seguiment de les àrees de conservació, 
incloses les espècies i les poblacions.

2. Millori el sistema de certificació perquè les 
auditories se centrin en els impactes de les 
accions més que en les accions en si.

3. Desenvolupin nous enfocaments per mesurar la 
biodiversitat en plantacions sostenibles.

4. Supervisin activament els seus membres per detectar 
violacions dels estàndards de la RSPO i actuïn en 
conseqüència quan es detectin infraccions.

Per la nostra banda, ens comprometem a ajudar la 
RSPO com a experts en biodiversitat i animals i com a 
institucions educatives que tenen la capacitat d’arribar 
a milions de persones cada any per ajudar en l’objectiu 
compartit de fer que l’oli de palma sigui sostenible.

Els cangurs arboris (Dendrolagus sp.) viuen a les selves tropicals de les terres 
baixes i muntanyoses de Papua Occidental, Papua Nova Guinea i l’extrem nord 
de Queensland, Austràlia.

La pèrdua d’hàbitat per a la tala, la producció de fusta o la conversió a 
plantacions de cafè, arròs o palmeres d’oli s’han convertit en les principals 
amenaces per a la seva supervivència.

Foto © Amie Hindson/Zoos Victoria
666

Les definicions 
d’aquestes ca-
denes de submin-
istrament d’oli de 
palma es poden 
trobar a la pàgi-
na 14 d’aquest 
document.

https://rspo.org
https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
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El rol deels zoos i aquaris
Els zoològics i aquaris proporcionen un 
vincle directe entre els animals que cuiden 
i els seus homòlegs a la natura. Com a 
organitzacions de conservació de confiança, 
els zoològics i els aquaris estan preparats 
per educar els sectors públic i privat sobre 
la millor manera de conservar la vida i els 
espais salvatges. Tenint això en compte, 
hem de fer servir el nostre poder col·lectiu 
per defensar l’ús d’oli de palma sostenible 
certificat.

El novembre de 2017, 
l’Associació Mundial de Zoos 
i Aquaris (WAZA) va signar un 
memoràndum d’entesa (MoU) 
amb la Taula Rodona sobre l’oli 
de palma sostenible (RSPO). 
El MoU enumera set objectius 
específics, quatre dels quals 
són responsabilitat de WAZA i 
els seus membres del zoo i/o 
aquari.

Animals que reben l’impacte de l’oli de palma no sostenible 
Les palmeres d’oli, els arbres que produeixen 
els fruits processats per obtenir oli de palma, 
prosperen als climes tropicals al llarg de 
l’equador. Aquestes zones són la llar dels 
Hotspots més biodiversos del planeta, 
allotjant milions d’espècies vegetals i animals 
úniques.

Països productors d’oli de palma

Àrea tropical al llarg de l’equador

Dendrobàtids
Foto © Brian Gratwicke

Peresós de coll fosc
Foto © Henry Lien

Os formiguer
Foto © Evelyn Aguilera

Hipopòtam pigmeu
Foto © Alex Kantorovich

Ximpanzé
Foto © Jean-Marc Astesana

Okapi
Foto © Cheyenne 
Mountain Zoo

Tigre Malai
Foto © Bernard Spragg

Orangutan
Foto © Carrie P

Calau bicorne
Foto © Angad Achappa

Pitó verda
Foto © Yu-Chuan Chen

Elefant asiàtic
Foto © Zachi Evenor

Segons la UICN, l’expansió de les plantacions de palmera d’oli podria afectar el 54% dels 
mamífers amenaçats i el 64% dels ocells amenaçats a nivell mundial. El gràfic següent 
destaca només algunes de les moltes espècies afectades per l’oli de palma no sostenible.

9
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WAZA fomentarà la participació entre 
els seus membres per fer aportacions 
tècniques per millorar els indicadors i 
criteris de sostenibilitat de l’esquema 
de certificació RSPO, especialment pel 
que fa a la responsabilitat ambiental i la 
conservació de la biodiversitat;

WAZA liderarà la coalició de zoològics i 
aquaris per promoure la conscienciació 
sobre els productes i el consum d’oli 
de palma sostenible certificat (CSPO) al 
públic en general. Les campanyes de 
conscienciació les haurien de dur a terme 
el 50% dels membres de WAZA l’any 2023 
o tots els zoològics que alberguin espècies 
carismàtiques que es veuen afectades 
negativament per les plantacions de 
palmera d’oli no sostenibles per al 2023;

El 50% dels membres de WAZA es 
comprometen a utilitzar només CSPO en 
els productes que comercialitzen, compren 
i consumeixen als seus locals per al 2023;

Participació de WAZA al grup de treball de 
‘Biodiversitat i alt valor de conservació’ de la 
RSPO com a persones convidades, segons sigui 
necessari, per proporcionar informació sobre 
projectes de conservació in situ potencials per 
a projectes de compensació i per proporcionar 
coneixements locals per informar les decisions 
del panel de compensació.

Podeu llegir l’MoU aquí.

1

El MoU entre WAZA i RSPO 
té quatre objectius clau:

Implementant una política 
institucional sobre 
l’abastiment d’oli de palma 
sostenible
El desenvolupament d’una política institucional 
o una declaració de posició sobre l’oli de palma 
sostenible proporciona orientació al lideratge 
i claredat al personal quan s’intenta traslladar 
l’abastament a proveïdors compromesos amb 
l’oli de palma sostenible. Aquesta política ajuda 
a donar explicacions i orientació i ajudarà els 
membres de WAZA a compartir la responsabilitat 
d’assolir els objectius del MoU amb la RSPO.

Seria útil esbrinar què diu la vostra legislació local, 
regional o nacional sobre l’oli de palma. Alinear la 
vostra política amb les polítiques locals o nacionals 
facilitarà la seva implementació.

Més endavant es proporciona una plantilla d’una 
política d’oli de palma sostenible. Convidem a cada 
institució a adaptar aquesta política de manera 
que sigui rellevant i eficaç en el seu context.

El Tiger Trek de Taronga: 
Empoderant els consumidors per 
a salvar el tigre de Sumatra de 
l’Extinció
Taronga Conservation Society Australia| Austràlia

A Taronga, creiem que tenim la responsabilitat de 
parlar per la fauna i explicar les seves històries. 
L’exposició del tigre de Sumatra de Taronga, Tiger 
Trek, es centra en el que els individus poden fer des 
d’Austràlia per protegir el tigre de Sumatra.

Aquesta experiència sense precedents, inclou un 
viatge en avió simulat al parc nacional de Way Kambas 
a Sumatra, Indonèsia, on els hostes connecten 
amb tigres de Sumatra. A continuació, els convidats 
entren al parc nacional i aprenen sobre l’abast de 
la desforestació i el seu impacte en la vida salvatge, 
mentre escolten la solució que ofereix l’oli de palma 
sostenible certificat. A continuació, els convidats 
s’obren camí per una experiència interactiva en un 
supermercat d’estil occidental, Choice Mart, que 
inclou una àmplia selecció de les marques preferides i 
més conegudes d’Austràlia i més de 30 productes.

Mitjançant la campanya Raise Your Palm, els convidats 
poden ajudar a salvar el tigre de Sumatra mitjançant 
una aplicació interactiva que utilitzen per triar productes 
per al seu carretó de la compra, esbrinar la seva 
qualificació d’oli de palma sostenible i, a continuació, 
enviar un correu electrònic a les empreses animant-los 
a obtenir-los 100% segregats i oli de palma sostenible 
certificat i donar les gràcies als que ja han fet la transició.

