
La JORNADA DE LES EMPRESES AGRÀRIES A LES COMARQUES DE GIRONA vol contribuir a l’estudi i al debat de 
qüestions d’actualitat del món agrari des del rigor i la professionalitat.

Les anteriors edicions de la JORNADA han estat:

Organitza:

agrupacio@bell-lloc.org
Tel. 972 23 21 11 

http://www.facebook.com
www.bell-lloc.org
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1999  PERSPECTIVES EMPRESARIALS A PARTIR    
DEL 2000

2000  CONTAMINACIÓ D’ORIGEN AGRARI?    
APORTEM-HI SOLUCIONS

2001  CONSEQÜÈNCIES DE LA BSE                            
(MAL DE LES VAQUES BOGES)

2002  L’AIGUA A LES COMARQUES DE GIRONA. 
PRESENT I FUTUR

2003  LA PAC: REFORMA A MIG CAMÍ.EXPECTATIVES 
DE FUTUR PER AL SECTOR AGRARI

2004 LA POLÍTICA AGRÀRIA CATALANA 2004-2008

2005  LA TRAÇABILITAT: NECESSITAT O IMPOSICIÓ?

2006   L’AGRICULTURA GIRONINA EN UN MÓN 
GLOBALITZAT

2007   L’AGROBIOENERGIA: UN BOOM MEDIÀTIC          
O EL FUTUR DE L’AGRICULTURA

2008   EL PREU DELS ALIMENTS: UNA QÜESTIÓ 
CONJUNTURAL O ESTRUCTURAL?

2009  DAVANT LA CRISI: UNA OPORTUNITAT

2010   DEL CAMP A      LA TAULA: EL PREU                   
DELS ALIMENTS

2012   REFORMA DE LA PAC: UNA AGRICULTURA 
DIFERENT? 

2013   L’AGRICULTURA, UN SECTOR AMB FUTUR: 
EXEMPLES SINGULARS A L’AGRICULTURA 
GIRONINA

2014   SABEM QUÈ MENGEM?

2015 ÉS RENDIBLE SER SOSTENIBLE?

Coneixem bE
la dieta
mediterrAnia?

Dimarts, 9 de febrer de 2016 - 19:00 h
Aula Magna - BELL-LLOC - GIRONA

Una oportunitat per al sector primari

XVII Jornada de les empreses agràries
a les comarques de Girona



19:00 Presentació:

	 Joan	Planagumà
 Director de Bell-lloc

19:15 Ponència inagural

	 Joan	Girona
  Director general d’indústries 

agroalimentàries del Departament 
d’Agricultura.

 Què	és	la	Dieta	Mediterrània

19:45 Debat

 Moderador
	 Pere	Alvarado	
 Antic alumne de Bell-lloc
 Enginyer agrònom

Ponents:
 Anna	Ros	
 Metgessa especialista en nutrició i dietètica
  Avantatges	dels	productes	de	la	DM	

versus	altres	dietes

Pere	Ramoneda
Antic alumne de Bell-lloc
Enginyer tècnic agrícola

La	DM	és	una	oportunitat	per	als	productors	
gironins?

Torn de preguntes.

20:45 Cloenda

	 Vicenç	Estanyol
  Cap del Serveis Territorials d’Agricultura, 

Ramadaria, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya a 
Girona.

Programa de la jornada
Quan vam programar aquesta XVII edició de les jornades agràries feia poc temps que 
s’havia publicat un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que vinculava 
la carn processada i vermella amb el desenvolupament de càncer. Un mes després, 
va aparèixer un estudi que mostrava com aquest informe havia enfonsat les vendes de 
carn fresca i de xarcuteria gairebé un 10%.

L’efecte de l’anunci va ser immediat en el consum. Ara, però, sembla que ja s’ha 
superat i les vendes s’estan recuperant. Aquest fet va propiciar que ens tornéssim a 
plantejar el tema de la confiança amb els aliments.

El passat dia 5 de desembre, al Diari de Girona, un articulista comentava en l’article 
titulat “L’agricultura és percebuda com un sector d’alt desenvolupament tecnològic”, 
la visió que tenen els consumidors sobre els productors d’aliments. En aquest mateix 
article, també deia que: “Un 60,2% dels enquestats considera que l’agricultura 
intensiva contribueix bastant o molt al repte d’alimentar la humanitat, un 28,3% a la 
millora de la qualitat dels aliments i el 29,5% a la seguretat dels consumidors”.

Ens va semblar que les condicions de producció que s’estan donant al nostre país, tan 
dels aliments vegetals com dels animals, són molt adequades per aconseguir aliments 
sans, nutritius i saborosos. Vam recordar que la dieta mediterrània, actualment de 
moda, ens pertany a nosaltres, i els productes que la formen són d’alta qualitat i es 
produeixen als nostres camps. També vam esmentar que tal vegada no en coneixem 
gaire els seus avantatges dietètics i les seves possibilitats de comercialització interna 
i externa. És per aquests motius, principalment pel desconeixement general, que la 
gent tendeix a fer dietes poc sanes amb productes costosos.  

Aquestes reflexions ens esperonen a explicar-te el coneixement i les possibilitats de 
la dieta mediterrània. Per això, si et va bé i és del teu interès, estàs convocat a Bell-
lloc el proper dia 9 de febrer. No t’ho perdis, valdrà molt la pena!  


