
16 d’abril de 9.30 a 14.00 h.
Món Sant Benet

Reduint l’ús del plàstic en el sector alimentari 
Abordarem de quina manera els actors del sector alimentari poden reduir l’ús dels plàstics en els 
envasos, el sistema de reciclatge actual a Catalunya i donarem recomanacions per a fabricants, 
distribuïdors i consumidors per a millorar la sostenibilitat de l’envàs alimentari.

Jornada envasos 
sostenibles i alimentació

09.15 - 9.30 h. Obertura de portes.

09.30 - 09.45 h. Benvinguda institucional. Marta Lacambra, directora de la Fundació Catalunya La Pedrera. 
Presentació de la jornada i moderació de les taules: Miquel Rafa, cap de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació 
Catalunya La Pedrer, i Toni Massanés, director de la Fundació Alícia.

09.45 – 10.30 h. Conferència. Nicolás Olea. Catedràtic de medicina de la Universitat de Granada. És un dels 
majors experts a nivell mundial en l’estudi de l’impacte dels disruptors endocrins en la salut humana.

10.30 – 11.00 h. Presentació de l’estudi de mercat Sostenibilitat, a qui li importa?. A càrrec de Joan 
Riera, director del sector alimentari de Kantar Worldpanel.

11.00 – 11.30 h. Pausa i cafè.

11.30 – 11:45 h. Presentació sobre com afecta la normativa europea relativa al plàstic i reciclatge 
al sector alimentari a Catalunya. A càrrec de Ferran Tarradellas, director de la representació de la Comissió 
Europea a Barcelona.

11.45 – 12.45 h. Taula rodona. La sostenibilitat dels envasos alimentaris i el sistema de reciclatge 
actual a Catalunya. Carrefour. Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de 
Catalunya. Ecoembes. Ferran Tarradellas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona.

12.45 – 13.45 h. Taula rodona. La sostenibilitat dels envasos alimentaris: recomanacions per a 
fabricants, distribuïdors i consumidors. Rosa Garcia, directora de Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum 
Responsable. Raquel Iglesias, directora de Dríade Soluciones Medioambientales. Pere Fullana, director de la Càtedra 
UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF. Nicolás Olea, catedràtic de medicina de la Universitat de Granada.

13.45 – 14.00 h. Conclusions i tancament. Toni Massanés, director de la Fundació Alícia.

Per a qualsevol dubte o més informació, et pots dirigir al telèfon 93 214 25 50 o al correu alimentacioecologica@fcatalunyalapedrera.com

Programa