Més de 2 milions de visitants han passat per 
l’experiència, amb més de 130.000 correus electrònics 
enviats a 11 empreses.

Cas d’Estudi

Adalt: Exhibició ‘Tiger Trek Sumatran Tiger’
Middle: Simulació d’un viatge en avió a Indonèsia
Abaix: Supermercat interactiu per empoderar els 
visitants i involucrar empreses.

Fotos © Taronga Zoo

Un estudi de 2017 de Tamaris-Turizo 
et al., va demostrar que la destrucció 
d’hàbitats per les plantacions 
insostenibles de palmera d’oli a escala 
industrial ha estat seguida d’episodis 
d’extinció local de diferents espècies 
d’ocells com la falciforme de punta 
blanca (Eutoxeres aquila) a la regió de 
l’Orinoquía a Colòmbia, coneguda per 
la seva alta densitat de plantacions de 
palmera d’oli.

Foto © Charlie Jackson

<LC>
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Petit productor que 
mostra el fruit de la 

palmera d’oli a Pachiza, 
San Martín, Perú.

 
Foto © Juan Carlos 

Huayllapuma/Centre 
d’Investigació Forestal 

Internacional

Política d’oli de palma d’origen sostenible 
(afegiu el nom i el logotip de la vostra organització)

Propòsit
Incloeu una introducció a l’oli de palma i el seu 
impacte sobre el medi ambient quan es produeix 
de forma no-sostenible. És important definir la 
diferència entre l’oli de palma no-sostenible i el 
sostenible. Vinculeu aquest problema amb els 
animals que teniu al vostre càrrec l’existència 
dels quals està amenaçada per l’oli de palma 
no-sostenible per vincular aquest tema amb el 
perquè de la implicació de la vostra organització. 
Respon a la pregunta: “Per què necessitem una 
política d’oli de palma sostenible?”

La implicació de la vostra organització hauria de 
cobrir qualsevol campanya que tingueu o esteu 
desenvolupant per donar suport a l’oli de palma 
sostenible. Quan sigui pertinent, també incloeu 
referències a les millors pràctiques o obligacions 
legals o socials. A continuació, proporcioneu un 
propòsit clar per a aquesta política.

Per exemple, l’objectiu d’aquesta Política d’oli de 
palma sostenible és:

• proporcionar orientació per permetre coherència 
i control sobre el treball amb proveïdors 
compromesos amb l’oli de palma sostenible;

• demostrar responsabilitat i millors pràctiques;
• proporcionar orientació sobre l’adquisició 

sostenible d’oli de palma mitjançant contractes, 
venda al detall, associacions i campanyes;

• garantir un missatges coherents al personal i 
als visitants;

• donar suport al MoU entre WAZA i la RSPO.

Responsabilitat
Detalleu qui supervisa la política i assegura que hi 
ha recursos per fer-la realitat. Quins membres del 
personal responsabilitzaran la vostra organització 
de la implementació d’aquesta política i com 
garantiran que es compleixin els objectius?

Àmbit i compliment
Incloeu allò sobre el que la vostra organització pot tenir 
cert control. És possible que hàgiu de definir un límit. 
No totes les organitzacions tenen control sobre tota la 
instal·lació (botigues subcontractades o restaurants): 
expliqueu on teniu el control de la presa de decisions 
o, alternativament, on teniu influència. Indiqueu 
també qui a la vostra organització ha de complir la 
política, com ara personal, voluntaris, proveïdors i 
contractistes. Si sou el propietari, podeu incloure 
clàusules sobre l’ús sostenible de l’oli de palma.

Objectius
Definiu els vostres objectius i com aquesta política 
dóna suport a la implementació i el progrés 
d’altres estratègies o polítiques de l’organització.

Per exemple, aquesta Política sobre l’oli de palma 
sostenible és necessària per donar suport a la 
implementació de [nom de l’organització]:
• Política de Sostenibilitat Ambiental
• Política de Compra sostenible
• Protecció del Medi Ambient
• Activitats de l’equip de sostenibilitat ambiental

Pla temporal
S’ha d’incloure un pla clar amb un temps determinat pels 
objectius a assolir. Per exemple, per al dia XX tindrem... 

Referències 
Proporcioneu referències o material de lectura 
addicional com sigui necessari.

Una plantilla de 
política per a la 
vostra organització
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Definicions
Us suggerim que afegiu una secció de Definicions 
a la vostra política per aclarir les definicions de les 
paraules clau o frases utilitzades. La secció següent 
ofereix alguns exemples que es podrien incloure, 
però és possible que també vulgueu ajustar-vos al 
vostre context regional i/o organitzatiu.

Alt valor de conservació (AVC): Una àrea amb 
una importància destacada i crítica pel seu valor 
ambiental, socioeconòmic, cultural, biodiversitat i/o 
paisatgístic; inclòs com a criteris forestals sostenibles 
l’any 1999 (FSC, Forest Stewardship Council).

Alt estoc de Carboni (HCS): l’estoc de carboni és 
la quantitat de carboni emmagatzemat en una àrea 
determinada (per exemple, un bosc o una zona de 
torberes). Les terres amb alt contingut de carboni són 
terres amb 35 tones de biomassa de carboni sobre el sòl.

Taula rodona sobre l’oli de palma sostenible 
(RSPO): una organització sense ànim de lucre 
que reuneix grups d’interès dels set sectors de la 
indústria de l’oli de palma: productors, elaboradors o 
comerciants de palmera d’oli, fabricants de béns de 
consum, minoristes, bancs/inversors i organitzacions 
no governamentals ambientals i socials. La RSPO 
ha desenvolupat un conjunt de criteris ambientals 
i socials que les empreses i els agricultors han de 
complir per produir oli de palma sostenible certificat.

Oli de palma sostenible certificat (CSPO): Oli de 
palma que s’ha cultivat en una gestionada i certificada 
d’acord amb els principis i criteris de la taula rodona 
sobre l’oli de palma sostenible.

Principis i Criteris (P&C): l’RSPO va establir un conjunt 
d’estàndards que defineixen les pràctiques per a la 
producció sostenible d’oli de palma. Aquestes normes 
aborden els requisits legals, econòmics, ambientals i 
socials de produir oli de palma sostenible.

Mecanismes de certificació de la RSPO
Reserva i reclamació/crèdits: proporciona 
certificats comercialitzables per a l’oli de palma 
certificat RSPO a la base de subministrament 
d’oli de palma. La base de subministrament 
pot oferir aquests certificats en un sistema de 
transaccions basat en web als usuaris finals que 
decideixen suportar volums específics d’oli de 
palma certificat RSPO i/o els seus derivats. És el 
mecanisme menys rigorós, però es pot iniciar 
fàcilment mitjançant transaccions web en un dia.

Balanç de masses: cadena de subministrament 
física. Supervisa administrativament el comerç 
d’oli de palma sostenible certificat per RSPO 
i els seus derivats al llarg de la cadena de 
subministrament, i és una solució provisional 
fins que el comerç d’oli de palma sostenible 
es converteixi en corrent. El sistema Mass 
Balance permet barrejar CSPO amb oli de palma 
convencional en qualsevol etapa del procés de 
la cadena de subministrament sempre que es 
controlin les quantitats globals de l’empresa.

