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Convocatòria de prensa, 31 març, 11h (9:45h mitjans gràfics) 

Mercabarna inaugura el Foodback, un centre pioner en 

aprofitament alimentari 

− Un projecte de gran impacte social i un exemple col·laboratiu 
  

− Bio economia circular, Aprofitament alimentari i Inserció laboral  
 

− Dades de l’últim estudi del malbaratament alimentari a Mercabarna 

El proper dijous 31 de març, s’inaugurarà el centre d’aprofitament alimentari de Mercabarna, el Foodback, 

en un acte que compta amb la presència de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 

Teresa Jordà; la regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Mercabarna, 

Montserrat Ballarín; el director de Planificació i Estratègia de Mercasa, Agustín García-Cabo; el president 

del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, la directora de Relacions Institucionals amb Entitats 

de la Fundació “La Caixa”, Joana Prats i els altres representants de totes les entitats que col·laboren en el 

projecte.  

La inauguració s’iniciarà amb una visita per als convidats i periodistes a les instal·lacions del Foodback (no 

estarà en funcionament) i després s’explicarà:  

− El que suposa el Foodback en la lluita contra el malbaratament alimentari a Barcelona i Catalunya, el seu 

funcionament i els seus objectius a curt i mig termini. 
 

− Totes les entitats públiques i privades que treballen juntes per fer-lo realitat 

− Per què és pioner en Bio economia circular, aprofitament alimentari i inserció laboral 

− La seva inversió i el pressupost anual 

− Es facilitaran al assistents les dades de l’últim estudi sobre l’índex de malbaratament alimentari a 

Mercabarna: comparativa amb l’estudi de fa 5 anys. 
 

 

Acte: Inauguració del Foodback, un centre pioner d’aprofitament alimentari 

Dia: dijous, 31 març 

Hora: Inici inauguració: 11H (Visita d’autoritats i periodistes al Foodback; parlaments; i declaracions als 

representants dels mitjans de comunicació) // Convocatòria per a mitjans gràfics: 9:45H per veure el 

Foodback en funcionament i gravar recursos abans de la inauguració. 

Lloc: Mercabarna, edifici del Foodback (Entrada per l’accés ‘Manual’ dels peatges d’accés a Mercabarna i 

seguir les indicacions del peatgista). Plànol d’accés al Foodback adjunt 

Confirmació: Per protocols Covid-19 és prega confirmació d’assistència. 
  


