Cultius extensius ecològics.
Oportunitat? Una realitat
Visita tècnica
VICFRED, dijous 1 de juny de 2017

Presentació

Programa

La ramaderia ecològica és un sector
en creixement a Catalunya i cada dia
té una demanda més important de
pinsos que han d’estar confeccionats
amb matèries primeres ecològiques.
Moltes d’aquestes matèries primeres
no es produeixen en suficient quantitat
al nostre territori i sovint s’han
d’importar de fora, fins i tot d’altres
països, amb la corresponent pèrdua
d’oportunitats i impacte mediambiental
que això suposa.
Algunes d’aquestes matèries es
podrien produir als nostres camps de
cultiu: ordi, blat, triticale, civada,
pèsols, colza... i podrien ser una bona
oportunitat de negoci pels agricultors
de la zona.

10.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Josep Llobet, alcalde de Sant Guim de la Plana.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
10.15 h Realitat, tendència i oportunitats dels cultius extensius ecològics
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera. DARP.
Sr. Josep Soldevila, gerent de la Cooperativa d’Artesa de Segre.
10.30 h Visita a finques de blat, veça i civada en producció ecològica i
intercanvi d’experiències
Sr. Jordi Guim, empresari agrari.
12.30 h Fi de la Jornada

En aquesta jornada coneixerem
l’experiència d’un agricultor de la
Segarra que fa anys que està produint
cultius extensius ecològics.

Lloc de realització

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de trobada: Local social
Raval s/n
VICFRED (SANT GUIM DE LA PLANA)

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Tàrrega. Sr. Ramon Anguera (Tel.: 973 310 715 - A/e:
ramon.anguera@gencat.cat)
Ajuntament de
Sant Guim de la Plana

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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