
DIÀLEGS AMBIENTALS ‘14 -  ÉS SOSTENIBLE LA 

NOSTRA ALIMENTACIÓ?  
      Sisenes jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals 

      Institut d’Estudis Catalans, del 28 d’octubre al 25 de novembre 2014 

L’organització dels Diàlegs Ambientals’14 és a càrrec de 

l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i el 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), amb el 

suport de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori 

(SCOT ), filial de l’IEC, i l’Ajuntament de Barcelona.  

L’objectiu de les jornades és posar sobre la taula els prin-

cipals reptes ambientals i territorials del país. A la vega-

da, aportar nitidesa sobre els aspectes clau on cal enfo-

car la recerca, les polítiques i els esforços en matèria de 

sostenibilitat. 

L’edició d’enguany s’emmarca en la Setmana Europea 

per la Prevenció de Residus. 

 

 L’ACCA és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1996 

que aglutina estudiants i professionals del medi ambient. La 

seva vocació és potenciar l’adequada integració de les ciènci-

es ambientals en la recerca, la docència, el món professional i 

el conjunt de la societat. 

 El COAMB agrupa les persones que exerceixen la professió 

d’ambientòleg/òloga dins el territori de Catalunya i la seva 

missió és representar i defensar-los, ordenar l’exercici de la 

seva professió i i promoure el respecte al medi ambient entre 

la societat. 

 La SCOT té, entre d’altres objectius, promoure la recerca i 

l’estudi al voltant de les qüestions territorials i fomentar el 

debat sobre aquests temes entre els seus membres i la socie-

tat. 

28 d’octubre 

Sessió 1. Com garantir un subministra-

ment sostenible d’aliments?  
 

Valorarem el model de producció industrial o intensiu 

i els models de producció agroecològica, els seus    

impactes ambientals i les seves implicacions socials. 

 

 

 

Josep Maria Coll i Rovira, responsable de   

qualitat i seguretat alimentaria a la comissió perma-

nent nacional d’Unió de Pagesos, pagès de Rodonyà 

dels sectors de la fruita seca, vinya i olivera.   

Pep Tuson, enginyer tècnic agrícola, autor de    

l’estudi “L’autoproveïment d’aliments a Catalunya. És 

possible la nostra sobirania alimentària?”.  

4 de novembre 

Sessió 2. La producció alimentària i les 

polítiques de desenvolupament rural  
 

Quines són les polítiques de desenvolupament rural 

que actualment s’impulsen des d’Europa? I quines són 

les propostes de desenvolupament rural que s’impul-

sen des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària? 

 

 

Jordi Sala, Director general de Desenvolupa-

ment  Rural del Departament d’Agricultura, Ramade-

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generali-

tat de Catalunya.  

Vanesa Freixa i Riba, sòcia fundadora de     

mOntanyanes, impulsora del Projecte Grípia i respon-

sable de l’Escola de Pastors de Catalunya.  

http://dialegsambientals.cat
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· Henk Hobbelink, enginyer agrònom i coordinador a l’organització GRAIN, receptora del Right Livelihood Award 
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· Esther Vivas, periodista i investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries. 

· Gustavo Duch, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 

          Institut d’Estudis Catalans, del 28 d’octubre al 25 de novembre de 2014 

Totes les sessions se celebraran a l’Institut d’Estudis Cata-

lans (carrer del Carme, 47, de Barcelona), a la Casa de Con-

valescència, de 18.30h a 20.30h. 

L’assistència a les jornades és lliure. Es prega confirmació 

d’assistència en el següent formulari.  Per a més informa-

ció, consulteu el web www.dialegsambientals.cat o seguiu 

el compte de Twitter @DAmbientals. 

Organitzen: 

Amb el suport de: 

11 de novembre 

Sessió 3. Consum responsable d’aliments: 

quin model de distribució serà el més be-

neficiós a llarg termini?  

Una conversa sobre la distribució en hipermercats i 

supermercats que inclogui criteris ambientals i ali-

ments ecoetiquetats, i sobre el model de cooperati-

ves, grups de consum, i mercats i comerços de proxi-

mitat. 

 

Eva Villamayor, responsable de Marketing de Ve-

ritas. 

Alvaro Porro membre de CRIC, editor i recercador 

de la Revista Opcions, articulista en diversos mitjans, 

coordinador de www.estarter.cat i de l’estudi 

"Consumo y Cambio Global". 

18 de novembre 

Sessió 4. Accions contra el                     

malbaratament  

 

Les xifres d’aliments malbaratats són esfereïdores. 

Quines possibilitats de reducció d’aquesta problemà-

tica existeixen? Quins canvis de model, normatius, i 

de comportament es podrien posar en pràctica?  

 

 

Anna González, periodista i responsable d’asses-

sorament i estudis a la Fundació Banc dels Aliments 

de Barcelona.  

Maria Mestre, ambientòloga i membre de la   

Fundació ENT, experta en prevenció del malbarata-

ment alimentari  

Activitat participant a la : I la col·laboració de: 

http://dialegsambientals.cat/inscripcions/

