
ALIMENTEM 
BARCELONA
1a jornada per impulsar estratègies alimentàries locals

Jornada organitzada per: Amb el suport de: 

Dijous, 10 de novembre de 2022
De 9:00 a 13:30h

Can Comas (Parc Agrari del Baix Llobregat)



L’alimentació és una necessitat fonamen-
tal de les persones, i garantir-ne l’abasti-
ment, un deure dels governs. Però, tal com 
vam descobrir al tercer tastet de dades de 
BCN Smart Rural, Catalunya no disposa 
de prou terres per ser autosuficient en 
termes alimentaris. De fet, amb la super-
fície agrícola que té, el país només podria 
alimentar un 44 % de la seva població 
amb aliments de proximitat. I aquesta 
realitat s’agreuja encara més quan mirem 
les comarques barcelonines.

Aquest és un fet preocupant que cal 
adreçar urgentment, sobretot tenint en 
compte els reptes climàtics que tenim da-
vant i les expectatives d’escassetat d’ali-
ments i de recursos hídrics i energètics.  
 

 
 
 
 

I, per aconseguir-ho, és urgent que els 
governs locals puguin dissenyar i im-
plementar estratègies alimentàries que 

Cal avançar cap a un sistema 

alimentari que sigui més sostenible 

a tots els nivells i que integri els 

aspectes econòmics, socials 

i ambientals

protegeixin i dinamitzin la producció i co-
mercialització d’aliments propers, frescos i 
accessibles.

Però, com ho podem fer? A Catalunya, 
actualment, no hi ha cap poble ni ciutat 
que disposi d’una estratègia alimentària 
aprovada i en procés d’implementació. 
Ens trobem mancats de models i, en vista 
d’aquesta carència, la Diputació de Barce-
lona vol fer una aposta decidida per ajudar 
els ens locals que desitgen garantir l’abas-
timent de la població amb aliments de 
proximitat i que aspiren a dissenyar i im-
plementar estratègies alimentàries locals.

En aquesta jornada, reflexionarem sobre 
l’estat dels sistemes alimentaris a escala 
global i el seu impacte a escala local. A 
continuació, presentarem la publicació 
Alimentem Barcelona: Guia pràctica per 
impulsar estratègies alimentàries locals. 
També destacarem algunes de les accions 
que s’estan portant a terme des de l’àmbit 
ciutadà i institucional per avançar cap a 
un sistema alimentari més saborós, salu-
dable i sostenible. I finalitzarem la jorna-
da concretant els recursos que ofereix la 
Diputació de Barcelona als ens locals que 
volen dissenyar i implementar estratègies 
alimentàries als seus municipis. 

ALIMENTEM BARCELONA



Arribada i benvinguda 

Pausa gastronòmica

Presentació

Inauguració

Presentació 
de la publicació 
Alimentem Barcelona

Converses que 
alimenten

Un futur en emergència

Una guia pràctica per 
impulsar estratègies 
alimentàries locals

El menjar no s’improvisa

Barcelona, terra pagesa?
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10:30

9:00
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Anna Grimau, periodista, 
i Sònia Callau, cap de la Direcció 
Territorial Agrària de la Diputació 
de Barcelona i coordinadora de 
l’estratègia BCN Smart Rural

Valentí Junyent, diputat delegat 
de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona

Eva Martínez Morales,  presidenta 
del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat

Laia Camps, coordinadora tècnica 
del Consell Català de l’Alimentació 
del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

Sònia Callau, cap de la Direcció 
Territorial Agrària de la Diputació 
de Barcelona i coordinadora de 
l’estratègia BCN Smart Rural

Josep Montasell, cofundador i 
primer director del Parc Agrari 
del Baix Llobregat

Anna Roca, professora a la 
Universitat de Girona i consultora 
de projectes de dinamització 
agroalimentària

Fernando Fernàndez, director 
general d’Agricultura, Ramaderia i 
Desenvolupament Rural del Govern 
de les Illes Balears

