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ALIMENTARI
Un terç dels aliments que es produeixen en el món 
es llencen
A la Unió Europea, cada any es malbaraten 129 milions de tones 
d’aliments. Aquesta quantitat equival a uns 173 kg per persona.
Es produeix malbaratament en tots els passos de la cadena 
alimentària. La producció i el processat generen el 49% dels 
aliments descartats, la comercialització el 5%. Al final del procés, 
en els serveis i les llars, s’acumula el 46% d’aquest fenomen.
Amb el total dels aliments que es malbaraten anualment 
només a Catalunya, es podria alimentar a 500.000 persones 
durant un any. Malbaratar-los provoca més de 500.000 tones 
de CO2 emeses innecessàriament. I el valor econòmic del 
menjar que va a parar a les escombraries és de gairebé 
841 milions d’euros a l’any.

L’OBJECTIU DELS PREMIS
Mercabarna convoca aquests premis amb la finalitat de 
promoure i reconèixer iniciatives realitzades a Catalunya en la 
lluita contra el malbaratament alimentari i el reaprofitament 
d’aliments amb impacte econòmic, social i/o mediambiental 
en els diferents esglaons de la cadena agroalimentària 
(producció, distribució majorista i detallista).
Aquests premis pretenen també contribuir als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible Fam 0 (ODS 2) i Producció i 
consum responsable (ODS 12) de l'Agenda 2030 aprovada 
per l'Organització de les Nacions Unides.

HOMENATGE A UN REFERENT
El nom dels Premis Mercabarna Paco Muñoz vol ser un 
homenatge a la tasca que va desenvolupar Paco Muñoz al 
llarg de la seva trajectòria professional en la lluita contra el 
malbaratament alimentari.

BASES DE PARTICIPACIÓ
Per participar als Premis Mercabarna Paco Muñoz cal enviar 
la memòria del projecte en format digital al correu electrònic 
premimalbaratament@mercabarna.cat
 El termini d’admissió de projectes s’obre el 14 d’abril 
i finalitza el 14 de juny de 2021.

Totes les iniciatives s’han d’haver implementat com a mínim 
un any abans de la presentació de la candidatura.

Podeu trobar més informació sobre els premis a 
mercabarna.es/premispacomunoz.

CATEGORIES I PREMIS
La dotació del premi és de 5.000 euros per cada categoria:

Millor iniciativa del sector privat
S´hi poden presentar projectes d’empreses majoristes, minoristes, 
o del sector primari que estiguin aplicant mesures a Catalunya 
que ajudin a reduir la pèrdua d’aliments en els  sectors 
hortofructícola, carni o de la pesca i/o facilitin l’aprofitament 
amb impacte econòmic, social i/o mediambiental.

Millor iniciativa d’emprenedoria
S´hi poden presentar iniciatives i projectes d’emprenedoria 
vinculats a la innovació social i/o mediambiental que tinguin 
com a objectiu la reducció del malbaratament i el 
reaprofitament alimentari a Catalunya.

Millor iniciativa del tercer sector
S´hi poden presentar entitats sense ànim de lucre i 
cooperatives que estiguin impulsant iniciatives de 
reaprofitament alimentari amb caràcter social i 
mediambiental, amb seu a Catalunya.

JURAT
Casimir Llorens
President de l’Associació de Concessionaris de Mercabarna 
(Assocome)

Eduard Vicente
Director del Programa Alimenta de l’Ajuntament de 
Barcelona i gerent del Districte Horta-Guinardó

Gaby Susana
Directora de la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA)

Glòria Cugat
Subdirectora general d'Inspecció i Control Agroalimentari al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya

José María Gil
Director del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament 
Agroalimentari (CREDA) i de la Càtedra UPC-Mercabarna
per la lluita contra el malbaratament alimentari

Lluís Fatjó-Vilas
Director de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona

 
Qualsevol premi podrà ser declarat desert si així ho 
consideren les persones membres  del jurat.


