
 

 

 

OPORTUNITATS PER L’AGRICULTURA – HORTA DE LLEIDA 
CICLE DE CONFERÈNCIES I SORTIDES Primavera 2013 – Ajuntament de Lleida 

 

Amb la col·laboració de:Amb la col·laboració de:

 

CICLE DE CONFERÈNCIES I SORTIDES  
Primavera 2013 
 

 

L’Ajuntament de Lleida organitza aquest cicle amb l’objectiu de promoure la 
innovació i emprenedoria agrària a l’Horta de Lleida. Els aliments amb valor 
afegit i de qualitat són una bona oportunitat de desenvolupament lligat al 
territori i a la proximitat de la ciutat de Lleida. 
 

CONFERÈNCIES 

 
Dimecres 
17 d’abril, 19.00 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL. “Emprenedoria agrària: com inno vem en el 
sector agrari?“. Gerard Costa, professor titular d’ESADE. 

“El decret de venda de proximitat, una eina que dona  valor a l’agricultura“. 
Roser Montero, tècnica dels Serveis Territorials del DAAM a Lleida 

Degustació. Innovació a la cuina amb la fruita de l ’Horta de Lleida.  
Federació d’Hostaleria de Lleida  
 

Dilluns,  
29 d’abril, 19.00 
 

Tècniques d’agricultura ecològica a Lleida. 
Laia Viñas, ADV de Producció Ecològica de Ponent 
Josep Ramón Magrí, fruticultor ecològic (Alfarràs) 
 

Dimarts,  
14 de maig, 19.00 
 

El mercat dels productes gourmets i ecològics: consu m local i exportació. 
Maria Trias, Galetes Trias i Clúster Gourmet de Catalunya 
Ruben Valls, de Cal Valls (Vilanova de Bellpuig) 
 

Dilluns,  
27 de maig, 19.00 
 

Venda directa: organització, atenció als clients, vi sites i internet.  
Ramon Sentmartí, dinamitzador del web producteslocals.cat 
Jordi Capdevila, de Carn Sargaire (Almacelles) 
 

Dimarts,  
11 de juny, 19.00 

Taula rodona  
“L’HORTA DE LLEIDA: IDENTITAT I OPORTUNITAT“ 
 

Les conferències es realitzaran a la Sala Jaume Mag re de Lleida, C. Bisbe Torres, 2 de Lleida. (veure plànol d’accés). 

 

SORTIDES TÈCNIQUES PROFESSIONALS 

 
Divendres  
3 de maig, matí 
 

Fruticultura ecològica a Raïmat. 
(gratuït) 

Dimarts i dimecres 
21 i 22 de maig 

Producció i comercialització hortofrutícola al sud d e França. 
(75 €/persona) 

Per les sortides cal inscripció prèvia.   
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La Sala Jaume Magre de Lleida, al C. Bisbe Torres n º 2 de Lleida. 
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Les conferències 
 

Emprenedoria agrària: com innovem en el sector agra ri?  
17 d’abril 
Gerard Costa (www.esade.edu/professorat/gerard.costa) és professor titular ESADE i Doctor en 
Administració i Direcció d'Empreses. Les seves àrees d'especialització són el sector agrari i 
alimentari, els canals de venda, i l’orientació al mercat de les empreses. En la seva ponència 
reflexionarem sobre el concepte d’innovació aplicat al sector agrari, així com els punts a tenir en 
compte a l’hora d’emprendre un nou projecte. 
 
El decret de venda de proximitat, una eina que dona  valor a l’agricultura. 
17 d’abril  
Roser Montero, tècnica dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, a Lleida, presentarà el funcionament del segell de “Venda de proximitat”. 
Aquest segell pot esdevenir un recurs àgil pels agricultors i consumidors que permeti diferenciar de 
manera clara l’origen dels aliments.  
 
Degustació. Innovació a la cuina amb la fruita de l ’Horta de Lleida.  
17 d’abril 
Qualitat i imaginació, la innovació a la cuina ens ofereix noves maneres de consumir la fruita. Un 
tastet original per finalitzar la sessió d’inauguració i deixar la ment ben oberta a nous projectes. A 
càrrec de la Federació Hostaleria de Lleida. 
 

Tècniques d’agricultura ecològica a Lleida.  
29 d’abril 
El sector ecològic va augmentar l’any 2012 un 6.62%, i és que tot i la crisis els productes ecològics es 
presenten com una oportunitat pel sector primari. La Laia Viñas és responsable de l’ADV de 
Producció Ecològica de Ponent (www.advecologica.org), i explicarà de forma transparent les 
tècniques, els avantatges i les dificultats, de la producció ecològica en les condicions de Lleida. En 
Josep Ramón Magrí, fructicultor ecològic d'Alfarràs, ens explicarà la seva experiència des que es va 
iniciar en el sector eco. 
 