Oriol Estela, coordinador general 
del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona (PEMB)

Josep Carles Vicente, membre de 
la Comissió Permanent Nacional 
d’Unió de Pagesos

PROGRAMA



L’acció institucional

Guida Obrador, gerenta de Serveis 
de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona

Xavier Font, cap de l’Oficina 
Tècnica de Turisme de la Diputació 
de Barcelona

Rosabel Hernández, cap de la 
Secció de Suport al Teixit Productiu 
Local de la Diputació de Barcelona

Helena Perxacs, gerenta del Parc 
Agrari del Baix Llobregat de la 
Diputació de Barcelona 

Josep Antoni Báguena, 
responsable d’Anàlisi i Prospectiva 
Territorial de la Diputació de 
Barcelona

Carles Castell, responsable de 
Seguiment de Programes i Accions 
Ambientals de la Diputació de 
Barcelona

Jaume Minguell, cap de l’Oficina 
de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari 
de la Diputació de Barcelona

Cloenda

Aperitiu de proximitat

12:50

13:00

Valentí Junyent, diputat delegat 
de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona

PROGRAMA

Debats per avançar cap 
a un sistema alimentari 
més saborós, saludable 
i sostenible

L’acció ciutadana

11:00

12:30

Joan Coll, membre de la Xarxa 
Pagesa

Marc Talavera, president del 
Col·lectiu Eixarcolant

Xavier Barniol, director tècnic del 
Consorci del Lluçanès i un dels 
impulsors del Quall, la primera 
formatgeria col·lectiva de 
Catalunya

Alejandro Guzmán, cuiner 
i fundador d’Ecocentral

Meritxell Roman, directora d’Hortec

Alba Rojas, coordinadora de 
l’Ateneu Cooperatiu de la 
Catalunya Central i sòcia de 
SuperCoop Manresa

Raquel Díaz, directora de la 
Fundació Espigoladors

Creixem junts

Presentació dels recursos 
que ofereix la Diputació 
de Barcelona als ens locals 
que volen dissenyar i 
implementar estratègies 
alimentàries als seus 
municipis



DIA I HORA 

Dijous, 10 de novembre de 2022 

De 9:00 a 13:30h

LLOC 
Can Comas (Parc Agrari del Baix Llobregat). 

Adreça: Camí del Sorral, 08820  

El Prat de Llobregat  

Vegeu el mapa

INSCRIPCIONS AQUÍ

PER A MÉS INFORMACIÓ 
Sònia Callau, cap de la Direcció Territorial 

Agrària de la Diputació de Barcelona   

a/e callaubs@diba.cat 

Seguiu la conversa al Twitter 

@BCNSmartRural 

#AlimentemBCN 

#BCNSmartRural

1a jornada per impulsar estratègies 
alimentàries locals

BCN Smart Rural és l’estratègia de la 
Diputació de Barcelona per transformar el 
sector agroalimentari de la demarcació. 

Cofinançada per la Unió Europea 
per mitjà del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), 
aquesta iniciativa conjunta s’ubica a 
l’avantguarda de les accions que les 
dues institucions estan promovent amb 
horitzó 2030, tant en matèria agrícola 
com alimentària, i s’alinea especialment 
amb la campanya Del Camp a la Taula (de 
l’anglès From Farm to Fork), que es troba 
al cor del Pacte Verd Europeu.

La visió de BCN Smart Rural és posar al 
centre de l’agenda política del territori 
el dret a una alimentació saludable, 
sostenible i de proximitat per a tota la 
ciutadania. I, per aconseguir-ho, col·labora 
amb els ajuntaments interessats a 
impulsar aquest model agroalimentari als 
seus pobles i ciutats.

Jornada organitzada per: Amb el suport de: 

Sobre BCN Smart Rural ALIMENTEM BARCELONA

https://goo.gl/maps/KYcQom9KAQWbSWQv5
https://ja.cat/AlimentemBarcelona
mailto:callaubs%40diba.cat%20?subject=

