
Experiències innovadores 
en l’aprofitament d’aliments 

a Europa

9 de maig de 2018
Auditori Universitat Pompeu Fabra

(Carrer de Roc Boronat, 138, Barcelona) 

Jornada sobre l’alimentació a les ciutats 
i la cobertura de necessitats bàsiques

#inclusió #AprofitamentAlimentari

Agraïments per la seva desinteressada col·laboració a:
Universitat Pompeu Fabra per l’espai cedit
Estudi Bárbara Granados
ec.lluch comunicació gràfica

#deBonProfit



Programa

8:30 - 9:00 AcreditAcions

9:00 – 9:30 BenvingudA
  Laia Ortiz
  segona tinenta d’alcaldia, direcció  
  de l’Àrea de drets socials, regidora  
  Portaveu del grup Municipal de  
  B comú, regidora del districte  
  de sant  Andreu 

  Albert Alberich
   director de la Fundació Formació  

i treball

  Rosa Garcia
  directora de la Fundació rezero

9:30 – 9:45  vídeo de PresentAció  
del Projecte 
Mercè Vidal 
directora - gerent de nutrició  
sense Fronteres

  Jesús Lanao 
   President de la Fundació  

Banc de recursos

9:45 – 11:00  Ponències PrinciPAls 
  Andrea Calori 
  Autor de Food and the cities,  
  membre de està – economia  
  e sostenibilità (Milano, italia)

  Marta Llobet Estany  
  Professora de la facultat de treball  
  social de la universitat de Barcelona
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11:00 – 11:30 PAusA esMorzAr

11:30 – 13:30  tAulA rodonA d’exPeriències

  Adam Smith 
  Fundador de the real junk Food   
   Project (leeds, regne unit)

  Eva Schwaiger
  directora de leo  
  (càritas viena, Àustria) 

  Amb la participació de les iniciatives  
  WeFood, des de dinamarca, i  
  ozHarves Market, des d’Austràlia!

   intervencions de la fila zero i torn 
obert de preguntes 

13:30 – 14:00 conclusions i cloendA 
  Emilia Pallàs 
  directora executiva de desenvolupament  
  socioeconòmic de Proximitat - Barcelona  
  Activa

  Salvador Busquets i Vilà 
  director de càritas diocesana  
  de Barcelona

  Jaume Amill 
  director de daleph Barcelona

14:00  dinAr de PicA-PicA AMB  
  MenjAr de 

   Amb la colaboració dels alumnes  
de d’ins escola restaurant de la Fundació 
Formació i treball

envia’ns les teves preguntes a traves del hashtag #debonprofit
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IMPULSAT PER:

Agraïments per la seva desinteressada col·laboració a:
Universitat Pompeu Fabra per l’espai cedit
Estudi Bárbara Granados
ec.lluch comunicació gràfica

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 


