
Raquel Díaz Ruiz i José M. Gil

CREDA-UPC-IRTA 



2





4

FAO (2011): un terç del 

menjar que és produït per 

consum humà anualment 

es malbarata.



5



• El malbaratament per càpita d’aliments per consumidor és de 95 a 115kg/any a Europa i Amèrica del Nord, 

mentre que a l’Àfrica subsahariana i a Àsia meridional i sud-oriental aquesta xifra és de només 6 a 11 kg/any. 

• En els països en vies de desenvolupament, un 40% de les pèrdues es produeixen en les etapes de post-collita i 

processat, mentre que en països més industrialitzats més del 40% de les pèrdues es produeix a nivell de comerç 

minorista i consumidor. 

Malbaratament i pèrdues a nivelL mundial (tonelades) 



http://www.cec.org/sites/default/fwinteractive/index-es.html
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http://www.cec.org/sites/default/fwinteractive/index-es.html
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• Malgrat descensos continuats en
el% que passen fam  gairebé

800 milions passen fam (FAO,
2015)

• 2 bilions passen "fam oculta"
(dèficit micronutrients (Bioversity
International, 2014)

• 2mil millons obesitat o sobrepès
(WHO, 2015).
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• Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de 

alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas 

posteriores a las cosechas
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Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/



Definició PMA
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MACRO

MICRO

MESO

Importància de fer enfocs de cadena
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Què fem?
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55% al office

14% clients

REDUCCIÓ

MALBARATAMENT 
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La restauració col.lectiva, un repte per a la 

prevenció del malbaratament alimentari 

Ajut per a la realització de projectes de prevenció de 

residus municipals. Any 2017

Premi a Berta Vidal premis IND+I Science

http://indi.cat/indi-science/
http://indi.cat/indi-science/
http://indi.cat/indi-science/


Porcions massa grans, estrès al menjador, molts alumnes 

per taula, poc coneixement del MA, qualitat dels 

aliments, ganes d’anar al pati...

TOTS SOM PART DE LA SOLUCIÓ! QUÈ PODEM FER A L’ESCOLA?

2) Identificar les causes: per què malbaratem aquests aliments?

3) Què podem fer? Implementem accions per prevenir-lo i tornem a quantificar per 

saber si ha funcionat!

5) Comuniquem l’acció animem a d’altres escoles a sumar-se a la lluita contra el 

malbaratament alimentari!

1) Conèixer els KG d’aliments que malbaratem!

Ho hem aconseguit! Sumeu-vos a la lluita contra 

el Malbaratament Alimentari!!!



Moltes gràcies!!

raquel.diaz.ruiz@upc.edu


