Prospectiva agroalimentària
de la Reserva de la Biosfera
de Terres de l’Ebre
Jornada tècnica
TORTOSA, dimecres 30 de novembre de 2016

Presentació
La jornada es centra en la presentació
de l’operació “Plataforma per l’impuls
del Sistema Agroalimentari Innovador”
que la Fundació Agroterritori portarà a
terme en el marc del PECT
EbreBiosfera.
Està concebuda com a punt de
trobada i de reflexió entorn a la
prospectiva agroalimentària de la
Reserva de la Biosfera de Terres de
l’Ebre. L’objectiu de dinamització
d’aliances entre els diferents agents
implicats en el sector agrari, el territori
i la innovació.
En l’operació, Agroterritori formula una
nova metodologia per abordar el
sector agroalimentari des d’una
perspectiva integradora (i innovadora)
atenent a 4 vectors de treball: aliment,
salut, societat i territori. L’objectiu de
l’operació és desenvolupar projectes
demostratius en el territori que
vertebrin sinèrgies en l’economia, la
societat i el medi ambient per tal
d’optimitzar
les
oportunitats
de
rendibilitat econòmica i d’estratègia
territorial des de la sostenibilitat i la
qualitat ambiental.

Programa
10.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.30 h PECT EbreBiosfera per un canvi del model econòmic de Terres
de l’Ebre
Sr. Josep Aragonès, director tècnic del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre.
10.45 h Plataforma per l’impuls del Sistema Agroalimentari Innovador
Sra. Cristina Tous, tècnica de la Fundació Agroterritori.
11.00 h Plans alimentaris locals: ordenació territorial de l’alimentació
Sr. Josep Montasell, Comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori.
11.45 h Reptes del sector alimentari: rol dels productes del territori en la
nutrició i la salut
Sr. Francesc Puiggròs, coordinador científic del Centre Tecnològic de
Nutrició i Salut – EURECAT.
12.30 h Impremta del paisatge en el territori
Sr. Jaume Salvat, investigador al Parc Científic i Tecnològic Turisme i
Oci.
13.15 h Debat
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ferran Grau, director dels Serveis Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre.
14.00 h Pica-pica

Organització

Lloc de realització
Aula Magna, Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Remolins, 13-15
43500 TORTOSA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Agroterritori (Tel.: 932680900 – A/e: agroterritori@agroterritori.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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