Segregada: cadena de subministrament física. 
Assegura que l’oli de palma sostenible certificat RSPO 
i els seus derivats lliurats a l’usuari final provenen 
només de fonts certificades RSPO, 100%. Tanmateix, 
permet barrejar CSPO procedents de diferents 
plantacions certificades de manera que no és 
possible la identificació d’una única font original.

Identitat preservada: cadena de subministrament 
física. Aquest sistema assegura que el CSPO i els 
seus derivats lliurats a l’usuari final són únicament 
identificables per a una fàbrica específica i la seva 
base de subministrament i es mantenen físicament 
separats de totes les altres fonts de palmera d’oli al 
llarg de la cadena de subministrament. Aquest és el 
mecanisme més rigorós.

Per a més informació, visiteu: 
https://rspo.org/certification/supply-chains
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Portant als consumidors i 
corporacions cap a l’oli de 
palma sostenible
Cheyenne Mountain Zoo | United States

Al Cheyenne Mountain Zoo, ens centrem en 
tres àrees: l’educació dels nostres visitants/
seguidors sobre la importància de l’oli de 
palma sostenible certificat RSPO, animant les 
empreses a comprometre’s amb l’obtenció d’oli 
de palma sostenible i unir-se a la RSPO i ajudant 
altres organitzacions a iniciar els seus propis 
programes de conscienciació sobre l’oli de palma 
sostenible.

Al nostre edifici de primats hi ha un cartells que 
explica l’oli de palma, així com una simulació de 
botiga amb productes d’empreses compromeses 
amb l’oli de palma sostenible. Això ajuda els 
visitants a entendre la varietat de productes que 
comprem que poden afectar els animals en estat 
salvatge i anima els visitants a parar atenció a 
quines empreses donen suport.

Per oferir als visitants una acció de conservació 
tangible per donar suport a l’oli de palma 
sostenible, hem desenvolupat una aplicació 
mòbil com a guia de compra d’oli de palma 
sostenible. Els consumidors escanegen els codis 
de barres dels productes que volen comprar i 
l’aplicació identificarà si l’empresa que fabrica el 
producte és membre de la RSPO i hem qualificat 
el seu compromís amb l’oli de palma sostenible 
com: “Necessita una millora”, “Bo” o “Excel·lent”.

Els consumidors poden contactar amb les 
empreses de l’aplicació per agrair-los i animar-
los a continuar millorant la seva cadena de 
subministrament d’oli de palma. També facilitem 
que els visitants del zoo enviïn cartes i pàgines 
per pintar que animin les empreses a unir-
se a la RSPO. Mitjançant l’apoderament dels 
consumidors i la comunicació directa amb les 
empreses d’usuaris finals, estem ajudant a 
transformar el mercat a Amèrica del Nord.

Per ajudar altres organitzacions 
a iniciar les seves pròpies 
campanyes d’oli de palma 
sostenible, també hem creat 
un conjunt de recursos oberts 
sobre oli de palma amb 
exemples de senyalització/
gràfics, activitats, fullets, 
imatges/vídeos i molt més.

El personal del Cheyenne Mountain Zoo ajuda a 
establir el vincle entre els orangutans i els visitants.  
Foto © Cheyenne Mountain Zoo

L’aplicació de compra d’oli de palma 
sostenible permet als consumidors 
donar suport a l’oli de palma 
sostenible.
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       Cas d’Estudi

Liderant en Oli de Palma Sostenible
Wildlife Reserves Singapore | Singapur 

Wildlife Reserves Singapore (WRS) es compromet a defensar 
l’ús de l’oli de palma sostenible certificat (CSPO) i a ser un ferm 
defensor de CSPO a Singapur. Som membre fundador de Support 
Asia for Sustainable Palm Oil (SASPO) i membre de la Taula 
Rodona sobre Sustainable Palm Oil (RSPO) des del 2016.

El 2017, vam passar a utilitzar només oli de cuina certificat per RSPO 
als nostres punts de venda d’aliments i begudes i vam dur a terme 
una auditoria interna d’articles comestibles i no comestibles que 
s’utilitzen habitualment als nostres parcs. Per demostrar el nostre 
compromís amb l’ús de CSPO, hem publicat la nostra declaració 
oficial de posició sobre l’oli de palma. Com a part de la nostra política 
de compra verda, també compartim els nostres compromisos amb 
l’oli de palma amb els nostres proveïdors per a productes alimentaris 
i no alimentaris que contenen oli de palma i els seus derivats.

Mitjançant els nostres esforços d’educació pública i defensa, 
sensibilitzem sobre com el consum de productes d’oli de palma 
no sostenibles és un motor clau de la desforestació tropical, amb 
l’objectiu d’impulsar els hostes i els empleats a triar productes 
elaborats amb CSPO. Per reforçar el missatge, reforçarem la nostra 
comunicació sobre l’ús de l’oli de palma sostenible mitjançant noves 
interpretacions a la nostra exposició d’orangutans. A més, hem 
ideat una campanya de dos eixos per al 2021: la primera dirigida 
als empleats i la segona, dirigida als convidats i al públic. La nostra 
campanya d’empleats té com a objectiu garantir que els nostres 
companys estiguin alineats amb la posició de l’organització i estiguin 
equipats amb el coneixement per ser defensors de confiança.

Auditoria de productes d’oli de 
palma d’origen sostenible
Utilitzeu els resultats de l’auditoria completa del consum d’oli 
de palma in situ per completar aquesta taula. L’oli de palma 
o els seus derivats es troben en aproximadament el 50% dels 
productes, com ara: aliments i begudes, dietes i enriquiment 
per a animals, sabons, netejadors, detergents, desinfectants, 
líquids per a vehicles, pintures, subministraments mèdics, 
medicaments veterinaris i molt més.

Per obtenir un altre exemple de com 
el vostre zoo/aquari pot començar a 

controlar l’aprovisionament, podeu accedir 
a la plantilla d’auditoria de proveïdors d’oli 

de palma de Chester Zoo aqui.

A dalt: un rètol interpretatiu que s’utilitza per educar els visitants 
sobre els impactes de l’oli de palma no sostenible i com la solució 

és donar suport a l’oli de palma sostenible.

A baix: els empleats són ferms defensors de l’oli de palma 
sostenible en el seu propi treball i quan parlen amb els visitants.

Fotos © Wildlife Reserves Singapore

Originari de les selves tropicals del 
sud-est asiàtic, s’estima que la població 
del tapir malai (Tapirus indicus) és de 
menys de 2.500 individus després d’una 
disminució de més del 50% durant 
les últimes tres generacions. Aquesta 
davallada es deu principalment a la 
desforestació desenfrenada per a la 
conversió del seu hàbitat a plantacions 
de palmera d’oli.

Foto © Omaha’s Henry Doorly Zoo

Excepcions
Sovint, les organitzacions fan exempcions a 
aquesta política per motius de salut i seguretat 
humana, benestar animal o quan no hi hagi 
cap altre producte alternatiu pràctic o mètode 
de distribució disponible en l’actualitat. Seria 
útil dedicar un empleat a ser el punt de 
contacte per determinar quan s’ha de fer una 
exempció i quan és acceptable.

És possible que vulgueu enumerar possibles 
exempcions a la vostra política pel fi d’evitar 
confusions (p. ex., medicaments veterinaris 
específics).