El mercat dels productes gourmets i ecològics: cons um local i exportació. 
14 de maig 
En aquesta sessió volem apropar-nos a la realitat dels mercats dels productes ecològics i dels 
productes gourmet o de gamma alta, tant pel consum de proximitat com per conèixer el potencial de 
l’exportació. El “Clúster Gourmet de Catalunya”  (www.cataloniagourmet.cat ) està format per varies 
empreses del sector amb l’objectiu de compartir recursos de comercialització, coneixerem 
l’experiència de Galetes Trias. Cal Valls (www.calvalls.com) és una empresa pionera del sector 
ecològic Catalunya que es dedica a la transformació de productes hortícoles i frutícoles ecològics.  
 

Venda directa: organització, atenció als clients, v isites i internet.  
27 de maig 
La venda directa es percep com una bona estratègia per guanyar una major part del benefici, però 
comporta també dedicar molt de temps a la part comercial. En Ramón Sentmartí (producteslocals.cat) 
te una llarga experiència en la dinamització dels productes agraris de proximitat i explicarà com 
organitzar-se i fidelitzar els clients. En Jordi Capdevila de Carn Sargaire (www.carnsargaire.com), 
explicarà l’evolució d’una empresa familiar vers la venda directa de carn de vedella de qualitat. 
 

Taula rodona “L’HORTA DE LLEIDA: IDENTITAT I OPORTU NITAT“ 
11 de juny 
Per clausurar aquest primer cicle de conferències, proposem una taula rodona amb les principals 
entitats, empreses i administracions, al voltant de l’Horta de Lleida, com a espai agrari de qualitat 
lligat a la ciutat de Lleida.  
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Les sortides tècniques professionals 
 

Les sortides estan dirigides a professionals, entit ats, estudiants i persones interessades en 
desenvolupar activitats en el sector agrari. 

 

Fruticultura ecològica a Raïmat - Divendres, 3 de m aig,  de 9.30 a 13.00  
 
Trepitjar una finca ecològica de la mà del seu propietari permetrà conèixer amb els propis ulls els 
avantatges i les dificultats de la fruticultura ecològica. En Carles Vilarnau explicarà quines tècniques 
s’utilitzen i en quins punts es diferència de la fruticultura convencional. A més a més, la finca compta 
amb una cambra frigorífica d’alta eficiència energètica. 
 
Cal inscripció prèvia. Per fer-la truca al 973700455 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00.  
Places limitades. Autobús gratuït. 
 

Producció i comercialització hortofrutícola al sud de França  
(Perpinyà i voltants) - Dimarts 21 i dimecres 22 de  maig 

 
França és un país on els productes agraris estan molt ben valorats. Conèixer varies experiències de 
la mà dels agricultors francesos permetrà conèixer noves maneres de fer i noves idees. Aquest viatge 
està organitzat conjuntament amb els tècnics de la Chambre d’Agriculture Roussillon.  
 

Dimarts 21: 
- Sortida de Lleida. 
- Arribada a Perpinyà i dinar. 
- Visita a l’Associació de productors “Jardin de Perpignan” (www.jardindeperpignan.com). Associació de 

productors per comercialitzar els seus productes a través de les grans superfícies, les botigues de barri i 
la venda directa (a domicili). 

- Visita a una botiga col·lectiva d’agricultors “Oh delices paysannes”. Botiga gestionada per varis 
agricultors per vendre els seus productes. 

- Sopar lliure (no inclòs). 
- Nit a Perpinyà o proximitats. 

 
Dimecres 22: 
- Visita a un fruticultor ecològic “Michel Planas”, a Eus. 
- Dinar a una finca de la xarxa “Bienvenue a la ferme”. 
- Visita al mercat de majoristes locals (Marché de Gros de Perpignan Méditerranée), on han iniciat una 

iniciativa pionera per facilitar la comercialització a nivell local. 
- Tornada a Lleida. 

 
Cal inscripció prèvia. Per fer-la truca al 973700455 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00  
Places limitades. Preu: 75 €/persona. 

 
 

Per més informació: 
Regidoria de Medi Ambient i Horta 

C. Tallada, 32 – 25002 Lleida 
973 700455  - infosostenibile@paeria.cat 

http://sostenibilitat.paeria.cat 
 

A l’hivern-tardor continuarem amb nou cicle de xerr ades i més sortides. Podeu consultar les novetats a : 
http://sostenibilitat.paeria.cat. 

 

 


