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Del camp a la taula: reptes i futur
D’on venen els aliments que mengem?
Sabem quin efecte econòmic i social té la nostra compra diària?
És possible alimentar-nos només del producte de proximitat?

Cicle de ponències
Reptes
Sectorials

Aquestes i altres qüestions són les que s’abordaran en
aquesta taula rodona on es debatrà sobre l’origen dels
aliments, l’accés als aliments del Km 0, la distribució
d’aquests i l’impacte ambiental, social i econòmic de
la distribució agroalimentària gironina.
TAULA RODONA
Carles Mencos, membre de l’executiva nacional d’Unió de
Pagesos.
Carme Roset, dinamitzadora Unió de Pagesos de les
Comarques Gironines.
Jordi Claparols, promoció i atenció al client Mas Marcè Làctics
Peralada.
Antoni Amblàs, director comercial Bon Preu.
Francesc Galí, tècnic Xarxa Tràmec del Consell Comarcal del
Baix Empordà. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(pendent de confirmació)
Anna Castellví, responsable d’Assessorament Tècnic de la
subdirecció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària.
Moderadora: Nadia Fava, investigadora principal del grup de
recerca Arquitectura i Territori, Universitat de Girona

12 de desembre de 16h a 18h
Auditori Jaume Casademont
Parc Científic i Tecnològic
Universitat de Girona
Ed. Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera 5
17003 Girona
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12 de desembre de 16h a 18h – Auditori Jaume Casademont
(Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona)

Presentació
Un dels reptes dels aliments de proximitat és la seva distribució. Per tal de mantenir una sostenibilitat alimentària, el tema de la distribució és una peça clau per fer arribar aquests aliments al consumidor final.

Taula rodona
Carles Mencos, membre de l’executiva nacional d’Unió de Pagesos
Carme Roset, dinamitzadora Unió de Pagesos de les Comarques Gironines
Jordi Claparols, promoció i atenció al client Mas Marcè. Làctics Peralada
Antoni Amblàs, director comercial Bon Preu
Francesc Galí, tècnic Xarxa Tràmec del Consell Comarcal del Baix Empordà
Anna Castellví, responsable d’Assessorament Tècnic de la subdirecció General d’Indústries i Qualitat
Agroalimentària.
Moderadora: Nadia Fava, investigadora principal grup de recerca Arquitectura i Territori, Universitat de Girona

Inscripcions
Campus Alimentació i Gastronomia:

www.udg.edu/delcampalataula
Cicle de ponències
El Campus de l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de Girona (UdG) organitza aquest cicle de ponències amb l’objectiu de convidar a experts de reconegut prestigi a la Universitat. Es tracta d’unes ponències de
debat i reflexió al voltant de diferents temes clau per el sector de l’alimentació i la gastronomia.

Aquesta ponència se celebra gràcies a la subvenció obtinguda per la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears per a la consolidació de
projectes d’excel.lència (Resolució del MECD de 4 de desembre de 2015, Núm. Expedient CEI15-09).

