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document
interactiu

Aquesta publicació és 
un document interactiu.

Podeu desplaçar-vos 
per els seus continguts
a través dels enllaços 
següents. 
Feu clic a l’enllaç 
i canvieu de posició.

Els enllaços de text 
interactius es troben 
subratllats.

Enllaços:

Si esteu navegant pel 
document i voleu tornar a 

veure l’índex, feu clic sobre 
la paraula i sereu redirigits 

a l’índex principal de la 
publicació.
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 Catalunya és un país amb un sector agrari, forestal i agroa-

limentari molt diversificat, amb un paper clau en la generació 

de riquesa i en la vertebració del nostre territori. Vetllar per 

la sostenibilitat econòmica i ambiental dels nostres camps, 

boscos, costes i de les empreses i indústries agroalimen-

tàries i forestals, com a garants de la qualitat de la vida de 

totes les persones que en depenen, és un tema estratègic 

per al nostre Departament. Per a l’impuls del sector agrari, 

agroalimentari, forestal i rural de Catalunya és essencial la 

creació d’entorns favorables i d’instruments que estimulin 

l’activitat econòmica i ofereixin oportunitats a les persones 

emprenedores. Per assolir aquests objectius, el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) lidera 

el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferèn-

cia agroalimentària de Catalunya 2013-2020, un pla del 

Govern de la Generalitat de Catalunya, on la innovació és 

l’element troncal perquè les empreses agràries de Catalunya 

siguin competitives i sostenibles mediambientalment.

Dins d’aquest pla estratègic, i per donar resposta als objec-

tius estratègics 1 (Impulsar la formació i la professionalització 

de l’R+D+I fomentant la cultura d’innovació) i 3 (Augmentar 

la valorització dels resultats de la recerca, la transferència 

tecnològica i la divulgació de coneixement en el sector agro-

alimentari de Catalunya de l’R+D+I fomentant la cultura d’in-

novació), el DARP ofereix el Pla Anual de Transferència 

Tecnològica (PATT) i el Programa de Formació Agrària 

(PFA).

00
Presentació

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/


01
àmbiTs
esTraTègics
Amb la voluntat de donar 
resposta a les necessitats del 
sector agrari, agroalimentari, 
pesquer i forestal, al llarg del 
2018 el DARP preveu realitzar 
actuacions específiques en els 
àmbits estratègics que es 
detallen a continuació.

 Índex  |  Ant.  |  5  |  Seg. Índex  |  Ant.  |  5  |  Seg.

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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 El canvi climàtic és un dels reptes 

que el sector agroalimentari, pesquer 

i forestal s’ha de plantejar pel futur. 

La gestió sostenible dels recursos així 

com l’adaptació del sector als seus 

efectes seran peces essencials per la 

seva consolidació en la nova situació 

ambiental i tindrà una alta incidència 

en els comptes de resultats de les ex-

plotacions i empreses agroalimentàries  

de Catalunya. El sector agrari, agroali- 

mentari, pesquer i forestal de Catalu- 

nya ha de farcir-se d’estructures per en-

carar aquest repte, buscant solucions 

justes basades en les necessitats, els 

recursos i les capacitats locals, creant 

mercats equitatius i sostenibles i cons- 

truint sistemes resilients i productius. 

Des del DARP es vol reforçar la trans-

ferència del coneixement sobre les 

bones pràctiques per a la gestió dels 

recursos per la producció de béns i 

serveis de manera sostenible econòmi-

cament, ambientalment i socialment i 

alhora la minimització del consum i resi-

dus finals.

Gestió sostenible, economia 
circular i adaptació al canvi 
climàtic del sector agroalimentari, 
pesquer i forestal  

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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 Actualment l’escassetat d’aigua, l’alt 

cost de l’energia, l’elevat impacte am-

biental i econòmic dels fertilitzants mi- 

nerals i la gran dependència del sector 

sobre aquests inputs situa la seva bona 

gestió com una estratègia prioritària per 

encarar el futur. 