Quin departament o 
àrea és responsable 
de l’adquisició de 
productes?

Producte, inclòs la 
marca si escau.

Quina empresa 
produeix el producte? 

Les marques sovint 
pertanyen a una organització 
matriu més gran

Si l’empresa no es 
compromet amb l’oli de 
palma sostenible certificat. 
Animeu-los a unir-se a la RSPO o 
canvia a una altra empresa que en 
sigui membre

Per exemple: 
Manteniment

Sabó i la seva marca Empresa XYZ Inc. - 
Membre d’RSPO

N/A
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Per obtenir consells de Cheyenne Mountain Zoo 
sobre com fer inventaris, feu clic  aqui

https://www.mandai.com/en/mandai.html
https://www.dropbox.com/s/ezpkn6uopq5xeb2/Sustainable%20Palm%20Oil%20Audit.pdf?dl=0
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També pots ser un “heroi gutan” i 
ajudar els orangutans
Indianapolis Zoo | Estats Units

Com a membre de la taula rodona sobre l’oli de palma 
sostenible (RSPO), el zoològic d’Indianapolis treballa 
per implicar la comunitat d’Indianapolis perquè utilitzi 
productes d’oli de palma respectuosos amb la vida 
salvatge. Mitjançant la interpretació informal i els 
programes d’educació formal, el zoològic implica els 
visitants in situ i ofereix accions que els visitants poden 
prendre immediatament. Es recomana als visitants que 
descarreguin l’app mòbil d’oli de palma del Cheyenne 
Mountain Zoo mentre es troben al zoo, i el personal del 
Centre Internacional d’Orangutans Simon Skjodt anima 
els visitants a donar suport a l’enriquiment de l’hàbitat 
forestal dels orangutans fent una donació durant la seva 
visita. Des del 2014, els convidats del zoo han donat més 
de 35.000 USD al projecte d’enriquiment del bosc de Kutai 
a través dels quioscos de donació sense efectiu del zoo.

Els panells interpretatius també tenen un paper 
important en el pla del zoològic per fer arribar aquest 
missatge. L’exposició inclou quioscos interactius perquè 
els convidats explorin què poden fer per ajudar, i una 
àrea anomenada ‘Herois Gutan’ que presenta alguns 
defensors del moviment sostenible de l’oli de palma.

Sempre esforçant-se per aconseguir més, el Zoo ha pres 
mesures per eliminar l’oli de palma insostenible dels seus 
esdeveniments. ZooBoo, un esdeveniment que té lloc 
durant tot el mes d’octubre, només ofereix llaminadures 
que figuren com a “orangutan-friendly”. Mitjançant un 
sòlid pla de xarxes socials, també s’anima a les famílies 
i als membres de la comunitat local a fer el mateix. A 
mesura que el zoològic d’Indianapolis continua buscant 
maneres d’utilitzar l’oli de palma més respectuós amb la 
vida salvatge, els projectes existents són un recordatori a 
la comunitat que petits passos en la direcció correcta ens 
poden ajudar a tots a fer més pel nostre medi ambient.

Cas d’Estudi

A dalt: els convidats del zoo poden fer donacions 
per enriquir l’hàbitat forestal del parc nacional 
de Kutai. Foto © Indianapolis Zoo

Centre: una plàntula essent plantada al 
parc nacional de Kutai. Foto © Anne Russon

Inferior: naturalista del zoològic 
d’Indianapolis parla sobre la fruita durian 
amb els visitants. Foto © Ian Nichols

Amb la major part de la seva 
distribució nativa solapada amb 

algunes de les regions productores 
més importants d’oli de palma (eg, 

Sumatra, Borneo, Malàisia, Tailàndia), 
els lleopards ennuvolats (Neofelis sp.) 

estan amenaçats per la degradació 
dels boscos i la pèrdua d’hàbitat, 
principalment com a resultat de 

l’extracció selectiva de fusta i posterior 
conversió a plantacions de palmera d’oli. 

Foto © Jonathan Ross/Nashville Zoo
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Els orangutans de Sumatra (Pongo abelii) estan 
seriosament amenaçats per la pèrdua i la fragmentació 
de l’hàbitat a causa de l’expansió i els impactes de les 
plantacions insostenibles de palmera d’oli sobre les seves 
poblacions, que s’han reduït al voltant del 80% en els 
últims 75 anys.

Foto de fons: Kerinci Seblat National 
Park, Sumatra. © Luke Mackin 

Orangutan © Cheyenne Mountain Zoo

Comunicació

Establint aliances
L’associació amb organitzacions afins augmentarà 
l’èxit i l’impacte dels vostres esforços per promoure 
i obtenir oli de palma sostenible. Es poden establir 
associacions amb escoles i universitats locals, 
govern local, empreses locals i altres zoològics 
i aquaris o grups ecologistes. Els diferents socis 
tindran diferents perspectives i experiències, el 
que significa que aporten noves idees a la vostra 
col·laboració.

Comunicar el vostre compromís d’obtenir 
només oli de palma sostenible és fonamental 
per a l’èxit de la vostra política. És important 
assegurar-se que el personal, els voluntaris i 
altres parts interessades entenguin per què la 
vostra organització està promovent aquesta 
política. Expliqueu al personal la importància de 
donar suport a l’oli de palma sostenible i doneu-
los l’oportunitat de fer preguntes i participar. 
Depenent del marc de la vostra organització, 
també pot ser crucial obtenir el suport del vostre 
Consell d’Administració. En obtenir primer 
el suport de les parts rellevants de la vostra 
organització, facilitareu la comunicació d’aquesta 
nova política d’oli de palma sostenible amb 

venedors, proveïdors, socis i altres. La comunicació 
externa amb el públic i els vostres visitants 
hauria de tenir lloc un cop la vostra política s’hagi 
implementat amb èxit i la vostra organització 
estigui en camí d’aprovisionar-se d’oli de palma 
100% sostenible. Crea missatges fàcils d’entendre 
que es puguin utilitzar a tota la teva organització, 
com ara senyalització, espectacles i demostracions, 
o durant esdeveniments i celebracions especials 
(e.g., si el teu zoo reparteix dolços a Halloween, 
assegura’t que tots els dolços provenen d’empreses 
compromeses amb l’oli de palma sostenible i 
comunica-ho al públic). És important destacar que 
cada pas cap a la implementació d’aquesta política 
protegeix les espècies silvestres.

Cas d’Estudi
Al palmell de les teves mans
Africam Safari | Mèxic
L’any 2011, el departament d’educació per a la 
conservació d’Africam Safari va iniciar la campanya 
“Al palmell de les teves mans”, adreçada al públic 
en general, i que té com a objectiu principal donar 
a conèixer entre els nostres visitants l’oli de palma 
així com les implicacions del seu consum i el impacte 
ecològic que té sobre les espècies animals i els 
boscos tropicals d’arreu del món. La campanya 
també se centra en la situació a Mèxic i com poden 
els nostres visitants fer passos senzills des de casa 
seva per tal de fer que les seves opcions d’oli de 
palma siguin més sostenibles.

