Reptes de l’agroalimentació del
segle XXI: importància del
sector agrari davant el canvi
climàtic
Jornada tècnica
BELLVÍS, dissabte 18 de gener de 2020

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 tercera edició, i de la mà de
reconeguts
ponents
amb
una
trajectòria professional rellevant, es
tractarà com afectarà el canvi climàtic
al sector agrari, així mateix, com és
d’important l’agricultura al territori com
a eina per evitar incendis en context
de canvi climàtic.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ajuntament de Bellvís

Col·laboració

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Inauguració de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Talarn, alcalde de Bellvís.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
10.15 h Com afectarà el canvi climàtic al sector agrari
Dr. Joan Girona, IRTA, programa Ús Eficient de l’Aigua en
Agricultura.
11.15 h Torn obert de paraula
11.30 h Pausa
12.00 h La importància de l’agricultura com a eina per evitar incendis
forestals catastròfics en context de canvi climàtic
Sr. Marc Castellnou, cap de l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal,
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
13.00 h Torn obert de paraula
13.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del DARP al Pla
d’Urgell.

Lloc de realització
Sala 1 d’octubre del Casal Cultural Sebastià Serrano
C/ Domènec Cardenal, 38
25142 - BELLVIS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Lleida:
(Tel.: 973 246 650 – A/e: pattstlle.daam@gencat.cat)
També
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inscriure
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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