Amb aquest objectiu, des del DARP 

es posa a disposició del sector eines 

específiques i per donar així resposta 

a aquesta necessitat urgent. Des de 

l’Oficina del regant del DARP, a través 

dels recursos del programa d’inno-

vació rural, es promouen activitats 

en les diferents zones de regadiu de 

Catalunya per fomentar l’eficiència, la 

competitivitat i la sostenibilitat del reg i 

l’ús de les noves tecnologies en gestió 

i programació del reg. Així mateix, des 

de l’Oficina de fertilització i tractament 

de les dejeccions ramaderes es treba- 

lla per la difusió d’estratègies i eines 

necessàries per a la millora de la gestió 

a la pròpia granja, el manteniment i 

l’evolució dels actuals sistemes de 

tractament de dejeccions ramaderes, el 

foment de millores en les pràctiques de 

fertilització i l’orientació en els tràmits 

administratius que hi estan relacionats. 

Gestió eficient de l’aigua, 
l’energia, les dejeccions 
ramaderes i la fertilització 
orgànica

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://bit.ly/2gmHOxU
http://bit.ly/Pq9gwx
http://bit.ly/Pq9gwx
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 Parlar d’innovació en el sector agroa- 

limentari implica parlar de noves formes 

d’organització, noves funcionalitats i 

usos per als productes existents, com 

la creació de nous productes i serveis, 

però també és parlar d’integrar noves 

tecnologies en els processos de fabri- 

cació i gestió de la informació per a una 

millor presa de decisió. Comporta la in-

corporació d’elements tecnològics i de 

gestió en el procés productiu orientats a 

la millora de la competitivitat i de la sos- 

tenibilitat del sector. 

Amb l’objectiu de tenir un sector cap-

davanter, el DARP prioritza el suport a 

les actuacions innovadores i focalitza 

esforços per facilitar i millorar l’entorn 

que permeti l’adopció de solucions in-

novadores a les empreses, alhora que 

impulsa iniciatives específiques desti-

nades a joves emprenedors. El DARP 

destina esforços des de la formació, la 

transferència de coneixements, l’em-

prenedoria, el foment de projectes 

d’R+D+I i el reconeixement de pro-

jectes innovadors especialment, en el 

marc del Pla estratègic de Recerca, In-

novació i Transferència (R+I+T) agroali-

mentària de Catalunya 2013-2020 i del 

Programa de Desenvolupament Rural 

2014-2020. 

Emprenedoria  
i innovació
agroalimentària 

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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 En totes les fases de la cadena ali- 

mentària s’exigeix la seguretat de l’ali- 

ment, des de la seva producció al sec-

tor primari, a la seva transformació 

i comercialització, fins que arriba al 

consumidor final. Totes les etapes que 

formen part de la cadena alimentària 

poden posar en perill la innocuïtat 

dels aliments si no es desenvolupen 

de manera correcta. La seguretat ali- 

mentària s’ha de garantir, en tots els 

circuits de producció, manipulació i 

comercialització dels aliments. 

A banda de garantir aliments segurs, 

les empreses agroalimentàries i/o pro-

ductors primaris basen la seva activ-

itat econòmica en la comercialització 

d’aquests aliments. Són elements es-

tratègics de la comercialització d’un 

aliment i, per tant, la qualitat d’aquest i 

els canals de comercialització a través 

dels quals es distribueixen i venen. En 

base a aquest fet, el DARP conside-

ra essencial incidir a través d’activitats 

de transferència tecnològica i formació 

en la producció d’aliments de qualitat i 

segurs i, alhora, ajudar els productors 

d’aliments a conèixer i elegir els millors 

canals de comercialització per als seus 

productes.

Qualitat, seguretat i nous 
canals de comercialització 
a la cadena alimentària

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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 La detecció ràpida de noves plagues 

i malalties o de canvis en les seves 

patologies o comportament és una 

eina essencial per a la prevenció, llui-

ta i erradicació d’aquests organismes 

nocius per als vegetals. Els darrers 

anys hi ha hagut presència de noves 

plagues com el cargol poma o el mus-

clo zebra, i actualment tenim l’amenaça 

del bacteri Xylella fastidiosa, així com 

altres malalties instal·lades al territori 

que poden afectar en el futur les nos-

tres explotacions. La comercialització i 

el transport de material vegetal i animal 

fan de vector d’entrada de malalties i 

plagues d’altres parts del món. La in-

formació, la conscienciació i les bones 

pràctiques en les explotacions i la 

gestió del producte són essencials per 

a la seguretat del sector primari. Des 

del DARP es vol fer especial incidència 

en la importància de la prevenció i divul-

gar la praxi per tal d’estar alerta davant 

d’aquestes amenaces.

