Dia Mundial de l’Alimentació

III Jornada per a l’aprofitament
dels aliments i la prevenció de les
pèrdues i el malbaratament
Jornada tècnica
BARCELONA, dimecres 16 d’octubre de 2019
Presentació
La recent revisió de la legislació
europea sobre residus, adoptada al
maig de 2019 dins del Pla d’Acció
d’Economia Circular, obliga als Estats
membres a establir mesures per
prevenir i reduir els residus alimentaris
en totes les baules de la cadena
alimentària, i en particular, a
monitoritzar i reportar els nivells de
generació
d’aquests
residus
alimentaris. En aquesta línia, des de
Catalunya, s’estan impulsant diferents
iniciatives per prevenir i reduir les
pèrdues i el malbaratament d’aliments.
Durant la jornada, debatrem sobre la
metodologia de quantificació dels
residus alimentaris adoptada per la
Comissió Europea, presentarem la
Guia per a la implantació d’un pla de
prevenció i reducció de les pèrdues i el
malbaratament alimentari a les
empreses agroalimentàries, parlarem
sobre la proposició de llei sobre la
reducció del malbaratament alimentari
a Catalunya i coneixerem els projectes
guanyadors de la Hackathon pagesa.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Carmel Mòdol. Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
Sr. Josep Maria Tost. Director de l’Agència de Residus de Catalunya.
Sra. Montserrat Rivero. Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació.
9.30 h Principals reptes i avenços en matèria de quantificació
Sr. Bartosz Zambrzycki, European Commission, DG Health and Food
Safety Unit E1, Food information and composition, food waste.
Sra. Elena Bagaria. Tècnica del Departament de Prevenció i Eficiència de
Recursos de l’ARC.
Sra. Berta Vidal. Investigadora del CREDA-UPC-IRTA.
11.00 h Pausa - cafè
11.30 h Presentació de la Guia per a la implantació d’un pla de prevenció i
reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses
agroalimentàries
Sra. Clara Solé. Tècnica en pèrdues i malbaratament alimentari. DARP.
12.00 h Taula rodona. Cap a on hauria d’anar la regulació de la prevenció de
les pèrdues i el malbaratament alimentari?
Modera: Sra. Gloria Cugat. Subdirectora general de la Inspecció i Control
Agroalimentari del DARP.
Sr. Carles Mencos. Membre de la Comissió permanent nacional d’UP.
Sr. Josep Lluís Escuer. Consell Rector de la FCAC.
Sr. Alberto Alcañiz. Tècnic de política agrària de JARC.
Sr. David Coll. President de PIMEC Agroalimentària.
Sr. David Esteller. Responsable del projecte contra el Malbaratament
Alimentari d’AECOC.
Sr. Lluís Fatjó-Vilas. Director de la Fundació Banc dels Aliments.
13.15 h Resultats de la Hackathon Pagesa
Sra. Gaby Susanna. Directora de la Plataforma Aprofitem els Aliments.

Col·laboració

13.45 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.

Lloc de realització
Institut d’Estudis Catalans. Sala Prat de la Riba
Carrer del Carme, 47
08001 – BARCELONA

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de la Sra. Clara Solé
(Tel.: 93 409 20 90 - ext.14607 - A/e: csolec@gencat.cat). També us podeu
inscriure a través de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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