Reptes de l’alimentació
del segle XXI: de la visió
global a la local
Jornada tècnica
BELLVÍS, dissabte 19 de gener de 2019
Presentació
L’any 2018 s’inicià un cicle de
trobades anuals a Bellvís, municipi del
Pla d’Urgell, per tractar els reptes que
l’agroalimentació ha d’afrontar des de
diferents vessants: econòmiques,
mediambientals i
socials, amb la
finalitat de reflexionar i entendre millor
les perspectives de futur i com
posicionar-se davant els canvis.
En la segona edició s’analitzarà el
futur de l’alimentació considerant les
previsions d’augment de la població
mundial elaborades per l’ONU, que la
situen en 8.500 milions al 2030 i en
9.700 al 2050. Xifres que amb el seu
marge d’error determinaran nous
comportaments productius i de
consum.
D’altra banda i en contraposició
s’explicarà com la producció local es
valoritza i es posiciona en el territori.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Inauguració de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, alcalde de Bellvís.
Sr. Ferran de Noguera i Betriu, director dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida.
10.15 h El futur de l’alimentació, el repte d’alimentar la població mundial al
2050
Sra. Clara Bartra i Corominas, Growth Center Director, responsable
d’Innovació disruptiva a GBfoods (Gallina Blanca). Economista.
11.15 h Torn obert de paraula
11.30 h Pausa
12.00 h Fortaleses dels productes locals i els valors de la identitat
territorial
Sra. Teresa Fuentes i Botargues, enginyera tècnica agrícola. Gerent
de l'Associació Leader de Ponent.
13.00 h Torn obert de paraula
13.15 h Cloenda de la Jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala 1 d'octubre del Casal Cultural Sebastià Serrano
Carrer Domènec Cardenal, 38
25142 BELLVÍS

Ajuntament de Bellvís

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Lleida: (Tel.: 973 246 650 - A/e: pattstlle.daam@gencat.cat)
o a través de l’Ajuntament de Bellvís.
Sra. Rosa Navés (Tel.: 973 565 000 - A/e: ajuntament@bellvis.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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