Sanitat vegetal i risc 
de plagues emergents

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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Pla anual de Transferència
Tecnològica (PaTT)

 

El Pla Anual de Transferència Tecnolò-
gica (PATT) és l’instrument del DARP 
que recull, programa i coordina les ac-
tuacions en l’àmbit de la transferència 
tecnològica i la divulgació de coneixe-
ments tècnics i de gestió, als sectors 
agrari, pesquer, forestal, agroalimentari 
i del medi natural de Catalunya. En els 
seus 15 anys de funcionament, s’ha 
consolidat com a instrument de re-
ferència per al sector.

El PATT 2018 preveu un total de 1018 
actuacions, de les quals 877 són ac-
tivitats puntuals (jornades tècniques, 
jornades de referència, seminaris, jor-
nades de camp i visites tècniques) i 
141 són activitats demostratives (ac-
tuacions de recerca aplicada, projectes 

demostratius, parcel·les experimentals, 
assajos i explotacions col·laboradores).

El PATT té com a objectiu integrar de 
forma col·laborativa les iniciatives per 
a la transferència de coneixement, 
organitzades per les diferents unitats 
i escoles del propi Departament, les 
universitats i centres de recerca, els 
grups LEADER, les agrupacions de 
productors, entitats de custòdia, em-
preses públiques, parcs naturals, ad-
ministracions locals, empreses, altres 
Departaments de la Generalitat de Ca-
talunya, i altres entitats i associacions. 
El PATT, doncs, actua com a pol d’en-
contre dels diferents agents vinculats al 
sector agroalimentari, forestal i del medi 
rural de Catalunya afavorint, així, la con-
solidació de relacions i reconeixement 
entre ells de manera contínua, tot uni-
ficant i coordinant esforços i recursos 
per a una major eficàcia i eficiència en la 
generació i la transmissió del coneixe-

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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ment. El PATT compta amb 117 enti-
tats diferents que organitzen activitats 
durant el 2018.

Volem remarcar que durant el 2017 
s’ha celebrat la quinzena edició del 
PATT. Cal remarcar que els indicadors 
d’execució d’aquests 15 anys del PATT 
són una mostra de la gran quantitat de 
coneixement que es genera i es trans-
met a Catalunya, tant des de les uni-
versitats i els centres de recerca, com 

per part d’experts i empreses. 19.400 
ponències al llarg d’aquests anys en 
el marc del PATT és molt talent i co-
neixement generat i transmès al sector. 
D’altra banda, les xifres d’assistència 
són molt importants: més de 310.000 
persones al llarg d’aquests 15 anys. 
Això és una mostra de la inquietud del 
sector per professionalitzar-se cada 
vegada més, per innovar, per ser més 
competitius, més sostenibles. Cal re-
marcar també el treball en xarxa: més 

de 10.000 col·laboracions realitzades al 
llarg d’aquests 15 anys. 
L’èxit del PATT rau en el fet que és un 
instrument per al sector en què parti-
cipa tothom: l’empresa agrària i fores-
tal, el teixit industrial, els tècnics, les 
universitats i els centres de recerca, 
les organitzacions i associacions, els 
col·legis professionals, les empreses 
tecnològiques, les empreses proveï-
dores de serveis, les administracions 
locals, els grups d’acció local, els parcs 

naturals, els clústers, la societat civil, 
les entitats de custòdia, les empreses 
públiques i gairebé totes les unitats del 
propi DARP.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

Servei d’Innovació Agroalimentària
Tel.: 93 304 67 00
A/e: patt.daam@gencat.cat 
Web: agricultura.gencat.cat > 
Formació i innovació / ruralcat.gencat.cat

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/
ruralcat.gencat.cat
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xarxa d’innovació agroalimentària 
i rural de catalunya (xarxa-i.cat)

 

La Xarxa-i.cat és el principal instrument de difusió de resultats 
de les iniciatives i projectes innovadors en l’àmbit agroalimen-
tari i amb el principal propòsit d’afavorir el treball col·laboratiu 
entre empreses i grups de recerca catalans. 

