
   
   

Logística compartida 
al Pallars.  
D’on venim? On anem? 
Què podem aprendre? 
Jornada tècnica 
La Pobla de Segur, dimecres 29 de març de 2023 

Presentació 

És possible un projecte de logística compartida al 
Pallars? Com hauria de ser? Què hem de tenir en 
compte per pensar-lo i posar-lo en marxa? Què 
està passant a Catalunya i arreu del món en 
aquest sentit? 
Les comarques de muntanya i especialment els 
dos Pallars, Alta Ribagorça i Vall d’Aran  presenten 
per les seves característiques geogràfiques, un 
aïllament físic i unes condicions climatològiques 
que creen dificultats i sobrecostos permanents per 
a les activitats agràries, el desenvolupament 
d’activitats industrials i de serveis i la implantació 
d’infraestructures. 
Un dels grans reptes de les empreses que 
treballen en aquest territori és poder arribar als 
grans nuclis de població sense que això ocasioni 
una despesa ambiental i econòmica notable. La 
distribució compartida es presenta doncs com a 
oportunitat per sumar esforços, ser més 
sostenibles i reduir costos a les empreses. 
Aquesta jornada vol presentar models de 
distribució i logística alternatius i quines són les 
possibilitats d’implantació a les àrees de muntanya. 

Lloc de realització 

Fàbrica de cervesa Ctretze 
Avinguda de l’estació, 38 
25500 La Pobla de Segur 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 
Escola Agrària del Pallars 
Sra. Mari Pau Montoro 
A/e: pmontoro@gencat.cat 
 

Al teu gust – Ajuntament de Tremp 
A/e: alteugust@tremp.cat 
 
 
 

 
 

Organització 

 

    
 

230519 / 2,25 

 

Col·laboració 

 
 

Programa 

11.00 h Presentació de la jornada 
Il·lm. Sr. Mia Tirbió. Regidor de l’Ajuntament de la Pobla de 
Segur. 
Sra. Mari Pau Montoro. Directora de l’EA Pallars.  

11.15 h Desenvolupament de serveis de logística 
agroalimentària socialment i ambientalment 
compromesa. En quin punt ens trobem? 
Sr. Benjamí Aguilar i Sra. Cristina Martínez. SomEcologística. 

12.00 h Presentació de l’informe “Alternatives de gestió de la 
distribució urbana de mercaderies” 
Sr. Julian Arenas. Responsable de l’estudi de l’Institut Cerdà. 

12.45 h Presentació de l’Einateca, un calaix d’eines per 
l’agroecologia 
Sra. Ariadna Pomar. La Diligència SCCL, cooperativa de 
transport agroecològic de comarques gironines. 

13.15 h Taula rodona d’experiències: 
Sra. Ariadna Pomar. La Diligència SCCL. 
Sra. Jordina Sànchez. Bolets Peratxa d’Organyà, en nom de 
RutesCompartides.cat. 

14.00 h Cloenda de la jornada 
Sr. Josep Maria Puigarnau. Regidor de l’Ajuntament de Tremp. 

 
              
 
 
 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

Ajuntament 
de Tremp 

Ajuntament 
de Sort 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=iXgSoxW2&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=1&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043840&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
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