Durant les nostres xerrades amb els visitants, parlem 
amb els nostres exploradors sobre la presència de l’oli de 
palma en la nostra vida quotidiana, la seva importància 
i la seva eficiència. També presentem el treball que 
realitza la Taula Rodona sobre l’oli de palma sostenible 
(RSPO) com l’esquema de certificació d’oli de palma més 
fiable. Ensenyem als nostres exploradors i els animem 
a prendre mesures per a l’ús sostenible de l’oli de palma 
llegint les etiquetes dels productes que compren i 
enviant cartes als productors els productes dels quals no 
especifiquen clarament la font de l’oli de palma que estan 
utilitzant. Si, per contra, ho especifica el productor, els 
nostres exploradors els animaran a unir-se a la RSPO.

A partir d’aquesta campanya i per difondre-la dins 
de la comunitat llatinoamericana i mexicana de 
zoològics i aquaris, es va presentar un pòster al 
congrés conjunt de l’Associació Llatinoamericana 
de Zoos i Aquaris (ALPZA) i l’Associació Mexicana de 
Zoos, Criadors i Aquaris (AZCARM) a 2012.

A dalt: joves exploradors durant una de les nostres 
xerrades amb els visitants 

A baix: pòster presentat a la comunitat de zoològics 
i aquaris llatinoamericans i mexicans. 

Fotos © Africam Safari Puebla
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Involucrar els visitants i promoure 
el canvi de comportament
El moviment cap a l’oli de palma sostenible ha 
demostrat que les empreses, les organitzacions 
no governamentals, els productors/agricultors, 
el públic en general i altres tenen el poder 
col·lectiu per canviar les pràctiques empresarials 
i el comportament individual. La implicació de 
totes aquestes parts interessades en el procés 
de presa de decisions al voltant de l’oli de palma 
sostenible ha garantit una protecció ambiental i 
humana més sòlida dins de la indústria de l’oli de 
palma i ha millorat l’objectiu de convertir-lo l’oli 
de palma sostenible en la norma.

A tot el món, els zoos i els aquaris tenen 
el potencial d’afectar de manera positiva 
la consciència sobre la conservació i el 
comportament ambiental de milions de persones 
cada any. Els zoos i aquaris poden tenir un paper 
de suport en campanyes locals, nacionals o 
internacionals per educar els consumidors i les 
empreses sobre l’oli de palma sostenible.

Tanmateix, l’oli de palma sovint es veu de manera 
diferent segons la regió, i és important reconèixer 
que els diferents zoològics i aquaris hauran d’utilitzar 
diferents enfocaments per educar sobre l’oli de 
palma sostenible. Per exemple, els zoològics i aquaris 
del sud-est asiàtic poden haver de considerar la seva 
relació amb els governs d’Indonèsia i Malàisia, els 
majors productors mundials d’oli de palma, o poden 
estar més centrats en les preocupacions ambientals 
que envolten la contaminació. 

Alguns zoològics i aquaris poden estar situats 
en països que no tenen un aprovisionament 
transparent, per la qual cosa és possible que 
vulguin centrar-se a garantir que les empreses 
siguin transparents amb el públic sobre 
l’aprovisionament dels seus productes. Altres 
zoològics i aquaris poden estar més centrats en 
la imatge pública de l’oli de palma sostenible 
i no sostenible. Totes aquestes situacions 
representen campanyes vàlides que poden 
ajudar-vos a inspirar-vos per començar.

Per obtenir més informació sobre com treballen els 
zoològics i els aquaris per influir en els comportaments 
favorables al medi ambient, us recomanem que llegiu 
“Social Change for Conservation — The World Zoo and 
Aquarium Conservation Education Strategy”.

Els goril·les de les planes occidentals (Gorilla gorilla gorilla) 
es poden trobar en algunes de les selves tropicals més denses 
i remotes de l’Àfrica Central. La caça furtiva de carn silvestre 
(bushmeat), el comerç il·legal, la pèrdua d’hàbitat a causa del 
creixement de les indústries extractives (e.g., l’explotació forestal) 
i l’expansió de l’agricultura, i particularment de les plantacions de 
palmera d’oli no sostenibles, representen les principals amenaces 
per a la supervivència d’aquesta subespècie de goril·la. 

Foto © Bristol Zoological Gardens
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Zoos Victoria – Don’t Palm 
Us Off
Zoos Victoria | Austràlia
El 2009, Zoos Victoria va llançar “Don’t Palm Us 
Off”. L’objectiu de la campanya és facilitar la 
introducció de lleis obligatòries d’etiquetatge d’oli 
de palma per als productes alimentaris a Austràlia 
i Nova Zelanda i crear un mercat impulsat pel 
consumidor per a l’oli de palma sostenible 
certificat (CSPO).

Durant els últims deu anys, la campanya ha ajudat 
a educar la nostra comunitat sobre els problemes 
complexes de l’oli de palma. Ha amplificat les veus 
de més de 640.000 australians que demanen al 
govern que canviï les lleis d’etiquetatge i a les grans 
marques per millorar el seu aprovisionament 
d’oli de palma. Aquestes crides de canvi s’han fet 
mitjançant correus electrònics, peticions i mitjançant 
l’experiència interactiva “ Zoopermercat” al zoo de 
Melbourne. Com a resultat, hem vist que l’estat de 
Victòria dóna suport públicament a la reforma de 
l’etiquetatge d’oli de palma i als canvis significatius 

d’aprovisionament dins de les grans marques, inclòs 
l’ajuda a la companyia de pastisseria més gran 
d’Austràlia a canviar a CSPO 100% segregat.

Zoos Victoria audita els majors usuaris d’oli de 
palma dues vegades l’any per fer un seguiment 
del progrés positiu o inacció i per provocar 
discussions proactives amb aquestes marques. 
Els líders de l’espai de pastisseria es mostren a la 
Guia de Pasqua anual i orangutan-friendly.

La decisió final sobre l’etiquetatge de l’oli de 
palma a Austràlia i Nova Zelanda roman en mans 
d’un fòrum governamental. Garantir aquest canvi 
segueix sent un objectiu clau de la campanya, 
juntament amb ajudar les marques d’aliments a 
millorar les seves cadenes de subministrament i 
educar contínuament la nostra comunitat sobre 
els mèrits de CSPO.

Els visitants del santuari Orang Utan del zoo de Melbourne 
poden escanejar els seus productes alimentaris preferits al 

“Zoopermercat” i enviar un correu electrònic directament als 
responsables de la presa de decisions per demanar acció.

Foto © Cormac Hanrahan/Zoos Victoria
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Incrementant la demanda 
d’oli de palma sostenible 
lliure de deforestació
Chester Zoo | Regne Unit
La campanya del “repte de l’oli de palma sostenible” 
de Chester Zoo va començar l’any 2012. Els nostres 
primers passos es van centrar en la comunicació 
interna i l’adquisició, assegurant-nos que el personal 
i els proveïdors entenien el problema i les solucions 
disponibles, i estaven d’acord amb l’adquisició 
de CSPO. Una col·laboració entre el nostre propi 
departament de programes de camp al zoològic, 
equips de màrqueting i aprenentatge va establir un 
programa públic per comunicar aquest complex 
problema de conservació.

A través de la campanya, hem treballat per 
influir en les empreses, la indústria de l’oli de 
palma, els governs nacionals i internacionals i els 
sistemes de certificació. La clau ha estat treballar 
de forma col·laborativa dins de la nostra pròpia 
xarxa (organismes nacionals i internacionals 
d’associacions de zoològics) i al costat d’altres 
ONG per amplificar un missatge conjunt sobre el 
problema i les solucions per a l’oli de palma.

