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Neix Agrofòrum, una plataforma per a l'impuls del món rura
sectors agrari, forestal i agroalimentari
El projecte és una iniciativa de la Institució Catalana d'Estudis Agraris juntament amb la Fundació del
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Barcelona (ACN).- La Sala Puig i Cadafalch de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha
constitució d'Agrofòrum, una plataforma de debat i reflexió sobre el món rural de C
els sectors agrari, forestal i agroalimentari. Agrofòrum és una iniciativa de la Instit
Catalana d'Estudis Agraris (ICEA), filial de l'IEC, juntament amb la Fundació del Mó
neix amb una triple missió: acostar a casa nostra el coneixements i les estratègies
del món s'estan implantant al món agroalimentari; esdevenir un marc de debat plu
referència davant els reptes del segle XXI i amb la mirada a l'horitzó del 2050; i pr
amenaces al sector, a banda de fer aflorar fortaleses i febleses.
L'acte de constitució ha estat presidit pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu
Maria Pelegrí, i pel president electe de l'IEC, Joandomènec Ros. La presentació ha estat a càrrec de Josep M
president de la ICEA, i Misericòrdia Montlleó, directora executiva de la Fundació del Món Rural. "Com a cons
d'Agricultura sóc sensible a la necessitat d'afavorir el debat sobre les perspectives de l'agricultura i l'aliment
l'horitzó del 2050", ha assenyalat Pelegrí, que ha recordat que "ens trobem en un moment excepcional de ca
país i també a nivell mundial".
"És evident que aquest canvis plantegen reptes i incerteses, i davant d'aquestes incerteses el millor és pode
forma conjunta, global. La rellevància dels reptes ens obliga a optimitzar totes les energies i aprofitar totes
ha continuat el conseller d'Agricultura, que ha assegurat que la creació d'Agrofòrum "té més sentit que mai"
plataforma plural, que ha aconseguit sumar la més amplia representació professional i científica del món ag
ha reblat Pelegrí. De fet, a Agrofòrum hi participaran col·legis professionals, escoles d'agricultura i veterinàr
vinculades al sector agrari, forestal, agroalimentari.
Primera conferència, a final d'any
"Es tracta doncs, d'un centre de coneixement que no pretén substituir ni competir amb ningú, tot el contrar
puntualitzat el conseller d'Agricultura. A Agrofòrum s'organitzaran conferències i debats concrets que perme
aportacions i enriquir la xarxa, amb la mirada posada en quin ha de ser el futur dels sectors agrari, forestal,
i del món rural de Catalunya. La primera d'aquestes conferències es farà a final d'any, amb el títol 'El paper
al segle XXI', i analitzarà la funció del sector agroalimentari davant els grans reptes d'aquest segle, com són
seguretat alimentària, el medi ambient o el canvi climàtic.
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