
 INICIATIVES PEL CANVI  

EN EL MÓN DE L’ALIMENTACIÓ 

  

Santa Coloma de Gramenet, 6 de març de 2020 



Qui som? 





Què és el Pont Alimentari? 

   

 Només recuperant-ne la meitat, es podria 
pal·liar la fam a tot el món 

 Cada dia a Catalunya es llencen 760.000 
kg de menjar 

 El 22% de la població de Catalunya viu per 
sota del llindar de la pobresa 

 

El malbaratament alimentari  
ÉS INJUSTIFICABLE 

 

El Pont Alimentari vol reduir el malbaratament alimentari a través d’una 

campanya d’educació ambiental basada en els valors de la solidaritat i 

l’aprofitament dels recursos naturals.  

 



Objectius 

Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de distribució al 
detall, càtering i restauració, proposant a les empreses pràctiques de prevenció 
preconsum i postconsum.  

Aprofitar l’excedent alimentari fresc i cuinat, donant resposta a una necessitat 
social mitjançant el Pont Alimentari. 

Difondre els beneficis ambientals 
i socioeconòmics associats a la 
reducció del malbaratament 
alimentari.   

 Incidir sobre els consumidors 
afavorint un canvi en les pautes 
de consum que redueixin el 
malbaratament a les llars.   



Com funciona? 

1) Diagnosi empresa donant  
 Propostes concretes per reduir 

el malbaratament  
 Detecció excedents o minves 

aprofitables  

2) Aprofitar l’excedent fresc o cuinat 
derivant-lo a entitats socials  

 Signatura conveni de 
col·laboració  

 Protocol de funcionament 
revisat per l’ACSA 

 Ens adaptem a les necessitats, creant una xarxa entre empreses i entitats socials.   
 Respectem els criteris de proximitat i minimització en l’envasat d’aliments (mirant que 

siguin reutilitzables, sempre que es pugui, o compostables).  
 Oferim una projecció pública com a col·laboradors del projecte. 

Peculiaritats del projecte  



A qui ens dirigim? 

 Empreses de càtering, restauració o de la distribució d’aliments al detall que 
vulguin reduir el malbaratament alimentari dels seus establiments i donar els 
seus excedents a entitats socials. Dóna’ns el menjar que llençaràs! 

 Entitats de suport a col·lectius vulnerables (infants, malalts, persones grans, 
menjadors socials...) que vulguin fer arribar aquests aliments als seus usuaris.  

    Recupera aliments en bon estat per a qui els necessita! 

 Ciutadania en general, a través de les campanyes de sensibilització, presentant 
formes de consum que evitin el malbaratament domèstic.  

    Informa’t i consumeix responsablement!  



Resultats obtinguts           
Any 2019: 
 

 337.535 kg d’aliments frescos/secs recuperats 
 8.393 racions de menjar cuinat recuperades 
 112 establiments donants 
 53 entitats receptores  
 15 actes de sensibilització 

 

 

 



Empreses 

Entitats 

Participants 





Què és Remenja’mmm? 

 Campanya de sensibilització sobre el malbaratament alimentari dirigida al sector 
de la restauració 

 Convida els establiments a aplicar mesures concretes de per reduir el 
malbaratament  

 A difondre la problemàtica entre els seus clients 
 Es proposen canvis cap a sistemes d’alimentació més sostenibles 



Objectius de la campanya 

- Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la restauració. 
 
- Fer visible la problemàtica del malbaratament alimentari, les oportunitats de 

prevenció, així com els beneficis ambientals i socioeconòmics associats. 
 

- Difondre les bones pràctiques que facin els restaurants participants. 
 
- Augmentar la sensibilització sobre el malbaratament alimentari i les bones 

pràctiques en el consum. 
 
- Incidir en els hàbits dels consumidors, normalitzant actituds com endur-se dels 

restaurants el menjar i la beguda no consumida. 
 

 



Idea bàsica de la campanya 

http://www.remenjammm.cat 

http://www.remenjammm.cat/


Aliances estratègiques  

Incidint en les pautes de consum 

Restaurantes Sostenibles, FIHRT, ARC, Aj. Bcn i altres ajuntaments, Revista  
Opcions, xefs de renom, etc.  

Promovent la rèplica de pràctiques que ja existeixen  

Com treballem? 

Racions de diferents mides, compra de proximitat, cuina d’aprofitament, 
maneres de servir a sala, altres mesures de sostenibilitat (compost amb els 
residus orgànics, energia renovable, etc). 



327 restaurants adherits 
xxss: facebook, twitter, instagram 

Impacte als mitjans de comunicació  
Comensals dels establiments 
Reducció efectiva dels residus 
orgànics (falta sistematització) 

 

Resultats aconseguits 



Cerdanya Ecoressort 

Restaurant El Mercader de 

l'Eixample 

Premi Remenja’mmm 



Esbioesfera 

Sopa 

Accèssit per 

Contrast 

Premi Remenja’mmm 



Campanya impulsada per: 

Amb la col·laboració de: 



Moltes gràcies! 

laiac@rezero.cat 

93 668 61 07 

mortiz@bancderecursos.org 

93 217 71 54 


