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ENVASOS SOSTENIBLES
Reptes i solucions per a la Indústria Alimentària
NO ÉS UNA TENDÈNCIA, ÉS UNA REALITAT
La sostenibilitat del Packaging afecta de ple a la
Indústria Alimentària. És un element complex, que
depèn de tecnologies i productes de tercers, però
fonamental perquè no només protegeix l’elaborat al
llarg del procés de distribució, sinó que transmet els
valors de la marca al consumidor, sobre tot en el
punt de venda.
Les iniciatives per a reduir l’ús del plàstic, l’eficiència
dels envasos i embalatges, la reutilització i
l’optimització del reciclatge han dut nous conceptes
d’Eco-Packaging, per a donar respostes sostenibles
en especial al repte de l’envàs primari.
 Quantitat: utilitzar el menor número d’envasos i
embalatges possibles
 Materials: desenvolupament de materials
biodegradables per a l’envasat i embalatge, i
reducció de la varietat de compostos que
s’utilitzen en un mateix envàs o embalatge amb
l’objectiu de facilitar-ne el reciclatge.
 Innovació: en el disseny, formulació, pes i
dimensions dels envasos i embalatges són els
objectius del nou concepte “Ecodiseny”.
 Funcionalitat: disminuir el malbaratament de
productes alimentaris
Quina és la postura de la Gran Distribució?
Hi ha solucions realistes? ...
Els avenços tecnològics ens permeten millorar la
sostenibilitat del packaging, amb nous formats,
matèries primeres no contaminants o compostables,
etc., amb un futur que promet grans oportunitats per
a la innovació.

Amb la participació de fabricants, usuaris industrials i
la gran distribució, aquest Seminari aborda els temes
principals que defineixen els reptes de l’envàs
sostenible en la Indústria Alimentària.

PROGRAMA
16:00 – Ecovio®, plàstics compostables amb
sentit comú
Sr. Jordi Simon
Sales Biopolymers Iberia – BASF Española
16:30 – Polipropilè, com a solució per a envasos
sostenibles
Sr. Juanjo Cabrero
Director Comercial & Màrqueting de POLIGAL
17:00 – Envàs: La visió de Mercadona
Sra. Margarita Muñoz
Directora de Responsabilitat Social de MERCADONA
17:30 – Solucions sostenibles per al consum diari
Sr. Carles Sans
Director de Vendes de Cafès NOVELL
18:00 – L’envàs en malla: Hi ha alguna cosa més
sostenible?
Sr. Salvador Solà, General Manager i Sra. Judith
Díaz, Directora d’Enginyeria de GRUP GIRÓ
18:30 – Debat i Conclusions

