Innovar en el
malbaratament alimentari
Jornada tècnica
EL PRAT DE LLOBREGAT, dilluns 5 de març de
2018
Presentació
“No és possible resoldre els problemes
d’avui amb les solucions d’ahir” (Roger
Van Oech)
Sota aquest “life-motive” s’ha creat
aquesta jornada que vol donar el tret
de sortida a la innovació en un dels
grans reptes que tenim avui en dia.
El malbaratament no és un problema
localitzat i fàcil de resoldre, al contrari
és una ineficiència del sistema que
afecta tant al sector primari, al logístic
com a tots els participants en la
cadena alimentaria.
En la UE, cada any es tiren al voltant
de 89 milions de tones d'aliments
(sense explicar el sector primari), la
qual cosa equival a 179 kg d'aliments
per càpita anuals.
A Catalunya es tiren 262.471 tones
d'aliments aprofitables a l'any.
Pensa global, actua local!

Programa
8.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Miquel Àngel Noval, Director INS Les Salines.
9.30 h Conferència transversal sobre el malbaratament alimentari
Sr. José M. Gil. Director CREDA-UPC-IRTA
Sra. Raquel Díaz. Investigadora CREDA-UPC-IRTA.
10.15 h Emprenedoria en el malbaratament alimentari
Sra. Mireia Barba. Emprenedora. Directora Espigoladors.
11.00 h Pausa
11.30 h Solucions innovadores al malbaratament alimentari
Sr. Gaby Susanna. Directora Plataforma Aprofitament Alimentari.
12.15 h Banc dels Aliments de Barcelona: 30 anys aprofitant aliments
de manera solidària
Sr. Lluís Fatjó-Vilas. Director Banc Aliments Barcelona.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Chema Pemán. Professor INS Les Salines.

Organització

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
c. de Dolores Ibárruri, 45-47
08820 – EL PRAT DE LLOBREGAT

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
projectes@inslessalines.cat (Tel.: 933 79 40 97 - A/e: Chema Pemán)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

180821 / 3,00

