
Repte

L’Administració, mitjançant l’Estratègia Aprofitem els Aliments,

treballa per lluitar contra el malbaratament d’aliments. Desenvolupa

estudis sobre la quantificació de les pèrdues i el malbaratament

alimentaris al sector primari, ofereix eines al sector agroalimentari

per prevenir i reduir el malbaratament alimentari, du a terme

activitats de sensibilització i conscienciació i regula, mitjançant la

Llei 3/2020, les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya.

Tot i això, encara hi ha molta feina a fer. D’una banda, la falta de

coneixement i solucions innovadores per a la prevenció i reducció

de les pèrdues i el malbaratament alimentari. I, d’altra banda, la falta

de sensibilització i conscienciació de la societat sobre la magnitud

del problema. Al llarg dels anys, la percepció del valor dels aliments

ha disminuït considerablement, i això fa que perdre o malbaratar

aliments sigui una pràctica quotidiana. És per això que cal recuperar

el valor als aliments i fer-ne un consum responsable.

Com es poden prevenir les pèrdues i el malbaratament

alimentari a les diferents baules de la cadena alimentària? Com

podem donar valor als aliments? Com podem valoritzar

subproductes alimentaris i crear nous productes a partir

d’excedents? Com podem sensibilitzar a la societat sobre el

problema per tal d’actuar?

Com podem prevenir les pèrdues i el malbaratament 

alimentari?

Descripció

del repte

ODS 

relacionats

2. Fam zero, 12. Producció i consum responsable 13. Acció per al 

clima
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• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• La presentació del projecte

Criteris de 

valoració

Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que 

publica l’any 2020 la Llei 3/2020, de prevenció de pèrdues i 

malbaratament alimentaris. 

• Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que 

publica l’any 2019 la Guia per a la implantació d'un pla de 

prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament

alimentari a les empreses agroalimentàries. 

• Lluitem contra el malbaratament alimentari. @agriculturacat. 

https://www.youtube.com/watch?v=hZDiraZlnPY

• La huella del desperdicio de alimentos. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. 

https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM / 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gv_4qGrtyZc

Premi Categoria Júnior/Sènior

1 setmana d'acceleració del projecte a Barcelona amb totes les 

despeses pagades.

1 setmana d'acceleració del projecte a una ciutat estrangera

amb totes les despeses pagades
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https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_3_2020.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Guia_Pla_Prevencio_Perdues_Malbaratament.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hZDiraZlnPY
https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gv_4qGrtyZc