A l’espai Xarxa-i.cat trobareu informació sobre el Pla estratè-
gic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de 
Catalunya 2013-2020, sobre els projectes d’innovació desen- 
volupats pels grups operatius, sobre projectes de recerca 
desenvolupats per universitats i centres de recerca catalans.

ruralcat.gencat.cat > Xarxa-i.cat

ruralcat

 

A través del portal RuralCat trobareu la informació detallada 
dels programes de les jornades i cursos previstos. També hi 
podreu trobar les ponències de les jornades realitzades, així 
com altres documents tècnics del vostre interès, tals com 
dossiers tècnics o fitxes tècniques.

Us podeu inscriure als sectors del PATT que són del vostre 
interès i rebre a la vostra bústia de correu electrònic totes 
les activitats previstes que hi estiguin relacionades a través 
de l’apartat de Transferència Tecnològica: El PATT a la teva 
bústia

Podeu consultar la informació sobre cursos vinculats a la 
formació agrària a: ruralcat.gencat.cat > Formació

http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/pritac/portada
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/pritac/portada
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/pritac/portada
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/pritac/portada
http://ruralcat.gencat.cat/
http://ruralcat.gencat.cat/
http://ruralcat.gencat.cat/
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/tt/patt-a-la-teva-bustia
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/tt/patt-a-la-teva-bustia
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio
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Programa de Formació Agrària

El Programa de Formació Agrària es 
desenvolupa a través de les escoles 
agràries gestionades pel Servei de For-
mació Agrària. El Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
disposa d’una xarxa de catorze escoles 
especialitzades, que compten amb do-
cents professionals i qualificats amb ex-
periència, instal·lacions i equipaments 
adequats i en constant renovació, i 
amb la col·laboració d’empreses del 
sector per a la realització de pràctiques.

La finalitat de l’esmentada xarxa és 
presentar una oferta conjunta de for-
mació en els àmbits que li són propis i 
aplicada al territori, cercant la màxima 
eficàcia i eficiència en la seva gestió. 

10
04
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01
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Escoles Agràries: 

01 | EA d’Alfarràs
Fructicultura i producció 
ecològica

02 | EA d’Amposta
Sistemes agraris i recursos 
naturals de les Terres 
de l’Ebre

03 | EA de les Borges 
Blanques
Olivera, fruita seca 
i conreus extensius

04 | EA de l’Empordà
Indústria agroalimentària 
(producció càrnia)

05 | EA de Gandesa
Indústria agroalimentària 
(elaboració de vins i olis)

06 | EA de Manresa
Producció agrària ecològica

07 | EA de Mas Bové
Gestió de la formació 
a distància (FAD)

08 | EA del Pallars
Diversificació
i desenvolupament rural

09 | EA del Pirineu
Diversificació, activitat 
eqüestre i indústria 
agroalimentària 
(elaboració de formatges)

10 | EAF de Santa 
Coloma de Farners
Món forestal, jardineria 
i apicultura

11 | EA del Solsonès
Recursos naturals 
i gestió agrària

12 | EA de Tàrrega
Nova pagesia i reg

13 | EA de Vallfogona 
de Balaguer
Producció ramadera

14 | EA de Viticultura 
i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech
Vitivinicultura i enologia, 
màrqueting del món del vi
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A. Formació inicial Tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior de la família d’activitats 
agràries, a més d’altres cicles de les famílies d’indústria alimentària, d’activitats 
físiques i esportives i de comerç i màrqueting.

B. Formació contínua Oferta formativa força variada adreçada als professionals agraris i del món rural, 
tant de cursos exigibles per la normativa des del DARP com cursos tecnològics, 
de gestió de l’empresa, etc.

C. Formació agrària 
a distància (FAD)

Desplegament dels cursos per internet a través del portal RuralCat.

D. Emprenedoria Cursos i seminaris-taller dirigits a emprenedors.

E. Seminaris Adreçats a empresaris del sector que desitgen rebre formació sobre un aspecte 
determinat del seu negoci.

F. Formació per a les persones      
joves que s’incorporen 
al sector agroalimentari

A través d’un itinerari formatiu personalitzat.

G. Altres accions Una sèrie d’actuacions i mesures per a flexibilitzar i donar valor a la formació, com 
poden ser la formació dual, la formació semipresencial, el servei d’assessorament 
i reconeixement en la formació professional, etc.

