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Projectes prioritaris
Promoure dietes saludables i 
sostenibles, accessibles per 
a tota la ciutadania

▪ Instrucció de compra 
pública alimentària 

▪ Menús sans i sostenibles a 
les escoles 

▪ Projecte ALIMENTA de dret a 
una alimentació 
adequada

Facilitar la distribució i 
comercialització d’aliments de 
proximitat, ecològics i/o de 
circuit curt

▪ Centre d’Intercanvi Alimentari 
de Proximitat  

▪ Comerços verds 
▪ Restauració: Menú de les 

estacions
▪ Biomarket

Impulsar una transició 
agroecològica a la ciutat

Impuls a espais de referència 
agroecològica a la ciutat:

• Agrovallbona
• Impulsem el que fas
• Espai Participatiu Agròpolis



Biomarket

Mercabarna posa en marxa 
el Biomarket, el primer mercat 

majorista d’aliments frescos 
ecològics d’Espanya i el primer 

d'Europa pel que fa a concentració 
d’empreses hotofructícoles.



Terra Pagesa - CIAP

SETEMBRE – 
INICI PROVA PILOT

Centre d’Intercanvi 
Agroalimentari de Proximitat, 
projecte d'Unió de Pagesos i 
l'Ajuntament de Barcelona. 

És un espai físic on la pagesia, 
tant convencional com 
ecològica, poden deixar els seus 
productes per ser distribuïts fins 
al seu client detallista que els ha 
adquirit, o bé que aquest pugui 
passar-los a recollir, tot 
compartint els costos logístics. 



Comerços Verds: pilot a 6 mercats

Qualsevol establiment podrà 
ser Comerç Verd o comptar 
amb un Racó de Comerç 
Verd, en funció́ del nombre 
de referències o del 
percentatge de productes 
locals i ecològics disponibles 
al seu establiment, seguint 
els criteris establerts.



Comerços Verds: pilot a 6 mercats

Novembre: 
senyalització als 39 
mercats municipals 
de la ciutat

•Mercat d’Horta
•Mercat de la Llibertat
•Mercat de Sarrià
•Mercat de la Concepció
•Mercat de Sants
•Mercat del Ninot

1. Producte local: origen Catalunya. 
2. Producte ecològic: amb certificat CCPAE. 
3. Producte directe de pagès o de llotja: producte 

de producció́ pròpia (en el cas de fruita i 
verdura) o comprat directament a un 
productor/a o a la llotja. 



Projectes de compra pública i instrucció de compra pública

Compra pública: Des de fa dos anys, s’incorporen criteris de producte ecològic i de 
proximitat a les licitacions per a la gestió dels menjadors de les escoles bressol de 
Barcelona i actualment 90% dels productes que s’ofereixen són ecològics, i pràcticament 
totes les fruites i verdures són de proximitat. 

MALETA LITERÀRIA



Projectes en el camp educatiu

El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) que promou una alimentació infantil més equilibrada, 
saludable i sostenible tant a l’escola com a casa. Per això, proposa 
menús escolars amb menys carn vermella o processada i més 
proteïna d’origen vegetal, i promou productes de proximitat i de 
temporada. La proposta també vol incorporar més amanida en la 
guarnició i fruita fresca en les postres, i insisteix en la importància 
d’utilitzar oli d’oliva per amanir i cuinar, així com en oferir productes 
integrals.



Projectes en el camp educatiu

Iniciativa “Ara, aquí, les 
escoles”: acció 
educativa artística 
vinculada a l’any de la 
Capital Mundial de 
l’Alimentació 
Sostenible. 



Menú de les Estacions
Una proposta d’ingredients i plats de 

temporada per a la restauració 
durant l’any de la Capital Mundial de 

l’Alimentació Sostenible.

JULIOL – Presentació 
Menú d’Estiu



Plans de Barri 

• Incorporació de 
l’Alimentació 

Sostenible

Torre Baró, 
Trinitat Nova i 

Roquetes
•Projecte cistelles i 
acompanyament 

comunitari

Batxillerat
•Projectes de 
recerca sobre 
alimentació 
sostenible

Projectes de Pla de Barris



Subvencions Impulsem el que Fas
Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

Convocatòria 2021           600.000 €           120 projectes presentats




