UNIVERSITAT D’ESTIU DE MERCABARNA

Aprofitament
alimentari amb
impacte social

Punt de trobada anual entre el món
acadèmic i empresarial per reflexionar
sobre el futur del sistema agroalimentari.

-69%
de malbaratament
alimentari des del 2016.

Centre integrat de formació professional
del Consorci d’Educació de Barcelona
especialitzat en el sector agroalimentari.

Promoció de
l’alimentació saludable

12.000
nens i nenes participen cada any

200

escoles

CAMPUS D’ESTIU “REFRESCA’T AMB 5 AL
DIA” ADREÇAT A INFANTS EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT

de quilos de fruites i hortalisses aportades al Banc dels
Aliments per les empreses de Mercabarna.

d’energia consumida
procedeix de fonts verdes

96%

plantilla amb
contracte indefinit

0%

de bretxa salarial

Foment de la inserció
laboral

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES PER
PROMOURE HÀBITS D’ALIMENTACIÓ
SALUDABLE IMPULSADES AMB ELS
GREMIS MAJORISTES

1,2M

100%

SEU DE L’INSTITUT DELS ALIMENTS

DESCENS DEL MALBARATAMENT
ALIMENTARI

700
15

nens i nenes participen cada any

Programa Innofood de suport a start-ups.
Premis Mercabarna Innova per a
empreses del recinte.

90.000 €

Proves pilot amb tecnologia 5G
(digitalització, mobilitat, seguretat
alimentària).

en subvencions

MERCABARNAJOBS
Portal de feina per a empreses de la
Unitat Alimentària.

600

4.000

empreses operadores

candidats actius

Mercabarna, alimentació
amb valors
155.344 kWh

Formació
especialitzada

d’electricitat generats per plaques fotovoltaiques

1.217 t

CURSOS ESPECIALITZATS EN EL SECTOR

Unitat
Alimentària,
en xifres

+3M
de vehicles que
accedeixen a l’any

67%

Reducció de l’impacte
mediambiental

82%

de vehicles elèctrics de la flota de Mercabarna

Aliança amb el món acadèmic per
radiografiar el malbaratament al recinte
i avançar en una cadena de proveïment
alimentari més sostenible.

10M

dones a l’Equip Directiu

2,3M
de tones de productes
comercialitzats

7.500

Infraestructura pionera de bioeconomia
circular i innovació social i tecnològica.

CÀTEDRA UPC-MERCABARNA CONTRA EL
MALBARATAMENT ALIMENTARI

de persones usuàries
diàries

de consumidors dins l’àmbit d’influència

FOODBACK, CENTRE D’APROFITAMENT
ALIMENTARI DE MERCABARNA

Treball en xarxa amb empreses,
institucions i entitats socials.

23.000

estalvi de CO2

AGROALIMENTARI

cursos per a persones en atur i professionals en actiu i
bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió social.

67% homes
33% dones

Programa d’ajuts per a la contractació
de professionals del sector
agroalimentari.

casals d’estiu

150

Innovació

MERCABARNA IMPULSA

treballadors indirectes

75%

valorització dels
residus comercials

Compromís amb
l’equip humà

132
19

persones en plantilla

hores de mitjana de formació per empleat/da

Desenvolupament
sostenible
Signant del Pacte Mundial.
Alineament amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

