
EL MALBARATAMENT ALIMENTARI 
EN EL MARC DEL PLA DE PREVENCIÓ DE 
RESIDUS DE BARCELONA

Hàbitat Urbà – Medi Ambient i Serveis Urbans
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Estructura del Pla de Prevenció aprovat 
a desembre del 2012

Els objectius de Prevenció 19 Línies estratègiques
45 Actuacions

FITXES Actuacions

Fraccions de 
residus

Transversals

8 Àmbits temàtics

Materia orgànica

Envasos lleugers

Paper-cartró

Vidre

Voluminosos i RAEE

Altres fraccions

Agents i llocs específics

Formació, participació i 
Recerca



ACCIONS DE PREVENCIÓ DEL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI

CREACIÓ D’UNA IMATGE PARAIGÜES

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ADREÇADES A 
LA CITUDANIA
•GUIA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
•PÀGINA WEB PARTICIPATIVA
•ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ALS MERCATS 
MUNICIPALS

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ADREÇADES 
AL PÚBLIC ESCOLAR
•MATERIALS EDUCATIUS  ON LINE
•ENS HO MENGEM TOT!
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S’ha creat una imatge 
paraigües per treballar 
el malbaratament 
alimentari. 
Això permet a la ciutadania 
identificar totes les accions 
relacionades amb aquesta línia 
de treball i en facilita la 
comprensió.

UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL 
PARAULES
UNA APLICACIÓ PER A CADA FAMÍLIA D’ALIMENTS
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LA GUIA PER EVITAR EL 
MALBARATMENT ALIMENTARI
COL·LECCIÓ DE GUIES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Una guia adreçada a la prevenció del
malbaratament alimentari domèstic. 
L’objectiu és donar estratègies i consells 
per evitar el malbaratament alimentari 
associat a les accions quotidianes



LA WEB 
UN ESPAI PARTICIPATIU I DINÀMIC DE REFERÈNCIA 

És un espai 
informatiu i 
d’intercanvi que 
creix amb 
continguts amb la 
participació de la 
ciutadania
L’objectiu és recollir tota la
informació relacionada amb 
la prevenció del 
malbaratament alimentari, fer 
difusió de les iniciatives a 
nivell de ciutat i fomentar la 
participació. 

www.bcn.cat/elmenjarnoesllenca

ACCEDEIX A LA 
PÀGINA WEB



ACCIONS ALS MERCATS 
MUNICIPALS
ACCIONS TEATRALITZADAES I TALLERS 
DE CUINA D’APROFITAMENT

S’actua en 19 mercats amb l’objectiu de fer arribar les estratègies de prevenció al 
màxim nombre de ciutadans.
L’acció teatralitzada permet interactuar amb els ciutadans i exemplific ar consell i bones pràctiques per prevenir el 
malbaratament alimentari.

Els tallers de cuina permeten donar estratègies d’aprofitament d’aliment s de forma pràctica i posar en valor la 
cuina d’aprofitament, molt present en la cuina trad icional catalana.

A tots els participants se’ls lliurarà un receptari de cuina d’aprofitament.
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MATERIALS A DISPOSICIÓ DELS 
CENTRES EDUCATIUS
UN ESPAI ESPECÍFIC DINS LA WEB AMB 
MATERIALS EDUCATIUS A DISPOSICIÓ DELS MESTRES

S’han creat 
materials adaptats 
als diferents nivells 
educatius que els 
centres es poden 
descarregar i 
treballar-los de 
forma autònoma.
Tots els materials  
s’acompanyen de guies 
pedagògiques i d’activitats 
per tal que el professorat 
pugui adaptar- ho a les 
seves necessitats.



MATERIALS A DISPOSICIÓ DELS 
CENTRES EDUCATIUS
EL CONTE ELECTRÒNIC PER INFANTIL I CILE 
INICIAL DE PRIMÀRIA

L’objectiu és incidir 
en els hàbits dels 
més petits i fer-los 
reflexionar a través 
d’un conte.
El conte planteja un seguit 
de situacions en les quals 
els alumnes han de triar 
l’opció correcta, deixant 
sempre espai per la 
reflexió i la rectificació.

OBRE EL CONTE



MATERIALS A DISPOSICIÓ DELS 
CENTRES EDUCATIUS
DIAGNOSI DEL NIVELL DE MALBARATAMENT A LES LLARS ADREÇAT 
A CICLE MITJÀ I SUPERIOR  DE PRIMÀRIA I A SECUNDÀRIA

El test permet a l’alumne determinar quin és el seu nivell de malbaratament i li proposa 
accions per millorar.

El test preveu la realització a l’iniciar i al final itzar les activitats per tal de valorar els avenços  assolits en la prevenció del 
malbaratament alimentari de cada alumne. A partir d el test es proposa un treball de reflexió i debat a nivell de grup classe.



MATERIALS A DISPOSICIÓ DELS 
CENTRES EDUCATIUS
VÍDEOS ILUSTRATIUS 
ADREÇATS A CICLE 
MITJÀ I SUPERIOR 
DE PRIMÀRIA I A
SECUNDÀRIA

S’han creat dos 
personatges que il·lustren 
a través de tres històries 
les conseqüències de 
llençar el menjar, les 
accions de prevenció
quotidianes i les iniciatives 
a nivell de ciutat. Cada 
vídeo s’acompanya d’una 
guia interpretativa i 
d’activitats 
complementàries per 
desenvolupar a l’aula.

