
 

Jornada de Sostenibilitat: Reptes 2030. Caminant cap a una 

producció agroalimentària sostenible en les Terres de Ponent 

Projecte AgroBioFood b. Ponent 

Dijous 18 Novembre de 10.00 -12.30 h 

Presencial: Diputació de Lleida / On-line: Plataforma Zoom 

El projecte AgroBioFood b. Ponent té l’objectiu principal d’impulsar i gestionar la transformació del 
model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda, afavorint la capacitat de 
resiliència i productivitat sostenible d’aliments del nostre territori. Aquest projecte és finançat per la 
Unió Europea - Fons de desenvolupament Regional - FEDER, la Generalitat de Catalunya i el Patronat de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 
 
Aquest procés de transformació exigeix emmarcar els nostres processos productius dins dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030, realitzar tots els re-ajustos necessaris a l’estructura 
productiva del territori i fer més sostenible la nostra producció agrícola i ramadera. Des de la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) pensem que cal aprofitar els avantatges que en l’àmbit 
de la Bioeconomia circular tenim com a sector primari per fer les nostres cooperatives, empreses i 
explotacions més rendibles i, a l’hora, més sostenibles des del punt de vista social, agro-ambiental i 
econòmic. 
 
En el marc d’aquest projecte i, amb l’objectiu de facilitar aquesta transformació del sector 
agroalimentari de la zona de Ponent, us convidem a participar en aquesta Jornada de Sostenibilitat: 
Reptes 2030. Caminant cap a una producció agroalimentària sostenible en les Terres de Ponent 
Compartirem el punt de vista de l’administració, les experiències de cooperatives i empreses 
agroalimentàries de la zona i parlarem sobre les diferents eines disponibles pel diagnòstic del nivell de 
sostenibilitat de les cooperatives, empreses i explotacions agro-ramaderes. 
 
Objectius 
 

• Difondre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la seva vinculació amb la 
producció agroalimentària. 

• Donar a conèixer les diferents eines disponibles per fer avaluació del nivell de sostenibilitat dels 
models productius actuals del territori. 

• Compartir les experiències que, en matèria de sostenibilitat, tenen diferents cooperatives, 
explotacions agràries i empreses de les Terres de Ponent. 

 
 Adreçada a:  

Cooperatives agrícoles i ramaderes 
Empreses del sector agroalimentari 
Explotacions agrícoles i ramaderes 

 

Inscripcions: Enllaç Inscripció 
18 Novembre 2021 de 10.00 a 12.30h 

 
Amb la col·laboració de: Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_40qJ8aC3Q7KeVK-utiJp7A


  
 

                
 
 
 

 
 Programa: 

 
 

10.00 - 10.10 h  

Benvinguda i presentació de la jornada 

Sr. Antoni Galceran, responsable de R+D+I de la FCAC  

Sr. Carles Gibert, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida 

 
10.10 - 10.20 h  

Presentació general del Projecte AgroBioFood Ponent.  

Sra. Núria Esteban, tècnica del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida 

 
10.20-10.40 h 

Estudi Mengem Futur 

Sra. Meritxell Rota, tècnica del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)  

 
10.40 - 11.00 h  

Model de Producció Agrícola Sostenible (PAS) per explotacions agrícoles i ramaderes. 

Sra. Rosa Mari Pedrol, coordinadora de la Producció integrada del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural (DACC) 

 
11.00 - 11.15 h  

Eina e-SIAB: resultats preliminar zona de Ponent.  

Sra. Diana Molina Delgado, tècnica de l’àrea d’Ajuts i Projectes de la Unitat de Serveis Empresarials de la FCAC 

 
11.15h - 12.15 h  

Taula rodona amb 4 entitats del territori 

Moderador: Jordi Vives - Director de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya (FCAC) 

• Sr. Josep Presseguer, gerent del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent  
• Sr. Carles de Ahumada, gerent de la Cooperativa L’Olivera  
• Sr. Jordi Civit, responsable de viticultura de Raimat 

 
12.15 - 12.30h  

Cloenda i tancament de la jornada  

 


