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IMPLEMENTACIÓ DE MESURES PER A MILLORAR ELS 

CIRCUITS D’APROFITAMENT D’EXCEDENTS 

ALIMENTARIS ALS MERCATS I ALS SUPERMERCATS. 

EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

Dinars d’aprofitament a Manlleu (Catalunya) 

Descripció 

Manlleu (20.804 habitants1) és un municipi que pertany a la comarca d’Osona. L’any 2015, 

des del Mercat Municipal de Manlleu i amb la col·laboració del Casal Cívic Frederica 

Montseny, es va posar en marxa una iniciativa anomenada “Tu no ho llencis”, un espai per 

compartir coneixements i sensibilitzar a la ciutadania en temes d’aprofitament alimentari, 

reutilització i reciclatge. Concretament, dins d’aquesta iniciativa es van promoure tres 

activitats principals: tallers de cuina d’aprofitament, tallers de reutilització i el dinar de 

llençats. 

El dinar de llençats 

El dinar de llençats consisteix en un àpat d’aprofitament a partir dels aliments recuperats 

dels establiments comercials del municipi de Manlleu que, tot i ser aptes pel consum, ja no 

es poden vendre, com la fruita massa madura, les verdures que no tenen bon aspecte, entre 

d’altres. Un cop seleccionats els aliments recuperats, es cuinen elaborant un àpat com, per 

exemple, una paella o fideuà. 

 

Figura 1. Dinars d’aprofitament a Manlleu.  

 
1 Idescat, 2021. 
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L’acte, obert a tota la població, s’articula com un dinar popular i és gratuït per a la ciutadania 

assistent, no obstant això, es vehicula la vessant solidària a través de l’entrega d’aliments de 

llarga durada pel banc d’aliments de Manlleu, “El Sarró”. Així mateix, per poder participar cal 

portar plat, got i coberts. Aquesta activitat forma part del Pla Local de Prevenció de Residus 

Municipals de Manlleu i va comptar amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya 

l’any 2015. 

Aquesta iniciativa, que compta ja amb la celebració de quatre edicions (la darrera l’any 

2019)2, permet identificar el malbaratament, i dissenyar i establir mesures de reducció, 

promovent bons hàbits alimentaris entre la ciutadania.  

De forma paral·lela al Dinar de llençats, també es realitzen altres activitats lúdiques com, per 

exemple, jocs i tallers infantils, tallers de reciclatge creatiu, tallers de cuina d’aprofitament i 

tallers de reutilització, entre d’altres. 

 

Figura 2. Programa del Dinar de llençats de Manlleu. Font. Mercat Municipal de Manlleu, 2019. 

 
2 A causa de la COVID-19 no s’han pogut realitzar més edicions des del 2019, tot i que es té la previsió de fer-ne més en el futur. 
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El dinar de llençats en el marc de la fira alTERna’t 

L’any 2019, el dinar de llençats es va emmarcar en la fira alTERna’t, focalitzada en l’economia 

social i solidària d’Osona. En total, van participar més de 30 iniciatives d’economia social i 

solidària de la comarca. La fira pretenia ser un espai de referència per a aquestes entitats, a 

més d’un aparador per donar-se a conèixer i teixir relacions, amb l’objectiu de generar 

oportunitats de mercat.  

La fira va comptar amb una zona de cuina, una de menjador, una d’activitats, un escenari, 

una zona de xerrades i una de parades de les iniciatives. Els actes es va iniciar a les 9h00 del 

matí amb la preparació del dinar d’aprofitament a les 14h00.  

Durant tot el dia es van dur a terme activitats en família com ara un circuit tancat amb 

bicicleta i un taller de reparació, tallers d’aprofitament alimentari, de jocs reciclats, 

d’aprofitament de roba, una instal·lació ecolúdica, entre d’altres. 

 

Figura 3: Activitats de la fira de l’AlTERna’t. Font: AlTERna’t. 2019. 

Addicionalment es van organitzar dues taules rodones entorn a l’alimentació. La primera va 

tractar sobre la sobirania alimentària i la segona sobre el paper de l’alimentació en la salut. 
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Resultats 

A la Taula 1, s’observen les dades de participació i de les quantitats d’aliments utilitzades pel 

dinar i enviades al banc d’aliments en les diferents edicions. Gràcies a les campanyes de 

sensibilització relacionades amb el malbaratament alimentari, la difusió on-line i la 

distribució de cartells per tot el municipi, la participació a la darrera edició del dinar va ser el 

doble comparada amb les dos primeres edicions. El 2016, va comptar amb la participació de 

24 establiments comercials que van aportar aliments, a les tres següents edicions la 

participació va augmentar fins a uns 50 comerços i més de 50 voluntaris de diverses entitats. 

La primera edició va ser la que va tenir major recaptació d’aliments, per altra banda, els dos 

següents anys les quantitats destinades pel dinar i enviades al banc d’aliments van ser la 

meitat comparades  amb els 2016. En l’última edició, s’observa una major recollida 

d’aliments respecte als dos anys previs, això podria ser a causa que la participació va ser 

major essent el doble comparat amb totes les edicions prèvies. 

Per altra banda, la primera edició del dinar de llençats va ser la que va tenir més èxit 

respecte les quantitats d’aliments recollides. Tot i això, s’ha de tenir en compte que a les 

següents edicions no únicament es var realitzar aquesta activitat, sinó que també es van 

introduir noves iniciatives.  

Any 
Persones participants del 

dinar 

Quantitat d’aliments 

espigolats i “salvats” pel 

dinar (kg) 

Quantitat d’aliments de 

llarga durada enviats al 

“Sarró” (kg) 

2019 350 299 305 

2018 125 160 200 

2017 175 191 225 

2016 175 390 441 

Total - 1.040 1.171 

Taula 1. Dades sobre les quantitats d’aliments (kg) obtingudes per realitzar el dinar i destinades al banc d’aliments. Font. Ajuntament 
de Manlleu, 2022. 

A la Figura 4, es mostren les quantitats totals d’aliments salvats i els kg d’aliments enviats al 

banc d’aliments respecte a cada edició; i a la Figura 5 es mostren el total de participants per 

cada edició.  
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Figura 4. Percentatge d’aliments espigolats, per cada edició, obtinguts pel dinar respecte el total obtingut en les quatre edicions. Font: 
Institut Cerdà a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament de Manlleu, 2022. 

 
Figura 5. Nombre de participants, a cada edició, del dinar. Font: Institut Cerdà a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament de 

Manlleu, 2022. 
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Més informació  

Ajuntament de Manlleu 

Persona de contacte: Olga Moreno 

Contacte: morenogo@manlleu.cat 

 

 

 
 
 