VÍDEO 1. COMPRA
•Planificació de la compra
•Supermercats. Iniciatives 
de Caprabo.
•Mercats municipals. Mercat 
municipal d’Horta

VÍDEO 2. CUINA
•Esdeveniments i actes festius. 
Ecocuinera
•Menjar fora de casa. Restaurant 
Semproniana

VÍDEO 3. MENJA
•El Banc del Aliments.
•Mercabarna.
•Entitats de barri. El Caliu



Malbaratament alimentari als menjadors 
escolars de Barcelona

Els objectius del projecte són:

•Dur a terme una campanya de sensibilització sobre el malbaratament 
alimentari als menjadors escolars dels centres educatius de Barcelona.
•Conèixer la petjada ecològica de determinats aliments d’ús quotidià
en els àpats escolars.



• Participar en el programa inclou una seqüència de fases que s’inicien amb 
una pregunta per a cada dia de la setmana, una activitat lúdica per dur a 
terme durant el temps de menjador i que dóna resposta a la pregunta 
plantejada.
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Participants

• 24 centres
• 6.280 alumnes
• Diferents edats



Què s’ha fet?

• Dilluns: De què parlem? D’on ha vingut? De l’aliment protagonista de la setmana. 
Per presentar-lo es disposava d’informació relacionada amb la seva procedència, 
el valor nutricional i l’evolució del seu consum a Catalunya. 

• Dimarts: Quant producte hem llençat? Dimarts és el dia de la pesada, s’ha 
proporcionat una metodologia per tal que les dades de tots els centres siguin 
comparables.

• Dimecres: I això quant costa? La secretaria tècnica ha enviat a cada escola la 
petjada ecològica del que suposa el malbaratament alimentari de l’aliment 
protagonista.

• Dijous: Som molts. Quant malbaratem entre tots? Fem pila. Com evitem el 

malbaratament? La secretaria tècnica ha enviat els resultats agregats de la 
petjada ecològica i del malbaratament de tots els centres.

• Divendres: Com ho comuniquem?

• El centre ha elaborat estratègies per comunicar els resultats.
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Resultats – El malbaratament

• Es malbarata poc aliment 
als menjadors escolars.

• La mitjana de 
malbaratament de tots els 
aliments és del 5,01%.

• Els % més elevats de 
malbaratament no es 
poden associar a una 
tipologia de centre.

Aliment % malbaratament

Pa 4,20

Iogurt 4,06

Carn 6,29

Peix 4,89

Patata 5,60

Promig 5,01



Resultats – La petjada ecològica

• La petjada ecològica més 
elevada la té el peix.

• La petjada ecològica més 
baixa la té la patata.

Aliment
Petjada 

ecològica 
(m2/pax any)

Pa 329,77

Iogurt 2.829,41

Carn 4.212,41

Peix 384.471,33

Patata 202,76

Suma 392.045,69



Resultats – L’aigua

• La carn és l’aliment amb el 
que s’ha malbaratat més 
aigua.

• Si en un àpat haguéssim 
menjat tots els aliments, 
s’haurien malbaratat 65 litres 
d’aigua per persona.

Aliment Aigua (L/persona)

Pa 1,04

Iogurt 6,82

Carn 57,13

Patata 0,75

Suma 65,74



Pa

• El percentatge més elevat de malbaratament va ser del 21%.
• Introducció de noves receptes fetes amb pa, com per exemples les migas.

• Diferències entre escoles.

Pa servit 
(kg)

Pa malbaratat 
(kg)

114,5 4,9

4,20%



Iogurt

• El percentatge més elevat de malbaratament va ser del 18%.

• És l’aliment que menys es va malbaratar.

• Diferències entre centres.

Iogurt servit 
(kg)

Iogurt malbaratat 
(kg)

780 27,3

4,06%



Carn

Carn servida 
(kg)

Carn malbaratada 
(kg)

501,4 23,8

• És l’aliment que més s’ha 
malbaratat.

• El percentatge més elevat 
de malbaratament va ser 
del 28%.

• Diferents orígens de carn.

Vedella 9

Pollastre 5

Porc 4

sd 6

6,29%



Peix

Peix servit 
(kg)

Peix malbaratat 
(kg)

537,7 20,9

• És l’aliment amb la petjada 
ecològica més elevada.

• Contribució molt desigual a la 
petjada ecològica.

A prop Lluny

218 m2 24.000 m2

4,89%



Patata

Patata 
servida (kg)

Patata 
malbaratada (kg)

633,9 34,9

• És l’aliment amb la petjada 
ecològica més baixa.

• Rècord de malbaratament a una 
escola: 40%.

• Activitats complementàries.

5,60%



Consideracions generals :

Amb les accions de prevenció del malbaratament, calculem que l’any 2013, s’han estalviat 39.408 kg de 
matèria orgànica

Com es pot arribar a consolidar i incrementar aquesta reducció:

-Modificació d’hàbits de consum i comportament 
-Legislació i fiscalitat.
-Incentius econòmics 

Bo i que la crisi ens ha ajudat amb una reducció espontània dels residus generats a la ciutat, l’esperada  
recuperació econòmica no hauria de comportar de nou l’increment de la brossa municipal.

Per tant cal que les mesures i els hàbits que s’hàgin treballat durant aquests anys es consolidin.
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Moltes gràcies!

Núria Fradera 
Pla de prevenció de residus de Barcelona

Neteja i gestió de residus
Ajuntament de Barcelona

nfradera@bcn.cat
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