L’any 2017 vam llançar un programa de canvi 
de comportament “Comunitats d’oli de palma 
sostenible” amb l’objectiu d’augmentar la demanda 
de CSPO una ciutat a la vegada. Aquest projecte va 
crear una xarxa d’organitzacions a Chester, des de 
restaurants, cafeteries i empreses fins a escoles i 
fabricants, tots units per ajudar a fer front a la crisi. 
Des de treballar amb comunitats fins a educar els 
visitants del zoològic i les escoles, l’empoderament 
és el centre del nostre focus. Vam poder anunciar 
Chester com la primera ciutat sostenible de l’oli 
de palma del món el 2019. Ara, ciutats i pobles de 
tot el país ara estan treballant amb nosaltres per 
assumir el concepte a la seva pròpia àrea.

La nostra estratègia d’adquisició ara avança i 
s’està expandint cap a productes bàsics lliures 
de desforestació, i estem avançant en els plans 
per actualitzar les polítiques, relacionant-nos 
una vegada més amb proveïdors i externs per 
aconseguir un objectiu sense desforestació per a 
la nostra cadena de subministrament.

La campanya del zoo de Chester va anar més enllà de 
les seves instal·lacions, on va començar, i va acabar 
amb tota la ciutat de Chester declarada la primera 
ciutat sostenible de l’oli de palma del món el 2019. 

Fotos © Chester Zoo

L’os malai (Helarctos malayanus) es troba 
entre les moltes espècies que es veuen 

empeses cap a l’extinció per les plantacions 
insostenibles de palmera d’oli. La creixent 

pèrdua d’hàbitat per la destrucció 
de boscos i la fragmentació del seu 

territori a favor de terres agrícoles per a 
plantacions de palmera d’oli estan reduint 

considerablement el seu hàbitat i les seves 
possibilitats de supervivència.

Foto © Chester Zoo

https://www.chesterzoo.org
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Saltant obstacles
A continuació es mostren alguns dels 
problemes i obstacles comuns que poden 
impedir-vos obtenir oli de palma sostenible 
a la vostra institució i algunes maneres 
suggerides per superar-los.

Intenteu negociar amb els proveïdors, poden estar 
disposats a oferir un descompte en funció de la 
longevitat de la vostra col·laboració si esteu 
signant un contracte o a causa del treball de 
conservació de la vostra organització i el possible 
estat sense ànim de lucre. No obstant això, és 
molt important entendre que el cost monetari de 
canviar a proveïdors sostenibles és necessari per ser 
considerada una organització creïble amb ment de 
conservació. No proveir-se d’oli de palma sostenible 
mentre demanes als altres que ho facin, serà objecte 
d’ample escrutini del públic i dels companys.

“Qui és l’RSPO? No n’he sentit mai a parlar”

Fundada l’any 2004, la Taula Rodona sobre l’Oli 
de Palma Sostenible (RSPO), és una organització 
sense ànim de lucre que reuneix tots els actors 
de la indústria de l’oli de palma: productors, 
elaboradors o comerciants de palmera d’oli, 
fabricants de béns de consum, minoristes, bancs 
i inversors, i organitzacions no governamentals 
ambientals i socials. La RSPO ha desenvolupat 
un conjunt de criteris ambientals i socials que 
les empreses han de complir per produir oli de 
palma sostenible certificat (CSPO). Quan s’apliquen 
correctament, aquests criteris poden ajudar a 
minimitzar l’impacte negatiu del cultiu d’oli de 
palma sobre el medi ambient i les comunitats dels 
països productors d’oli de palma. La RSPO compta 
amb més de 5.000 membres a tot el món que 
es comprometen a produir, obtenir, utilitzar i/o 
promoure l’oli de palma sostenible certificat.“No podem trobar proveïdors compromesos 

amb CSPO per substituir proveïdors amb oli de 
palma no sostenible”.

Alguns productes específics tenen molt pocs o fins i 
tot només un proveïdor. Si no trobeu un proveïdor 
alternatiu per als productes que necessiteu, aquesta 
és una gran oportunitat per animar el vostre 
proveïdor a comprometre’s amb CSPO. Sovint els 
proveïdors no saben que els seus clients volen un 
compromís amb CSPO, per la qual cosa no és una 
prioritat per a ells. Conscienciant-los i fomentant-
ne el compromís, esteu pressionant perquè l’oli de 
palma sostenible sigui la norma.

Treballeu amb altres zoològics de la vostra regió 
i associacions regionals/nacionals, ja que hi pot 
haver proveïdors compartits, especialment en 
sectors nínxols com ara l’alimentació animal o els 
subministraments veterinaris.

“Canviar de producte és massa car”.

Endèmics dels boscos 
tropicals del nord-oest 
de Colòmbia, el quart 
productor d’oli de palma 
del món, els tamarins de 
cotó (Saguinus oedipus) 
han perdut més de tres 
quartes parts del seu 
hàbitat original a causa 
de la desforestació. 
Les terres s’utilitzen 
per a l’agricultura, les 
plantacions de palmera 
d’oli i l’explotació forestal.

Foto © Adrian Mann/ 
Adelaide Zoo

“No confiem en la certificació RSPO: no 
hi ha proves que funcioni i hi ha històries 
negatives als mitjans”.

La RSPO és l’estàndard de certificació més 
complet i sòlid per a l’oli de palma sostenible. L’oli 
de palma sostenible és la solució per prevenir la 
desforestació tropical, ja que els olis alternatius 
provocarien una desforestació encara més gran 
perquè requereixen de quatre a deu vegades 
més terra per produir la mateixa quantitat d’oli. 
Quan hi ha històries negatives als mitjans de 
comunicació al voltant de l’oli de palma, sovint 
és perquè els mitjans o bé no coneixen l’oli de 
palma sostenible com a solució o no entenen el 
procés de la RSPO. Us animem a consultar els 
principis i criteris actualitzats de 2018 de la RSPO 
que regeixen els membres de la RSPO en com 
produeixen i obtenen oli de palma de manera 
sostenible. Aquests canvis de 2018 proporcionen 
criteris ambientals estrictes, com ara no plantar 
en torba, no utilitzar el foc per preparar la terra, 
no plantar en boscos d’alt valor de conservació o 
d’alt carboni, protecció de la vida salvatge i molt 
més. També us animem a consultar els recursos 
addicionals al final d’aquesta guia que inclouen 
estudis sobre els efectes de la certificació RSPO.

Per canviar de proveïdor, podeu intentar sol·licitar 
una exempció o sol·licitar un projecte d’estudi de 
cas per iniciar el canvi de polítiques. Més enllà de 
la cadena de subministrament, podeu defensar el 
vostre govern en nom de l’oli de palma sostenible. 
Mireu si podeu iniciar converses sobre legislació que 
impediria l’entrada de productes relacionats amb la 
desforestació a la vostra zona, com ara l’oli de palma 
no sostenible. Fes el que puguis i segueix impulsant 
la iniciativa de la manera que puguis.

“Hi ha opcions limitades per als zoològics del 
govern (tenim restriccions sobre quins proveï-
dors podem triar, normalment hem de triar 
l’opció més barata).”

“No gestionem els restaurants/botigues de 
regals nosaltres mateixos”.

