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Meritxell Serret: “La bioeconomia és la clau de
volta a l’hora de dissenyar les estratègies de
futur del sector agroalimentari”
- En el marc de la Jornada dels Economistes 2016 celebrada aquest
vespre a Lleida, la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya Meritxell Serret ha destacat
que “com a país hem de potenciar estratègies basades en la bioeconomia
i l’economia circular que ens permetin fer una gestió sostenible dels
recursos, millorar en eficiència i innovació i reforçar la sobirania
alimentària”.
- El sotsdirector general de Caixabank i president de la Xarxa Espanyola
del Pacte de Nacions Unides Àngel Pes ha destacat que “el
desenvolupament sostenible requereix d’un increment de la productivitat
via digitalització, una aposta clara per la descarbonització a través de
l’eficiència energètica i l’impuls de l’equitat reduint la desigualtat”.
Lleida, 24 de Novembre de 2016.- Aquest vespre ha tingut lloc la 21ª edició de
la Jornada dels Economistes que organitza anualment la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida i que enguany s’ha centrat en abordar el
sector agroalimentari al segle XXI analitzant conceptes com la bioeconomia, la
innovació i la sostenibilitat.
La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell
Serret, la qual ha destacat que “com a país hem de potenciar estratègies
basades en la bioeconomia i l’economia circular que ens permetin fer una
gestió sostenible dels recursos de què disposem, millorar en eficiència i
innovació i reforçar la sobirania alimentària”. Serret també ha afirmat que “hem
de tancar el cercle” i fomentar models de negoci al voltant de l’economia
circular en el marc agroalimentari”. Finalment ha apuntat que “la bioeconomia
és la clau de volta a l’hora de dissenyar les estratègies de futur del sector”.
Per la seva banda, el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Joan B.
Casas ha afirmat que “el sector agroalimentari és clau per a l’economia
catalana” i ha afegit que “la única manera que tenim d’estar presents en un
món cada vegada més centrat en el Pacífic és competir en qualitat i
especialització” i en aquest sentit ha apuntat que “Lleida està molt ben situada”.
El president territorial de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya Joan
Turmo ha subratllat la voluntat del Col·legi “d’aportar el punt de vista
d’empreses que donen valor afegit a l’economia de Lleida”. La degana de la
Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida María José Puyalto ha
opinat que “el Col·legi d’Economistes de Catalunya és un exemple de
compromís amb les institucions universitàries i un gran contribuent a la
formació dels estudiants”.

A continuació, el president de la Comissió d'Empresa Agroalimentària i
Cooperatives del Col·legi d'Economistes de Catalunya i coordinador de la
Jornada Xavier Ticó ha presentat la intervenció del Doctor en Economia,
sotsdirector general de Caixabank i president de la Xarxa Espanyola del Pacte
de Nacions Unides, Àngel Pes, el qual ha ofert una ponència centrada en el
desenvolupament sostenible. Pes ha afirmat que “la situació actual en la que
vivim és d’un gran desconcert a causa de la digitalització, l’emergència de nous
models de negoci, el canvi climàtic, la urbanització, increment de la desigualtat,
la transparència i el creixement de la població”. Pes ha apuntat que, davant
d’aquesta realitat, “hi ha tres actituds: no fer res i seguir amb un
desenvolupament insostenible, fer marxa enrere o bé apostar per un
creixement sostenible des del punt de vista social i econòmic”. Pes ha explicat
que “l’agenda del desenvolupament sostenible ha fet grans passos darrerament
amb l’aprovació de 17 objectius per part de Nacions Unides, així com amb els
acords sobre el clima signats a París”. D’altra banda ha destacat que “aquesta
agenda només serà possible amb la implicació activa del sector privat” afegint
que, des d’una perspectiva empresarial, “el desenvolupament sostenible
requereix d’un increment de la productivitat via digitalització, una aposta clara
per la descarbonització a través de l’eficiència energètica i l’impuls de l’equitat
reduint la desigualtat”.
Seguidament ha tingut lloc una taula rodona moderada pel vicepresident
territorial de Lleida del Col·legi d'Economistes de Catalunya Josep Maria Riu i
que ha comptat amb la participació de la directora comercial d’Agroptima
Andrea Terés i de l’empresari agrícola i ramader i gerent de Masia Artesana,
SL i de la Masia de Can Tero (les Garrigues) Teòfil Camí, el qual participa en
empreses agropecuàries, del sector porcí, indústria alimentària, hostaleria,
agroturisme (La Manreana i Mas Miravall) i generació d’energia (Biomassa i
energia solar fotovoltaica).
En primer lloc la directora comercial d’Agroptima Andrea Terés ha explicat que
la seva és una “empresa que facilita una aplicació per als dispositius mòbils
que facilita la gestió de les explotacions agrícoles a través d’un software
innovador” i ha recordat que “Agroptima ha guanyat el Premi Ruralapps 2015 i
ha estat finalista dels premis 4YFN del Mobile World Congress 2016 en la
categoria Disrupted by Mobile”.
Finalment, el gerent de Masia Artesana i Masia de Can Tero Teòfil Camí ha
afirmat que les línies estratègiques per al futur més immediat de la seva
empresa i del seu sector són la definició de nous canals de comercialització,
l’aposta per la internacionalització i el manteniment dels valors i del compromís.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000
col·legiats (414 dels quals de Lleida) i més de 2.000 societats i despatxos
vinculats (118 dels quals de Lleida) dedicats professionalment a les diferents
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a
través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un
centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert
a la societat en general.
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