
 
 

 
 

TAULES DE DEBAT I PARTICIPACIÓ ENTORN A CONFLICTES SOCIOECOLÒGICS DE L’AMB 
Taula: Agricultura i sistema alimentari  
 

Guió de la 1a sessió  – 1 de juliol 2021 
 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ  

⎯ 16:30h. Benvinguda institucional i breu introducció de la Taula. 

⎯ 16:35 h. Programa de la sessió. 

⎯ 16:40h. Relatoria i ponències.  

⎯ 18:00h. Tancament i torn obert de preguntes*.  

*(per tal d’assegurar la fluïdesa de la sessió només s’obrirà el torn de preguntes al final d’aquesta).  
 
 

PONÈNCIES 

16: 45h – Producció agrícola als espais metropolitans. L’agricultura urbana (horts) i el seu potencial 
productiu i de canvi de model alimentari. 
 
“L’on/qui/com de l’agricultura metropolitana a Barcelona” 
A càrrec de Mireia Abril. Departament de Mans al Verd – Agricultura Urbana. Ajuntament de 
Barcelona.  

 

“L’hort comunitari de Pla i Armengol” 
A càrrec de Lluís Arias i José Mª Fernández. Membres de la Comissió Tècnica. 
 
“ La recuperació de 12 varietats locals de tomàquets al Vallès Oriental” 
A càrrec de Carme Garrido. Consell Comarcal del Vallès Oriental. Productes de la Terra. 

 

 
17:05h – Elaboració i transformació de productes agrícoles. Els obradors compartits com a impuls 
socioeconòmic de l’activitat agrícola i del producte local.  
 
“L’obrador compartit de Tagamanent” 
A càrrec d’Ignasi Martínez. Alcalde de l’ajuntament de Tagamanent.  
 
“Fent menjar agroecològic per a les escoles” 
A càrrec d’Alejandro Guzmán. Fundador d’Ecocentral. Hospitalet del Llobregat.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
17:20h – Circuits curts de comercialització i distribució. Potencialitats i reptes a nivell metropolità del 
Centre d’Intercanvi Agroalimentari de Proximitat (CIAP).  

 
“Projecte Terra Pagesa – CIAP: foment dels circuits curts de comercialització i distribució de 
producte local i de temporada” 
A càrrec:  

- Gisela Varias. Cap de projecte. Unió de Pagesos.  

- Lidón Martrat. Coordinadora Operativa de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible 

i Polítiques Alimentàries Urbanes. Ajuntament de Barcelona.  

 
 
17:35h – Disponibilitat de productes ecològics i de proximitat. Els Comerços Verds i com 
s’incorporen els comerciants en un sistema alimentari sostenible.  
 
"Comerços verds: prescriptors de l'alimentació Sostenible (als mercats municipals de BCN)" 
A càrrec:  

- Oscar Martín. Cap d'Innovació i Projectes. Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona. 

- Francesc Leyva. Vicepresident de la Federació de Mercats Municipals (FEMM).  

- Marina Barroso. Tècnica de polítiques alimentàries i projecte "Barcelona, Capital Mundial de 

l'Alimentació Sostenible 2021". Pla estratègic Metropolità/Ajuntament de Barcelona.  

  


