Prevenció del malbaratament
alimentari als menjadors
escolars metropolitans
Jornada tècnica
CASTELLDEFELS, 22 de novembre de 2019

Presentació
Els menjadors escolars tenen un
paper important en la prevenció del
malbaratament
alimentari,
per
contribuir cap a sistemes alimentaris
sostenibles i sensibilitzar sobre una
problemàtica que requereix d’accions
locals. Però, com es pot fer?
En aquesta jornada es presentaran els
resultats d’estudis pilot realitzats en
centres educatius de la regió
metropolitana de Barcelona, on s’han
testejat noves metodologies de
quantificació
i
prevenció
del
malbaratament alimentari postconsum,
és a dir, el que deixen els comensals
als plats, i no es pot reaprofitar.
A més, posarem sobre la taula els
reptes i les oportunitats existents
perquè els menjadors escolars siguin
proactius en la prevenció del
malbaratament alimentari.
Aquesta jornada va dirigida a la
comunitat educativa en general, i a
tots aquells àmbits amb els que l’espai
de menjador es vincula de manera
directa com l’administració pública i la
recerca, les empreses de restauració
col·lectiva, AMPAs i AFAs.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions
9.30 h Presentació de la Jornada
Dr. José Maria Gil; director del Centre de Recerca en Economia i
Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA).
Sr Oriol Estela; coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona (PEMB).
9.40 h Presentació dels resultats de l’estudi Escoles contra el
Malbaratament Alimentari
Sra. Berta Vidal; CREDA-UPC-IRTA.
10.00 h Estudis sobre malbaratament alimentari als menjadors escolars
d’Itàlia
Dr. Fabio de Menna; Universitat de Bolonya (Itàlia).
10.20 h Taula rodona: reptes i oportunitats per a la prevenció del
malbaratament alimentari postconsum als menjadors escolars
Dra. Belén Derqui; professora del Institut Químic de Sarrià (IQS).
Sra. Maite Molina; responsable del projecte Pesa i Pensa. Càtering
Campos Estela.
Representants de les escoles pilot de l’Estudi Escoles contra el
Malbaratament Alimentari.
Modera: Sra. Berta Vidal; CREDA-UPC-IRTA.
12.25 h Refrigeri i quantificació in situ del malbaratament alimentari
12.45 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Parc Mediterrani de la Tecnologia; Edifici Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB)
Sala de Graus (D4 002)
C/ Esteve Terrades 8
08860 CASTELLDEFELS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el CREDA. Sra. Berta Vidal
(Tel.: 935521208 – A/e: berta.vidal@upc.edu )

@ruralcat
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