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Noves Tendències Alimentàries:
AFECTACIÓ AL SISTEMA
AGROALIMENTARI LLEIDATÀ
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Carrer Joan Oró 3 | Bell-lloc d’Urgell

Inscripcions al link:
www.ida.cat/formacio/jornades-i-seminaris

Actualment hi ha un ampli consens
sobre la necessitat de transformar els
actuals sistemes alimentaris a nivell
global per tal d’assegurar el
subministrament d’aliments segurs i
saludables per una població creixent
al mateix temps que s’afronta
l’emergència climàtica amb models
productius sostenibles. La capacitat
del sector agroalimentari lleidatà per
adaptar-se a aquest context de canvi
serà clau per sortir-ne reforçat,
incrementant la seva competitivitat,
productivitat i sostenibilitat.

resiliència del sector agroalimentari
de Lleida, per tal que pugui adaptar-se
a les noves tendències alimentàries i
als impactes del canvi climàtic en els
models productius actuals,
esdevenint, alhora, un sector
contribuïdor a la descarbonització i
a la recuperació i preservació
de la biodiversitat.

S’exposaran les noves tendències de
millora de la productivitat,
competitivitat i sostenibilitat de la
producció primària, mitigadores dels
efectes del canvi climàtic i
generadores de beneﬁcis socials,
Aquesta jornada s’emmarca en
l’Operació ECOFood.HUBLAB liderada econòmics i ambientals més enllà del
propi sector agroalimentari.
per l’Ajuntament de Bell-lloc i que
forma part del Projecte
d’Especialització Competitiva
Territorial “AgroBioFood b. Ponent”,
Compartirem les experiències
d’empreses que treballen en base a
coordinat per la Diputació de Lleida.
aquestes tendències alimentaries
L’objectiu de la sessió és fomentar la
actuals i que son mitigadores dels
presa de consciència en relació al
efectes del canvi climàtic.
repte de millorar la capacitat de
9:00 h. INAUGURACIÓ.
•Il.lm Sr. Ramon Cònsola, Alcalde de Bell-lloc d’Urgell
•Sr. Carles Gibert, Diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

9:15 h. PRESENTACIÓ
-Projecte AgroBioFood b. Ponent i de l’Operació 3 ECOFood.HUBLAB.
•Sra. Núria Esteban, Tècnica del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

09:30 h. PONÈNCIA
-L’activitat agrària i la biodiversitat a la plana de Lleida.
•Sr. Martí Boada, Dr. Ciències ambientals, geògraf i naturalista. Professor de la UaB

10:00 h. PONÈNCIA
-Transformar l’agroalimentació lleidatana per fer-la més resilient i sostenible.
•Sr. Francesc Reguant, President de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col.legi
d'Economistes de Catalunya, membre del Consell Assessor Catalunya Next Generation EU

10:45 h. PONÈNCIA
-Tendències alimentàries actuals. La nostra font d’inspiració, la nostra terra
•Sr. Joel Castanyé, Xef i propietari del restaurant La Boscana

11:15 h. PAUSA CAFÈ
12:00 h. DINÀMICA PARTICIPATIVA.
-Identiﬁcació d’oportunitats vinculades a la millora de la capacitat
de resiliència del sector agroalimentari lleidatà.
13:15 h. TAULA RODONA -Experiències locals
Moderada per Sr. Daniel Plaza, Dr. en agronomia i professor de Universitat de Lleida
• Teresa Carles
•Semillas Batlle
• Zyrcular Foods
• Organa Espirulina

14:00 h. CLAUSURA

•Il.lm Sr. Ramon Cònsola, Alcalde de Bell-lloc d’Urgell

Moderació de tot l’acte:
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