ÀGORA BIT
Programa d’activitats

BIT EXPO - Pavelló de la Bioeconomia.
Pavelló 4 de la Fira de Sant Miquel.
Del 29 de setembre al 2 d’octubre.

El BIT EXPO es presenta per primer cop en el marc de la Fira de Sant Miquel i vol esdevenir un espai
expositiu de referència en l’àmbit de la bioeconomia.
L’espai incorpora tres àrees diferenciades, a través de les quals es vol evidenciar que el desenvolupament
de la bioeconomia requereix la implicació directa d’empreses (àrea BIOempreses) i centres de recerca i
tecnològics (àrea BIOconeixement), donat que precisament la bioeconomia es caracteritza per ser un
model molt intensiu en coneixement i tecnologia. També acull una àrea de debat (BIOsocietat-ÀGORA
BIT) on es duran a terme jornades tècniques, tallers i presentacions vinculades a la bioeconomia.

Clica al títol de cada jornada per accedir al seu programa.

Dijous 29
Àgora BIT
9.30 h

Obertura de portes de la Fira

10.30 - 14.00 h

Donem la paraula als protagonistes de la Bioeconomia.
Espai d'entrevistes on els diferents expositors donaran a conèixer el seu model de negoci.
A càrrec de Teleponent.

17.00 - 18.00 h

Impuls de la bioenergia a partir de la biomassa agrícola.
Noves oportunitats d’economia circular en cadenes de valor locals.
A càrrec del CLUSTER BIOENERGIA DE CATALUNYA.

18.00 - 19.00 h

Valorització de les Dejeccions Ramaderes com a Fertilitzants Premium. Model Innoferti.
A càrrec d’Innoferti.

Divendres 30
Àgora BIT
9.30 h

Obertura de portes de la Fira

10.00 - 14.00 h

5è Fòrum Agroalimentari Radio Lleida - Cadena SER en el marc del
1er Congrés BIT 2022 a Lleida.
"La Bioeconomia, Innovació i Tecnologia a l'abast de l'Agroalimentació"

15.30 - 18.00 h

Digestors rurals: el biogàs amb dejeccions ramaderes.
A càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
PATT 2022 (Pla Anual de Transferència Tecnològica).

Dissabte 1
Àgora BIT
09.30 h

Obertura de portes de la Fira

10.30 - 11.00 h

Presentació del model de planificació territorial d'inversions i valorització de capacitats
per al desenvolupament de la bioecnomia de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
A càrrec de la Diputació de Lleida
Cambra de Comerç de Lleida.

11.00 - 12.00 h

Presentació de l’estudi de les necessitats de produccions agràries i ramaderes a partir de
la identificació de les noves formes de consum d’aliments a mitjà i llarg termini en els
mercats europeus.
A càrrec de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
PriceWaterhouseCoopers (PwC).

12.00 - 13.00 h

Presentació dels primers resultats dels estudis del potencial de reemplaçament de
consumibles d'origen fòssil per d'altres d'origen orgànic i renovable en els principals
sectors econòmics de les Terres de Lleida.
A càrrec de Cambra de Comerç de Lleida
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

16.00 - 19.00 h

Taller d'introducció a la bioeconomia per a infants
A càrrec de Petit Xef.

Diumenge 2
Àgora BIT
09.30 h

Obertura de portes de la Fira

11.00 - 14.00 h

Taller d'introducció a la bioeconomia per a infants
A càrrec de Petit Xef.

16.00 - 19.00 h

Taller d'introducció a la bioeconomia per a infants
A càrrec de Petit Xef.

Àgora BIT

Àgora BIT

