Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta
Regidoria de Medi Ambient

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT: DINAR D’APROFITAMENT
DATA: 26 d’abril de 2015
HORA: 13h30
LLOC: Parc Puigvert
ÀREA ORGANITZADORA: Medi Ambient
ALTRES ÀREES COL∙LABORADORES: Joventut / Brigada
ENTITATS / COMERÇOS COL∙LABORADORS/RES:
Grup de Joves del futur esplai/cau del municipi
Forn de Ca l’Andreu, Can Martilari, Restaurant Bar Can Martri, Forn La Vallalta, Ca
l’Estrany, Supermercat Sant Cebrià, Càmping La Verneda, Productes Agrícoles Carreras,
Pollastres a l’Ast Hilario, Peixateria Lourdes, Dolç Salat i més, Can Cona, Carlos Picazo
com a cuiner.
ORGANISMES COL∙LABORADORS: Diputació de Barcelona
ENTITAT/EMPRESA QUE REALITZA L’ACTIVITAT:
COST DE L’ACTIVITAT
Despeses
285€
Ingressos
215€
PARTICIPANTS DE L’ACTIVITAT
Han participat 77 persones. Majoritàriament han estat famílies.
VALORACIÓ DELS OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
Des de l'Àrea de Medi Ambient aquest any com a projecte per la reducció de residus,
s’ha treballant la temàtica del Malbaratament Alimentari. Més d’un terç dels aliments
produïts es perden en el seu trànsit fins a arribar a la taula. Com aquesta qüestió té
conseqüències econòmiques, ambientals i socials que cal evitar, s’ha volgut treballar
aquesta problemàtica amb la població i transformar‐ho en una activitat popular.
És per aquest motiu que s’ha organitzat el “Dinar d’Aprofitament”. Es tracta de
realitzar un dinar popular, a partir dels aliments que s’anaven a llençar, és a dir, aquells
productes que els comerços decideixen no posar‐los a la venda però que encara són
aptes pel seu consum i transformar‐los en un menjar suculent i atractiu al públic.
La recepta presentada en aquest primer Dinar d’Aprofitament, ha estat la següent:
Aperitiu
Amanida de pollastre
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Arròs a la cassola amb verdures i carn
Púding de maduixa amb salsa de maduixa i llimona
L’acte va anar molt bé tant per la participació, com per la qualitat de la recepta
presentada i per l’ambient generat al llarg de tota l’activitat.
Per mantenir l’objectiu d’aquesta iniciativa, el menjar sobrant també va ser repartit
entre els assistents i els residus generats, ben reciclats.
Des de l’Àrea de Joventut actualment s’està treballant amb un grup de joves que volen
dur a terme el projecte d’un esplai o cau al municipi des de la vesant del voluntariat.
Aquesta activitat ha permès que aquest grup de joves pogués fer el primer contacte
amb el territori, amb infants i famílies, col∙laborant en una activitat relacionada amb la
conscienciació del malbaratament d’aliments, àmbit d’interès per ells i que sense
dubte formarà part del seu ideari com a entitat.
Els sis joves que van participar, amb edats compreses entre els 18 i 20 anys, van
preparar un seguit d’activitats per després del dinar i van aconseguir que la majoria de
participants formessin una gran rotllana on nens i nenes, mares i pares, tietes i tiets i
avis i àvies, van ballar i cantar i van riure i viure un moment de germanor entre tots i
totes.

