Aprofitament dels
aliments i alimentació
animal
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 13 de juny de 2019

Presentació
La valorització dels nutrients dels
aliments que, per raons comercials o
degut a problemes de fabricació o a
determinats defectes, ja no estiguin
destinats per a consum humà, a través
de la seva utilització segura per a
l’alimentació animal, és una de les
iniciatives que s’inclou en el Pla
d’Acció de la Comissió Europea sobre
Economia Circular.
Els agents de la cadena alimentària
poden contribuir en la prevenció i
reducció de les pèrdues i el
malbaratament alimentari prioritzant
l’ús com a pinso d’aquells excedents
alimentaris que no pugin ser destinats
a consum humà, sempre i quan
aquests no entrin en competència amb
la donació als bancs d’aliments.
Durant la jornada presentarem el marc
legislatiu
actual,
coneixerem
experiències del sector i debatrem
sobre els reptes i oportunitats d’un
possible canvi legislatiu en el futur que
permeti incrementar l’ús d’excedents
alimentaris per a l’alimentació animal.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, directora general d'Agricultura i
Ramaderia del DARP.
10.00 h Marc legislatiu actual
Sr. Federico Sierra, responsable d’Economia Circular del MAPA.
Sra. Belén Folgueras, cap de la secció d'Alimentació Animal del DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Aplicació del marc legislatiu actual. Presentació d’una eina de
Refresh per facilitar l’ús com a pinso de certs aliments que ja no
estan disponibles pel consum humà
Dra. Karen Luyckx, directora de Recerca de Feedback.
12.00 h Reptes i oportunitats d’un canvi en la legislació actual.
Presentació d’un informe de Refresh amb l’objectiu de permetre
un canvi legislatiu que incrementi l’ús d’excedents com a pinso
per alimentar animals no remugants omnívors
Dra. Karen Luyckx, directora de Recerca de Feedback.
12.30 h Taula rodona: experiències del sector
Sr. Joan Casany, director general de PROMIC.
Sr. Ricard Parés i Casanova, director de PORCAT.
Sr. Albert Curós, responsable de granja de La Fageda.
Sra. M. Carme Soler, directora d’ASFAC.
Responsable d’una explotació porcina.
Modera: Sra. Glòria Cugat, sub-directora general de la Inspecció i
Control Agroalimentari.
13.30 h Torn obert de preguntes
14.00 h Fi de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Avinguda de la República Argentina, 21-25
08023 BARCELONA

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

@ruralcat
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