Fundació Agrícola Catalana
Cicle de Conferències a l’Ateneu Barcelonès
Octubre – desembre de 2009

Fundació Agrícola Catalana ha endegat un Cicle de Conferències amb l'objectiu de mirar de canviar la percepció
massa sovint negativa que té la societat del sector agrícola i ramader de Catalunya. Per mitjà d'aquestes 4
conferències volem explicar què és i què fa el món agrari.
Les conferències se celebraran a l'Ateneu Barcelonès (Sala Sagarra), institució emblemàtica de la societat de
Barcelona amb 149 anys d'història.

Política Agrària Comunitària: orígens, present i futur

Seguretat alimentària: garanties per als consumidors

 A càrrec del Sr. Lluc Beltran i Beltran
Responsable de Relacions Externes
Dept. d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 Dimarts, 20 d'octubre a les 19:30h

 A càrrec del Sr. Óscar González Gutiérrez-Solana
Subdirector de Sanitat Exterior
Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior
Ministerio de Sanidad y Política Social
 Dimarts, 17 de novembre a les 19:30h

És la PAC només un reguitzell de subvencions? Fins a quin
punt està subvencionada la producció alimentària de
Catalunya?
Aquesta conferència plantejarà l’estat actual de la PAC, per
a què serveix i què la va motivar, i com es preveu que
evolucioni amb la Europa dels 27.

Mai abans l’alimentació havia estat tan segura, però tot i
així, la malfiança envers el menjar és encara el pa nostre de
cada dia, degut en part a algunes crisis alimentàries
recents. De quins mecanismes es disposa per a garantir la
seguretat alimentària? Són segurs els aliments que
consumim? Quins són els avantatges de la producció
agrària local en relació a la seguretat alimentària? Aquests
són algunes de les preguntes que es miraran de respondre
en aquesta conferència.

Noves tecnologies en l'agricultura

Cal externalitzar la producció d’aliments?
 Títol, ponent i text provisionals

 A càrrec del Dr. Pere Puigdomènech i Ros
Biòleg molecular i director del Laboratori de Genètica Molecular Vegetal
CSIC – IRTA
 Dimarts, 3 de novembre a les 19:30h

 A càrrec del Sr. Ramon Lluís Lletjós i Castells
President del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya
 Dimarts, 15 de desembre a les 19:30h

Quin és el paper que fan les noves tecnologies en
l’agricultura en un món encara afamat i on l’augment de la
població mundial fa necessari l’obtenció de més i millors
aliments? Barcelona està esdevenint un referent en la
investigació biomèdica, però en canvi la investigació en
biotecnologia agrícola encara desperta recels. Quines
conseqüències per al medi ambient o la salut humana
realment tenen? Totes aquestes qüestions es tractaran en
aquesta conferència.

D’un temps ençà es vénen alçant algunes veus demanant
que la producció alimentària catalana, fins tot europea, es
deixi en mans de països tercers. Per altra banda, la
producció agrícola i ramadera augmentarà gràcies en part a
una gran infraestructura com és el Canal Segarra-Garrigues
que ja quasi és una realitat.
Cal que Catalunya externalitzi la producció agrícola i
ramadera? Podem considerar-la un sector estratègic?
Disposa Catalunya de prou aigua per a destinar-la al
consum agrícola? Ajuda el món agrari a vertebrar la
població al territori? I en què pot beneficiar als habitants de
les grans ciutats catalanes? Aquestes són algunes de les
matèries que es tractaran.
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