
BLOC 1. EXPERIÈNCIES EN DIVERSOS 
ÀMBITS I SECTORS LOCALS EN LA 
LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI. ESTRATÈGIES DE 
COMUNICACIÓ.

9.15 h Benvinguda.

9.30 h Sector agrari. 
Xarxa de mercats de pagès del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

El paper dels productors en la prevenció 
del malbaratament alimentari. Presentació 
de la xarxa de mercats de pagès del Parc 
Agrari del Baix Llobregat com a estratègia 
en la prevenció del malbaratament 
alimentari. Eines de comunicació i sistemes 
de difusió.

Raimon Roda, gerent del Parc Agrari del 
Baix Llobregat (Diputació de Barcelona)

9.50 h Mercats municipals.
“La Botiga solidària”
 
Els mercats municipals com a eix 
vertebrador de la canalització d’excedents 
cap a entitats socials locals. Presentació del 
projecte de “La Botiga Solidària” a Cornellà 
de Llobregat. Eines de comunicació 
internes i sistemes de difusió als clients i al 
públic en general. 

10.10 h Sector hostaleria.  
“BCN Comparteix el menjar”

El potencial del sector hoteler en la lluita 
contra el malbaratament alimentari. 
Presentació de “BCN comparteix el 
menjar”, un projecte de treball en xarxa 

i d’aprofitament dels recursos alimentaris 
del sector hoteler per contribuir a reduir la 
situació de pobresa a Barcelona. Eines de 
comunicació i difusió al públic en general.

10.30 h Centres educatius.  
“Ens ho mengem tot”

El paper dels centres educatius en la 
prevenció del malbaratament alimentari. 
Punts de malbaratament. Auditories de 
centre. Presentació del projecte “Ens ho 
mengem tot” als menjadors escolars de 
Barcelona. Estratègies per implicar als 
centres educatius en la prevenció del 
malbaratament alimentari i en la difusió del 
missatge.

Núria Fradera, responsable del Pla de 
prevenció de residus de l’Ajuntament de 
Barcelona.

10.50 h Accions de comunicació i 
sensibilització genèriques adreçades a la 
ciutadania.  

Accions de comunicació que representen 
un complement als projectes presentats i 
tenen per objectiu sensibilitzar sobre el 
malbaratament alimentari domèstic. Alguns 
exemples: caracteritzacions públiques, 
tallers de cuina d’aprofitament, tallers de 
compra i de planificació de menús, actes i 
esdeveniments d’impacte (àpats populars, 
etc.), internet i xarxes socials.

11.30 h Pausa/cafè

BLOC 2. SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
PER A LA DONACIÓ D’ALIMENTS

Tot i les accions de comunicació i 
sensibilització per a la prevenció del 
malbaratament alimentari, ens trobem que 
moltes vegades es llencen aliments en bon 
estat que es podrien aprofitar. Moltes 
entitats socials treballen per fer arribar 
aquests aliments a persones que ho 
necessiten. Per fer-ho cal tenir en compte 
condicions de seguretat alimentària que 
garanteixin les condicions d’higiene 
òptimes.

Dijous, 4 de desembre de 2014, de 9.15 a 13.30 h
Casa de la Cultura de la Diputació de Girona (Plaça de l’Hospital, 6, Girona)
Públic destinatari: 

Prevenció del
malbaratament alimentari 
des del món local

Comunicació i sensibilització per prevenir el malbaratament alimentari 

El paper del món local és clau en la prevenció del malbaratament alimentari, ja que 
les accions més efectives són les que es produeixen en els punts de generació i els 
responsables municipals són els que tenen un contacte més directe.    
Les accions de comunicació i sensibilització s’han de treballar de forma interna amb 
els agents implicats i externa per tal de donar a conèixer les iniciatives i posar-les 
en valor. En aquest sentit les accions internes es dirigeixen als generadors i les 
externes al públic en general i als usuaris vinculats a cada generador.    

Programa

CILMA

tècnics i responsables polítics municipals de medi
ambient, serveis socials i promoció econòmica.

11.10 h Torn obert de preguntes

12.00 h Pràctiques correctes d’higiene
per a l’aprofitament segur del menjar.

Condicions i requisits mínims per rebre 
aliments. Condicions per la recollida i el 
transport d’aliments. Sistema 
d’emmagatzematge i distribució dels 
aliments rebuts. Pla de traçabilitat. 
Formació dels col·laboradors. Consells 
als beneficiaris, en cas que els aliments 
requereixin preparació. Equilibri 
nutricional en la distribució.

13.00 h Torn obert de preguntes

13.30 h Comiat

Lluís Aragonés, cap de l’Àrea de Gestió 
de Riscos del Servei Regional a Girona 
de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

Sessió de formació

Mireya Plaza, dinamitzadora ambiental
del Departament de Medi Ambient
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Clara Homs, dietista-nutricionista de
Nutrició sense Fronteres

Josep Maria Medina, tècnic en
comunicació de Spora