Utilitzeu els acords o contractes existents al vostre 
millor avantatge per al canvi. Assegureu-vos que els 
nous contractes siguin més estrictes pel que fa a 
l’obtenció d’oli de palma sostenible. Els restaurants, 
en particular, són parts interessades en la indústria 
de l’oli de palma i poden tenir un gran impacte en 
l’aprovisionament sostenible. Demaneu al vostre 
soci actual de venda d’alimentació i begudes que 
s’uneixi a la RSPO i es comprometi amb l’oli de 
palma sostenible.

“Tenim contractes existents amb proveïdors que no 
estan compromesos amb l’oli de palma sostenible”.

Informeu el vostre proveïdor actual del vostre 
canvi de política i especifiqueu que també voleu 
que s’adhereixin a aquesta política. Esperem que 
el vostre proveïdor vulgui treballar amb vosaltres i 
fer aquest canvi. Molts proveïdors s’estan adonant 
dels beneficis socials i econòmics de fer el canvi 
a l’oli de palma sostenible certificat. Per als nous 
contractes, assegureu-vos d’especificar els vostres 
nous requisits d’aprovisionament sostenible.

Emfatitza el compromís de la teva organització 
amb la conservació i intenta descobrir per què 
existeix la preocupació. La seva preocupació 
és una cosa que podeu abordar? Utilitzeu el 
MoU WAZA/RSPO com a palanquejament per 
destacar la responsabilitat compartida de tots 
els membres de WAZA per convertir l’oli de 
palma sostenible en la norma.

“El nostre personal o consell 
d’administració no ens recolza prou”.

https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
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Una nota final de precaució per a qualsevol campanya de conscienciació dels visitants dirigida a l’ús d’oli 
de palma sostenible: no inicieu una campanya demanant als visitants i les empreses que canviïn el seu 
comportament tret que hàgiu iniciat un procés intern per utilitzar només CSPO a la vostra organització. 
La gent detecta ràpidament les incoherències i és important que tots canviem les nostres accions per 
protegir la vida salvatge i els llocs salvatges.

Ja t’abasteixes de forma sostenible, què més pot fer 
el teu zoològic o aquari?
Gràcies per tota la feina que heu fet per donar 
suport a l’oli de palma sostenible! Aquí teniu 
algunes idees sobre com podeu seguir impulsant 
l’oli de palma sostenible:

• Expliqueu les vostres experiències a altres 
organitzacions: compartiu els vostres èxits 
i els reptes que heu superat perquè altres 
organitzacions se sentin preparades per 
començar el seu propi viatge per donar suport 
i obtenir oli de palma sostenible.

• Educa els teus visitants i seguidors sobre l’oli 
de palma sostenible.

• Com han respost els vostres proveïdors a 
les vostres peticions d’oli de palma d’origen 
sostenible? Comparteix aquestes converses 
i noms de proveïdors amb altres membres 
de WAZA per ajudar-los en les seves pròpies 
converses amb altres proveïdors.

• En quines altres àrees pots influir? La vostra 
organització està a punt d’implicar-se en la 
legislació local o nacional? Pots començar 
a demanar a les empreses que actuïn de 
manera responsable i s’abateixin d’oli de palma 
sostenible?

Els elefants asiàtics (Elephas maximus) es troben a tot 
el subcontinent indi i el sud-est asiàtic. Les poblacions 
salvatges es veuen greument afectades per la contracció 
i la fragmentació de l’hàbitat, que provoca escassetat 
d’aliments, interrupció de les antigues rutes migratòries i 
territoris més petits. Cada cop més, els ramats d’elefants 
asiàtics salvatges són incapaços de barrejar-se entre ells, 
contribuint al risc de consanguinitat i problemes genètics 
per a les futures generacions d’elefants.

Foto © Oregon Zoo

Comença a casa
Protegint els elefants de 
Borneo i mobilitzant els 
consumidors del Zoo d’Oregon 
Oregon Zoo | Estats Units

El 1994, l’elefant de Borneo Chendra va ser trobat 
errant -orfe, ferit i famolenc- prop d’una plantació 
de palmera d’oli a Sabah. Incapaços de tornar-
la a alliberar a la natura, els funcionaris de vida 
salvatge de Malàisia li van trobar una llar amb la 
família d’elefants del zoo d’Oregon el 1999.

Des d’aleshores, el zoològic d’Oregon ha avançat 
esforços per promoure la coexistència entre 
humans i elefants a Borneo alhora que defensa 
l’oli de palma sense desforestació.

El zoològic d’Oregon ofereix formació i salaris 
de guardabosques per a la Unitat de Rescat de 
Vida Silvestre de Sabah per millorar el benestar 
dels elefants orfes en cura humana. Mitjançant el 
suport financer al Programa de Conservació dels 
Orangutans de HUTAN Kinabatangan (KOCP) i al 
Projecte Seratu Aatai, el zoo està avançant en la 
col·laboració amb treballadors i empreses d’oli de 
palma per crear tolerància, millorar la seguretat 

dels treballadors i crear corredors forestals de 
vida salvatge a través de les plantacions.

A casa, el zoològic d’Oregon implica els seus 
1,6 milions de visitants anuals i 3,3 milions de 
seguidors de les xarxes socials en el tema de l’oli 
de palma a través de la narració de històries, 
campanyes d’acció i membres de la RSPO. Des 
de l’any 2015, el pla de compres del zoològic 
garanteix que tots els productes que contenen 
oli de palma venuts per terres siguin fets per 
empreses membres de la RSPO. El zoo també va 
liderar una campanya d’acció de coalició que va 
provocar que una corporació Fortune 500 millorés 
la seva política d’aprovisionament d’oli de palma.

Chendra no només va sobreviure contra tot 
pronòstic, sinó que va inspirar un moviment 
global per trencar el vincle entre l’oli de palma i la 
desforestació.

Cas d’Estudi

Esquerra: L’elefanta de Borneo Chendra amb el 
grup d’elefants del zoològic d’Oregon.

Dreta: Elefants de Borneo en una plantació de 
palmera d’oli a Sabah, Malàisia.

Fotos © Oregon Zoo
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Habitant als boscos de l’Àfrica 
occidental, principalment a 

Libèria, l’hipopòtam pigmeu 
(Choeropsis liberiensis) està 

classificat com a en perill 
d’extinció a la Llista Vermella 

d’Espècies Amenaçades de 
la UICN. S’estima que la seva 

població salvatge és de menys de 
3.000 individus. La seva principal 

amenaça és la pèrdua del seu 
hàbitat, el bosc, que s’està talant 

i convertint en plantacions 
insostenibles de palmera d’oli. 

Foto © Torben Weber/Zoo Basel
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Abordar els problemes 
d’oli de palma al lloc i a 
través de la cadena de 
subministrament
Zoological Society of London | Regne Unit

ZSL té una política per utilitzar oli de palma sostenible 
certificat des del 2011, i hem estat auditant el 
compliment d’aquest compromís. Fem que els 
proveïdors coneguin la nostra política d’oli de palma i 
hem trobat relativament fàcil introduir millores quan 
s’acorda un nou contracte, per exemple, això no és 
negociable a l’hora de seleccionar càterings externs, 
proveïdors de rebosteria o productes de neteja.

