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Generalitats 

Palafrugell

� Municipi turístic
� Població estacional

� 22.000 habitants censats
� 14.000 tn/any residus municipals

Àrea de Medi Ambient

� 13 % pressupost municipal
� 91 % del pressupost de l’àrea destinat a la recollida i gestió de residus
� 4 treballadors
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Algunes reflexions…

� Consens (tot i que poca consciència…)
� Estalvi econòmic

� Prioritats en l’assignació dels recursos
� Capacitat d’influència
� Resistència al canvi



Accions
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

2004 A Palafrugell reduïm els residus.
2008 Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient.
2010 Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient.

RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA A 
GRANS PRODUCTORS

2008 i 2013 Auditories de residus a establiments de restauració

ACCIONS PUNTUALS DE FORMACIÓ 2012 Assistència al taller “Cuina Aprofitament” Bus Alicia. Setmana 
Prevenció Residus
2013 Xerrada a alumnes de Pla de Transició al Treball, secció hostaleria i 
restauració sobre malbaratament.
2014 Xerrada sobre malbaratament a estudiants del mòdul de cuina de 
l’Institut Baix Empordà.
Regularment. Visites escolars a la deixalleria.

EMAS 2014 Taller per reduir el malbaratament d’aliments.
En preparació. Concurs de fotografia sobre malbaratament alimentari.

MILLORA DE PROCEDIMENTS En execució.  Millora del procediment per la gestió de residus en actes 
públics.

ORDENANCES FISCALS En preparació. Incentius fiscals a actuacions de prevenció de residus 
orientades als grans productors.



Campanyes de prevenció de residus

� Anys 2004, 2008 i 2010

� Objectiu inicial: reducció d’envasos i posteriorment 
ampliat a fomentar bones pràctiques ambientals.

� Objectiu estratègic: creació xarxa

� Àmbit actuació: comerços, establiments turístics, 
població general, entitats locals, ajuntament.

� Edició manuals, promoció establiments, auditories, 
distintius, convenis, bonificacions fiscals.

ANY ESTABLIMENTS ADHERITS

2004 130

2008 48

2010 66

2012 1

TOTAL 245



Exemples de bones pràctiques a 

establiments turístics

� Opció de compra a doll

� Reducció dels productes caducats o deteriorats
� Consumir primer el més antic.
� Garantir bones condicions climàtiques per la conservació en 

magatzems.

� Reducció de restes de menjar i beguda
� Oferir als clients el lliurament del menjar i beguda sobrant.
� Donar als clients la opció de racions reduides.
� Acords amb entitats per donar els productes o menjar cuinat sobrant.



Recollida de la fracció orgància a grans 

productors

RECOLLIDA COMERCIAL RECOLLIDA DOMÈSTICA

Fotografies: Caracteritzacions Agència Catalana de Residus. 2n trimestre 2014



Auditories a establiments de restauració

� Fan alguna acció per evitar el malbaratament 

alimentari?

� Quina?

Accions contra el malbaratament grans productors

39%

46%

15%

Si No Ns/Nc



Auditories a establiments de restauració

Informe de valoració final:

“No és una dada molt rellevant. Responien d’una manera molt autòmata. En 

general, es considera que hi ha poca conscienciació”

“Quan es preguntava quines accions es duen a terme pel malbaratament 

alimentari, normalment no entenien el concepte. Per altra banda, si dirigies 

la pregunta s’acavava amb possibilitat d’endur-se el menjar qui ho demana i 

racions més petites. No hi ha una gran sensibilització al respecte”



Auditories a establiments de restauració

Separació de la fracció orgànica grans productors

45%

23%

10%

9%

13%

Molt bé Bé Regular Malament Altres



Bus Alícia, taller “Cuina d’Aprofitament”

� Aprendre a aprofitar parts dels aliments que habitualment llencem (fulles enciam, pa sec, espines 
de peix, arrels del porro…)

� Tècniques de manipulació d’aliments per aprofitar-ne més la part comestible.



Xerrada alumnes PTT hostaleria

� A petició externa
� 20 alumnes

� Petició: “formació en medi ambient”

� Condicionants de la formació: 
� Escassa motivació i predisposició per part dels alumnes.
� Com fer arribar el missatge…? 

� Resultats
� Es va aconseguir captar el seu interès i que participessin.
� Reflexions tant a nivell domèstic com aplicades a la gestió d’una cuina professional.
� Molt bona valoració dels vídeos projectats. Informació de qualitat disponible a internet.



Xerrada Institut Baix Empordà

� Detecció de la necessitat per part de l’Ajuntament

� Conceptes tractats:

� La planificació com a eina per evitar la generació de  residus
� Evitar les minves és també un estalvi econòmic
� Problemàtica associada a la generació de residus
� Com gestionar els residus a la cuina



Xerrada Institut Baix Empordà



Xerrada Institut Baix Empordà



Visites escolars a la deixalleria

� Les tres “R”

� Us heu acabat l’entrepà ?

CAL APROFITAR LES OPORTUNITATS PER FER 

ARRIBAR MISSATGES DE SENSIBILITZACIÓ

AMBIENTAL



Taller de malbaratament “De menjar no en 

llencem ni mica! “

GESTIÓ
AMBIENTAL 

CERTIFICADA



Taller de malbaratament “De menjar no en 

llencem ni mica! “

OBJECTIUS

� Donar visibilitat i fer reflexionar  sobre la 
problemàtica del malbaratament alimentari

� Proporcionar consells i idees de bones 
pràctiques per reduir el malbaratament a nivell 
domèstic

� Dinamitzar la implicació dels visitants en el 
tema recollint propostes i idees que puguin 
aportar

LA TAULA DEL MALBARATAMENT

LA NEVERA 

TRAIEM-LI TOT EL SUC



Taller de malbaratament “De menjar no en 

llencem ni mica! “

TAULA DEL MALBARATAMENT LA NEVERATRAIEM-LI TOT EL SUC

� Informació als marxants en les reunions periòdiques amb l’IPEP.

� Col·laboració dels marxants durant l’activitat (donació fruita).

� Es van fer uns 100 sucs



Ho tenim a la cuina…

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

2004 A Palafrugell reduïm els residus.
2008 Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient.
2010 Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient.

RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA A 
GRANS PRODUCTORS

2008 i 2013 Auditories de residus a establiments de restauració

ACCIONS PUNTUALS DE FORMACIÓ 2013 Xerrada a alumnes de Pla de Transició al Treball, secció hostaleria i 
restauració sobre malbaratament.
2014 Xerrada sobre malbaratament a estudiants del mòdul de cuina de 
l’Institut Baix Empordà.

2014 Taller per reduir el malbaratament d’aliments.

EMAS En preparació. Concurs de fotografia sobre malbaratament alimentari.

MILLORA DE PROCEDIMENTS En execució.  Millora del procediment per la gestió de residus en actes 
públics.

ORDENANCES FISCALS En preparació. Incentius fiscals a actuacions de prevenció de residus 
orientades als grans productors.



Rut Palomeque Abaurrea

mediambient@palafrugell.cat

972 613 139

GRÀCIES!


