JORNADA TÈCNICA
“RECURSOS I EXPERIÈNCIES PER LLUITAR CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI”
Programa

Data

09:15

Benvinguda
Jordi Iglesias, president del CILMA
Alfred Vara, cap del departament de prevenció de l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC)

09:30

Presentació del nou projecte de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
(Projecte Life EWWR+ 2013-2017) : novetats i recursos
Mireia Padrós, tècnica del departament de Prevenció de l’ARC

09:45

Experiències en la lluita contra el malbaratament alimentari

9 d’octubre de 2014

Horari

09:15 a 13:00h

Lloc
Casa de cultura de la Diputació de Girona
Plaça de l’Hospital, 6 17002 - Girona
Com arribar-hi

Campanya “La manduca no caduca”
Rosa Navarro, membre d’Escudella Solidària i activista de la campanya de
l’Associació de Naturalistes de Girona

Públic destinatari
Municipis i administracions públiques,
institucions educatives, empreses, associacions i
professionals del medi ambient.

Capacitat limitada. Cal confirmar l’assistència.
Inscripció gratuïta.

Objectius
Mobilitzar el teixit socioeconòmic català per promoure la seva
participació en la VI edició de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus (del 22 al 30 de novembre de 2014).

25 anys lluitant contra el malbaratament alimentari
Frederic Gómez, president del banc d’Aliments de les comarques de Girona
“Valorem el que mengem” . Escola La Pau
Jaume Montserrat, director de l’escola La Pau i Mireya Plaza, membre d’Espai
Ambiental

10:45

Pausa amb
Mostra d’unitats didàctiques de primària i secundària
Punt informatiu De menjar no en llencem ni mica! (situat al carrer al costat de
l’entrada de l’edifici

11:30

Experiències en la lluita contra el malbaratament alimentari (II)
La sensibilització en malbaratament alimentari de l’Ajuntament de Palafrugell
Rut Palomeque, cap de l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Palafrugell

Presentar l’acció comuna a Europa, la celebració del Dia Temàtic de
la Prevenció 2014: Prou Malbaratament Alimentari
Presentar recursos disponibles, experiències i casos pràctics en
prevenció del malbaratament alimentari en diferents sectors.

Campanya "Pensa, compra, cuina, menja, el menjar no es llença" de l’Ajuntament
de Barcelona
Núria Fradera, responsable del Pla de prevenció de residus de l’Ajuntament de
Barcelona
12:15

Presentació dels recursos i suport oferts per les institucions: Agència Catalana de
Seguretat Alimentaria, ARC durant la EWWR+ i
Diputació de Girona-CILMA
Mireia Padrós, tècnica del departament de prevenció de l’ARC
Judit Vilà, tècnica del CILMA

13:00

Cloenda

Inscripció gratuïta
Cal confirmar assistència a cilma@cilma.cat

Amb el suport del Programa
Life de la Comissió Europea