També volem assegurar-nos que tots els productes 
utilitzats tant a ZSL London com a Whipsnade Zoo 
compleixen el nostre compromís, per la qual cosa 
hem desenvolupat un qüestionari estandarditzat per 
a proveïdors per ajudar a revisar altres categories de 
productes. Un repte que esperem és la consciència 
relativament baixa entre els proveïdors de 
productes que no han tingut la mateixa pressió dels 
consumidors que la indústria d’aliments i begudes. 
Sospitem que alguns podrien informar que “no 
s’utilitza oli de palma” quan potser no coneixen 
els noms múltiples que es poden enumerar amb 

oli de palma i derivats d’oli de palma. A mesura 
que avaluem els resultats, desenvoluparem un pla 
d’acció sobre com treballem amb la nostra cadena de 
subministrament per conscienciar i promoure encara 
més l’ús d’oli de palma sostenible certificat.

L’equip de negocis i finances sostenibles de ZSL treballa 
per relacionar-se amb el sector de l’oli de palma per 
millorar la transparència i fomentar la implementació 
de pràctiques més sostenibles. Una de les iniciatives de 
ZSL és SPOTT, el conjunt d’eines de transparència 
de polítiques de sostenibilitat, una plataforma en 
línia gratuïta que avalua els productors, processadors i 
comerciants de productes bàsics sobre la seva divulgació 
pública relacionada amb qüestions ESG. SPOTT compara 
les empreses d’oli de palma anualment amb més de 100 
indicadors específics del sector. Els usuaris de SPOTT 
poden identificar àrees en què una empresa està fent 
una millora contínua o on es pot necessitar implicació. 
D’aquesta manera, SPOTT dóna suport a la implicació 
constructiva de la indústria per part d’inversors, analistes 
ESG, compradors i altres parts interessades de la cadena 
de subministrament: aquells que tenen el poder d’influir 
en les empreses per augmentar la divulgació i millorar les 
seves pràctiques sobre el terreny.
 

A l’illa de Borneo, almenys el 50% de tota la desforestació 
entre el 2005 i el 2015 va estar relacionada amb el 
desenvolupament insostenible de la palmera d’oli.

Foto © Zoological Society of London

SPOTT és una 
plataforma en línia 
gratuïta que compara 
anualment les empreses 
d’oli de palma amb 
més de 100 indicadors 
específics del sector.
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Ús d’un llibre il·lustrat com 
a eina de sensibilització
Toyohashi Zoo and Botanic Park | Japó
Per tal de difondre la conscienciació sobre els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
al Zoo i Parc Botànic de Toyohashi, s’utilitza un 
llibre d’imatges en col·laboració amb alguns 
zoològics del Japó i la Universitat de Shizuoka. 
Aquest llibre d’imatges està dissenyat per oferir 
una oportunitat per pensar sobre la relació entre 
els hàbitats naturals de les espècies en perill 
d’extinció i la nostra vida quotidiana. A més, 
introduïm el concepte d’oli de palma sostenible.

Atès que el tema dels productes d’oli de palma 
està estretament relacionat amb la nostra vida 
quotidiana, l’ús de l’oli de palma s’estableix com 
el tema principal d’aquest llibre. L’ús d’una eina 
eficaç i còmoda que pot agradar a totes les edats, 
especialment a les edats més joves, és beneficiós 
per difondre la consciència sobre els ODS. Per 
complir una missió social com a institucions 
zoològiques, hauríem d’adoptar activament 
aquest tipus d’enfocament senzill i constant.

A dalt: els visitants del zoològic i el parc botànic de Toyohashi 
assisteixen a una xerrada educativa sobre els problemes 

que hi ha darrere de la producció d’oli de palma insostenible, 
la seva relació amb la conservació de la vida salvatge i com 

prendre millors decisions com a consumidors.

Foto © Toyohashi Zoo and Botanic Park

A baix: llibre d’imatges utilitzat al zoològic i parc botànic 
de Toyohashi per conscienciar sobre com l’ús d’oli de 

palma no sostenible pot afectar la vida salvatge.

Foto © Shizuoka University

       Cas d’Estudi

Els casuaris (Casuarius sp.) 
són originaris dels boscos 
tropicals de Papua Nova 
Guinea, Indonèsia i el nord-est 
d’Austràlia. Estudis recents 
(Pangau-Adam et al., 2015) 
han descobert que els casuaris 
són intolerants a les fortes 
pertorbacions forestals i que 
s’ha d’abordar la degradació 
dels boscos per assegurar les 
seves poblacions.

Foto © Chester Zoo
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Recursos addicionals
A continuació, es mostren una selecció de recursos 
addicionals que us poden ajudar a començar el 
vostre viatge cap a l’obtenció només de CSPO i fer 
campanyes per educar el públic i els proveïdors 
sobre CSPO.

Visiteu el lloc web de recursos d’oli de palma WAZA 
per accedir i veure més recursos.

Lloc web de recursos d’oli de palma WAZA
L’abril de 2021, WAZA va llançar el lloc web de 
recursos d’oli de palma WAZA, que conté una sèrie 
d’eines i recursos que poden ajudar els membres de 
WAZA a donar suport al MoU WAZA/RSPO | Veure

Links útils (en anglès)
• The Roundtable on Sustainable Palm Oil’s 

website | Accedir-hi

• Palm oil and biodiversity conservation   
| Accedir-hi

• WWF’s palm oil resources | Accedir-hi

• Cheyenne Mountain Zoo’s palm oil resources  
| Accedir-hi

• Chester Zoo’s palm oil resources | Accedir-hi

• ZSL SPOTT website | Accedir-hi

• Conservation International’s palm oil resources 
| Accedir-hi

• European Palm Oil Alliance | Accedir-hi

Videos
• Palm Oil and Biodiversity (IUCN) | Veure vídeo
• How Palm Oil Producers Can Help Elephants 

and Orangutans (Oregon Zoo) | Veure vídeo
• How to ensure Sustainable Palm Oil    

      | Veure vídeo

Scientific studies (en anglès)
• Oil palm and biodiversity: a situation analysis 

by the IUCN Oil Palm Task Force | Accedir-hi
• Oil palm expansion transforms tropical 

landscapes and livelihoods | Accedir-hi
• Biodiversity impact of RSPO certification - an 

assessment of good practices | Accedir-hi
• Profitability and Sustainability in Palm Oil 

Production | Accedir-hi
• Setting the biodiversity bar for palm oil 

certification | Accedir-hi
• The environmental impacts of palm oil in 

context | Accedir-hi

Recursos educatius (en anglès)
Sustainable Palm Oil Colouring Book for Kids (RSPO) 

 | Download the resource
The Palm Oil Challenge (Chester Zoo) 
               | Accedir-hi
Palm Oil Messaging (Cheyenne Mountain Zoo) 

               | Accedir-hi    

Other useful resources (en anglès)
Evaluating the effectiveness of Palm Oil messaging 
at Fresno Chaffee Zoo          | Download the resource

Documentation Center - European Palm Oil Alliance 
               | Accedir-hi

The WAZA Palm Oil Resources website 
www.wazapalmoil.org
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Per a qualsevol zoològic o aquari que vulgui implic-
ar-se més, recomanem que s’uneixi a la RSPO com 
a membre ordinari. Els membres ordinaris poden 
votar en els assumptes de la RSPO i influir més 
directament en el camí de l’oli de palma sostenible. 
Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres i visiteu https://rspo.org/members

Gràcies a les organitzacions que han enviat estudis 
de cas per a aquesta guia breu i continuen donant 
exemple de com la comunitat WAZA pot donar 
suport a l’oli de palma sostenible.

Foto © Dimitry B a Unsplash 
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