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PRESENTACIÓ

• EL MALBARATAMENT ALIMENTARI A CATALUNYA
35 kg per persona = 260.000 tones l’any



PRESENTACIÓ

• Per primera vegada la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, s’han unit per fer una campanya conjunta. El tema que ens 
fa treballar conjuntament s’ho mereix: el malbaratament alimentari. S’ha aprofitat la 
setmana Europea de la prevenció de residus (22 a 30 novembre) per iniciar aquesta 
campanya de conscienciació.

• Aquesta campanya va dirigida a tots els ciutadans de Catalunya que d’alguna manera, 
en algun moment de la cadena de producció, venda, consum i rebuig de productes 
alimentaris, poden canviar comportaments per evitar de llençar el menjar. 

• La campanya inclou diverses actuacions, entre les quals una exposició itinerant on 
s’explicarà l’origen del malbaratament i com podem evitar-lo. Tots podem fer una mica 
per no llençar tant de menjar a les escombraries, nosaltres, aquestes tres institucions 
catalanes ens posem al capdavant d’aquesta iniciativa i de tantes altres que resolguin 
les diferències alimentàries existents entre la població.



PRESENTACIÓ

OBJECTIU PRINCIPAL
Posar en la ment del ciutadà el problema que suposa el 
malbaratament alimentari.

.Pel nostre entorn

.Per la nostra economia



PRESENTACIÓ

• ACCIONS PREVISTES



ACCIONS PREVISTES

• La campanya que presentem fuig dels formats de la publicitat tradicional. 
• Creiem que el tema es prou complex i requereix un enfoc molt més pedagògic que és difícil 

d’aconseguir a través de les campanyes tradicionals. Per això proposem realitzar:

INICI CAMPANYA : 22 NOV. Dia Europeu Contra el Malb aratament Alimentari enmarcat en la VI 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus 

• Desplegament a premsa i radio per fer llançament campanya
• Participació en el Gran dinar de Reaprofitament organitzat per la PAA (Plataforma Aprofitem Aliments)

DURADA DE LA CAMPANYA
• Novembre 2014  i tot l’any 2015



ACCIONS PREVISTES

EXPOSICIÓ ITINERANT I TALLER 
•Exposició Itinerant i taller per lluitar contra el malbaratament

TV
•Un programa de TV: 23 càpsules de 3-5 minuts de durada. Cada càpsula abordarà el problema des 
d’una vessant diferent a través de personatges notoris

XARXES SOCIALS:
•Un videoclip: Cançó feta àdhuc per mobilitzar el segment més jove
•Un web : Manifest i consells per prevenir el malbaratament i la conservació dels aliments. Receptes de 
reaprofitament  i comptador de racions
•Una App : Per fer la compra, contenidor de receptes de reaprofitament i comptador de racions
•Instagram : Consells amb un llenguatge més desenfadat



EL CONCEPTE

SOM GENT DE PROFIT: la nostra actitud i les decisio ns que prenem
responen a un compromís que hem agafat per viure d’ una manera més 
sostenible, per optimitzar els nostres recursos, el s recursos de la nostra 
comunitat i també els del nostre planeta.

Amb la nostra actitud pretenem convèncer a tothom d e la necessitat d’unir-
se al nostre moviment.
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EL MANIFEST
•El manifest vol ser el punt de partida de tota la c ampanya. 

•El manifest és el lloc on es recullen tots els obje ctius que es volen aconseguir.

•El manifest és un decàleg d’actituds i comportament s a tenir en compte per tal d’aconseguir-los.

•Amb el manifest aconseguim adeptes a la causa Gent que donin suport a la campanya i la facin 
gran i important.

•Qualsevol acció que es faci durant la campanya ha de  respondre al contingut del manifest.

•El contingut del manifest ens permet argumentar tot es les accions que fem, enllaçar unes amb 
les altres i omplir la campanya de raons.



EL MANIFEST



ELS CONSELLS



ELS CONSELLS



Programa TV

CONCEPTE

A Catalunya malbaratem 260.000 tones d’aliments cada any.  O el que és el mateix: cada català
llença 35 quilos de menjar a les escombraries. Però ha arribat el moment de que això canviï. 

A SOM GENT DE PROFIT evidenciem què és el que fem malament, però sobretot aportem eines 
pràctiques per construir bons hàbits d'aprofitament alimentari i de gestió eficient de residus.

QUÈ PODEM VEURE EN UN CAPÍTOL DE GENT DE PROFIT?
-Els hàbits de vida d'un famós i el seu entorn. 
-Exemples socials de bona conducta en la gestió de residus.
-Consells pràctics d'aprofitament.
-Receptes de cuina d'aprofitament.
-Trucs per a una gestió eficient dels residus.



VIDEO CLIP

• Videoclip protagonitzat per VeryPomelo ,
un grup emergent que ens ha fet una 
cançó adhoc per la campanya.

• Busca connectar amb la franja més jove. 
parlant el seu llenguatge

• El viralitzarem a través de les xarxes 
socials i emisores de ràdio 



EL WEB, somgentdeprofit.cat

1-Contenidor del Manifest

2-Calculadora de racions : Ajudarà a comprar en funció
de la gent que menjarà i els plats que es volen cuinar. 

3- Informació i consells per conservar millor els 
aliments i també per prevenir el malbaratament

4- Contenidor de notícies, enllaços relacionats

5-Contenidor de tots els elements de campanya com 
videoclip o consells intagram

6-Possibilitat de compartir en xarxes



EL WEB, somgentdeprofit.cat



EL WEB, somgentdeprofit.cat



APP

• L’App atacarà el problema en tres punts clau:

• 1- La compra: ajudarà a fer la llista de la compra d’ una manera 
visual i intuïtiva. 

• 2-Calculadora de racions : Ajudarà a comprar en func ió de la 
gent que menjarà i els plats que es volen cuinar. 

• 3- La cuina: Proposta de receptes en funció dels alim ents que 
tenim a la nevera i que estan a punt de fer-se malb é

• 4- Informació i consells per conservar millor els ali ments i 
també per prevenir el malbaratament



APP



APP



APP



INSTAGRAM

• Animacions de 15 segons a Instagram il·lustrant consells i actituds 
contra el malbaratament recollits al Compromís.

• Les animacions tenen un component divertit i han estat 
realitzades per un animador / il·lustrador emergent.

• El codi de comunicació serà adhoc per Instagram

• Està previst fer una animació setmanal durant  3 mesos.



EXPOSICIÓ I TALLER

Exposició itinerant sobre la prevenció del malbaratament alimentari. 
Els objectius comunicatius són:

•Conscienciar sobre la importància de no llençar els aliments. 
•Informar i mostrar els impactes del malbaratament alimentari, sobretot 
ambientals, socials i econòmics.
•Motivar la ciutadania a canviar el seu comportament i actitud envers 
els aliments. 
•Remarcar les accions de prevenció que es poden fer en el moment de 
fer la compra, d’emmagatzemar i de preparar els aliments.

Es tracta d’una exposició modular, formada per plafons de fusta. 



EXPOSICIÓ I TALLER



EXPOSICIÓ I TALLER





EXPOSICIÓ I TALLER



Àrea de Prevenció
Agencia de Residus de Catalunya
Departament Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80

080017 BARCELONA
Tel: 93 567 33 00

somgentdeprofit.cat


