
De cara a aquest 2022, us proposem un cicle d’activitats del Grup de treball de  
polítiques alimentàries sostenibles per compartir experiències i coneixements  
sobre la gestió dels horts municipals en el marc de l’alimentació sostenible, amb 
sessions virtuals i, de nou, també una visita presencial a un projecte.  

7 d’abril  Compartim les conclusions de la Trobada  
   Estatal d’Horts Urbans  

19 de maig  Visita a l’Hort del Mercat de Barcelona 

29 de juny Agricultura urbana i alimentació sostenible: 
   identificar i contextualitzar el problema. 

6 de juliol Agricultura urbana i alimentació sostenible:   
   propostes d’acció per a fomentar el canvi de   
   model alimentari des dels projectes d’horts urbans.  

Agricultura urbana i alimentació 

sostenible 

Dues sessions virtuals via Zoom  

Dates: 29 de juny i 6 de juliol del 2022 

Horari: de 10:00 a 12:00 h 
 
Inscripcions per tot el cicle:  

xarxasost@diba.cat  
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Ordre del dia: 29 de juny 
Agricultura urbana i alimentació sostenible: 
identificar i contextualitzar el problema. 
 
Arrel de la crisi climàtica, la capitalitat de Barcelona del pacte de Milà i 
altres fets, s’han iniciat moltes propostes i projectes per evolucionar cap 
a un sistema alimentari més sostenible, que fomenti la producció de 
proximitat, l’agroecologia, la sobirania alimentària i l’aliment de tempo-
rada. L’Objectiu de la sessió és reflexionar sobre la necessitat de fomen-
tar aquests aspectes i quin rol hi poden tenir els projectes d’agricultura 
urbana i d’educació ambiental. 
 

10:00 h Benvinguda i presentació dels assistents 

10:05 h Ponència: Què és i per quines raons cal  

caminar cap a la sobirania alimentària. Gustavo Duch, 

Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria. 

 

 

 

10:45 h Ponència: L’impacte ambiental i la sostenibi-

litat de l’agricultura. Ralph Rosenbaum, investigador de 

l’IRTA. 

11:30 h Posada en comú  

12:00 h Comiat 
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Ordre del dia: 6 de juliol 
Agricultura urbana i alimentació sostenible: 
propostes d’acció per a fomentar el canvi de mo-
del alimentari des dels projectes d’horts urbans  
 
Arrel de la crisi climàtica, la capitalitat de Barcelona del pacte de Milà i al-
tres fets, s’han iniciat moltes propostes i projectes per evolucionar cap a un 
sistema alimentari més sostenible, que fomenti la producció de proximitat, 
l’agroecologia, la sobirania alimentària i l’aliment de temporada. L’Objectiu 
de la sessió és reflexionar sobre la necessitat de fomentar aquests aspectes 
i quin rol hi poden tenir els projectes d’agricultura urbana i d’educació am-
biental. 
 

10:00 h Benvinguda i presentació dels assistents 

10:05 h Ponència inspiradora: Els horts com a motor 

per promoure un sistema alimentari més sostenible.  

Cooperativa l’Ortiga. 

10:30 h Exposició de bones pràctiques per part 

de tècnics d’ens locals (a determinar).  

11:15 h Recollida d’idees i propostes a través 

d’un panell col·laboratiu. 

11:45 Posada en comú i tancament. 
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