Reducció del malbaratament
alimentari: aprofitament dels
aliments
Jornada tècnica
LA POBLETA DE BELLVEÍ, 4 d’octubre de 2019

Presentació
Un estudi elaborat per la Universitat
Autònoma de Barcelona ha posat
xifres
i
ha
dimensionat
el
malbaratament alimentari en unes
260.000 tones anuals. Això equival a
34,9 kg per habitant i any. Bona part
d’aquests aliments es llencen a les
llars, comerços i restaurants.
Malbaratant els aliments llencem els
diners que ha costat produir-los,
malgastem els recursos naturals
invertits, desaprofitem un bé molt
valuós i contribuïm a un augment de la
contaminació.
L’objectiu de la jornada és aprendre a
conèixer i a valorar els aliments, no
només pel seu aspecte o valor
econòmic, sinó per la seva capacitat
d’alimentar persones, reduint el
malbaratament i la despesa que
comporta.
Aquesta jornada va dirigida a
professionals de la restauració i
hoteleria, així com a cases de turisme
rural.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
16.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.00 h Presentació de la jornada
Sra. Alba Vila, directora de l’Escola Agrària del Pallars.
Il·lm. Sr. Josep Maria Dalmau, alcalde de La Torre de Capdella.
17.15 h Introducció a la cuina d’aprofitament
Sr. Miquel Spa, periodista de l’Alt Pirineu que ha participat el la
realització d’un llibre sobre la cuina d’aprofitament.
17.45 h Propostes gastronòmiques: Cuina d’aprofitament per
restauradors
Sr. Mariano Gonzalvo, cuiner de l’espai gastronòmic Lo Paller del
Coc.
19.30 h Taula rodona sobre cuina d’aprofitament amb padrines de la
Vall Fosca
Dinamitzador: Sr. Miquel Spa, periodista.
20.15 h Degustació dels plats cuinats
20.45 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Carpa de la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí – La Vall Fosca
Ctra. L-503, km 3,4
25513 - LA TORRE DE CAPDELLA (La Pobleta de Bellveí)

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Escola Agrària del Pallars (Tel.:973 650 179 - A/e: pmontoro@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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