
divendres 27 de maig | 9h. a 14 h.

Les tendències alimentaries d’avui en dia 
“El futur a les teves mans... ajuda’ns a idear el 

futur de la innovació agroalimentària de ponent”

JORNADA ECOFOOD HUB-LAB

SALA D’ACTES INCUBADORA D’EMPRESES 
Carrer Joan Oró 3 | Bell-lloc d’Urgell

Inscripcions al link: 
www.ida.cat/formacio/jornades-i-seminaris

Aquesta activitat està cofinançada pel PO FEDER 2014-2020

Col·laboren:

Organitza:

9:00 h. BENVINGUDA DE LES AUTORITATS. 

9:15 h. PONÈNCIA
-Principals característiques del Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya    
  (PEAC) 2021-2026 
 •Sra. Carmen Urdillo, Responsable d’Associacionisme Agrari de la Direcció General Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural

09:40 h. PONÈNCIA
-Actuals  projectes de desenvolupament agroalimentari que està realitzant el  
  Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari de la UPC 
 •Sr. José M. Gil, Dir. del CREDA i Prof. d’Economia Agrícola a la Univ. Politècnica de Catalunya (UPC)

10:10 h. CONCLUSIONS 1a JORNADA + 1a TAULA PARTICIPATIVA
-Creació de la 1ª Taula participativa sobre la ideació i presa de consciència 
  de les necessitats futures de la innovació i sostenibilitat agroalimentària.
 Presentació i dinamització pels consultors: 
•Sr. Marco Yagüe
•Sr. David Jorba

11:45 h. PAUSA CAFÈ

12:15 h. 2a TAULA PARTICIPATIVA.  

-Creació de la 2ª Taula participativa sobre la identificació, 
  el foment i el desenvolupament de la innovació agroalimentària
Presentació i dinamització pels consultors: 
•Sr. Marco Yagüe
•Sr. David Jorba

14:00 h. CLAUSURA 

  Et preocupa el futur del 
sector agroalimentari de les 
terres de Ponent?
 
Vols que la innovació del sector 
contribueixi a millorar la 
supervivència de la teva empresa 
o explotació?
 
Sents que perds oportunitats per no 
poder treballar de forma 
col·laborativa amb altres empreses?
 
Si estàs relacionat amb el sector i 
vols formar part de la solució, et 
convidem a les jornades d'ideació 
sobre les necessitats futures de la 
innovació agroalimentària en les que 
volem formar un grup de reflexió que 
trobi els eixos que necessita aquesta 
nova forma de fer i ser.

 Volem identificar, fomentar i 
desenvolupar la innovació i 
l’emprenedoria agroalimentària de 
Ponent per tal d'impulsar la 
generació de valor afegit en el nostre 
territori i la volem desenvolupar de 
forma col·laborativa i especialitzada.
 
En aquesta primera jornada crearem 
les condicions per treballar tots 
plegats, de forma col·laborativa i 
buscant l'interès col·lectiu per tal 
d'idear la nova innovació i 
emprenedoria agroalimentària de 
ponent.
 
Aquesta jornada s’emmarca en 
l’Operació ECOFood.HUBLAB liderada per 
l’Ajuntament de Bell-lloc i que forma 
part del Projecte d’Especialització Competitiva 
Territorial “AgroBioFood b. Ponent”, 
coordinat per la Diputació de Lleida.


