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Jornades participatives 
de la Bioeconomia
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Selecciona l’àmbit territorial 
per conèixer l’horari i ubicació 
del taller més proper a casa teva

https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-pallars-sobira/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-pallars-sobira/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-alt-urgell/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-noguera/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-noguera/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-les-garrigues/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-urgell/
https://www.transformacioeconomica.cat/events/jornades-participatives-de-la-bioeconomia-segarra/


Contacta’ns:
oficinatecnica@transformacioeconomica.cat

Organitza:

Una oportunitat per valoritzar i diversificar l’economia 
local, posicionant la demarcació de Lleida com a motor 

de la bioeconomia de Catalunya 

• A Catalunya s’estima que es generen anualment més de 15 milions de tones d’excedents 
orgànics provinents de l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial, forestal i de la gestió de 
residus municipals.

• Sabies que la valorització de tot aquest material per a la producció de biomaterials i 
bioproductes té la capacitat de generar 10 cops més llocs de treball i 9 vegades més valor 
afegit que la seva aplicació directa com a substrat per al sòl?

• Sabies que la demarcació de Lleida concentra el 53% de la producció agrícola, el 47% de 
la producció ramadera i el 35% de la superfície de boscos de Catalunya?

• Estem davant d’una oportunitat per diversificar l’economia local, atreure indústries, retenir 
i atreure talent i posar en valor l’activitat del sector primari, però necessitem la implicació 
del teixit econòmic i social del territori per concretar la manera de fer-la efectiva en 
benefici dels actors locals.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Durada prevista: 2 hores

Presentació i contextualització de la jornada: per què parlem de bioeconomia?

Què en sabem de la bioeconomia? Amenaça o oportunitat?

Què s’està fent? Models de negoci i iniciatives institucionals

Avancem? Què ens ho impedeix? Què ens ho facilita?

Conclusions i valoració de la jornada.

(*) Consulteu els horaris de cada comarca a l’agenda.

Inscripcions

https://forms.gle/QpaVn6vTQhWwVqLa6
https://www.transformacioeconomica.cat/agenda-2/