A les escoles agràries 
s’imparteixen 
els ensenyaments, 
els programes 
i les metodologies 
següents:

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://ruralcat.gencat.cat
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H. Validació de cursos Validació dels cursos impartits per altres entitats promotores amb la finalitat d’as-
segurar la idoneïtat dels programes, dels continguts dels cursos i l’aprofitament 
acadèmic dels alumnes.

I. Campus Empresarial Agrari El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació des de fa uns anys 
està treballant en un nou sistema de formació emmarcat en la gestió de l’empre-
sa agrària. L’objectiu del Campus Empresarial Agrari és satisfer les necessitats 
formatives empresarials, oferint eines i recursos a l’empresariat agrari per fomen-
tar el seu esperit emprenedor i col·laboratiu, facilitant així la presa de decisions, 
contribuint al benestar personal i millorant els resultats i la competitivitat de les 
empreses agràries.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

Servei de Formació Agrària 
agricultura.gencat.cat > Formació i innovació / ruralcat.gencat.cat > Formació
També podeu trucar directament a les escoles agràries del DARP.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/
http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
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III Aplec de joves al camp
Jornada tècnica: Mollerussa
Servei de Formació Agrària: 2a març
(A/e: jsminguet@gencat.cat) 
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Cursos i jornades 

Eines per a la posada en valor 
turístic de les explotacions 
agrícoles de les Terres  
de l’Ebre
Curs (60 h): Amposta
EA Amposta: 8 febrer
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat) 

Bioconstrucció a l’entorn rural  
i agrícola. Tècniques  
constructives i reconstructives
Curs (45 h): Amposta
EA Amposta: 5 febrer
(A/e: monica.segura@gencat.cat) 

Recuperació de camins 
tradicionals.  
Murs de pedra seca
Curs (25 h): Bellestar
EA Pirineu: 13 abril
(A/e: nuria.duro@gencat.cat)

Recursos turístics de la comarca
Curs (28 h): Olius
EA Solsonès: 5 abril
(A/e: pcasas@gencat.cat) 

Construccions amb pedra seca
Curs (20 h): Olius
EA Solsonès: 13 juny
(A/e: daniel.tarres@gencat.cat) 

Prepara el teu allotjament rural a 
treballar amb el turisme de fauna  
i natura!
Curs (30 h): Olius
EA Solsonès: 21 febrer
(A/e: alba.reguant@gencat.cat) 

Guies interpretadors del Parc  
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici
Curs (120 h): Salardú
EA Pallars: 12 setembre
(A/e: osamper@gencat.cat) 

Visites guiades a les explotacions: 
Noves estratègies comercials
Curs (30 h): Talarn
EA Pallars: 4 maig
(A/e: alba.vila@gencat.cat) 

Construcció i reconstrucció  
amb pedra seca
Jornada tècnica: a determinar
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): abril
(A/e: info@adrinoc.cat)

Desenvolupament rural a través 
d’elements del paisatge
Jornada tècnica: a determinar
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): juny
(A/e: info@adrinoc.cat)
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Introducció a la teledetecció  
i aplicació d’imatges Sentinel  
2 en la detecció de cultius
Jornada tècnica: a determinar
Servei de Control Integrat 
i Pagaments: a determinar
(A/e: lruana@gencat.cat)

Controls a les explotacions  
agrícoles
Jornada tècnica: a determinar
Servei de Control Integrat 
i Pagaments: a determinar
(A/e: lruana@gencat.cat)

Controls a les explotacions  
ramaderes
Jornada tècnica: a determinar
Servei de Control Integrat 
i Pagaments: a determinar
(A/e: lruana@gencat.cat)

Estratègies de futur  
de l’agroturisme
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: 2a maig
(A/e: emorera@uniopagesos.cat)

El problema de l’abandonament 
de terres agrícoles
Jornada tècnica: Almatret
Associació Leader de Ponent: 
2a juny
(A/e: promocio@segriasec.org) 

Segell propi. Com organitzar-nos 
sota un mateix paraigües
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a abril
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Segell propi. Com publicitar-nos 
sota un mateix paraigües
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a maig
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat) 

Els espais visitables  
del territori com a dinamitzadors  
del turisme del territori
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a juny
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat) 

Com involucrar el petit comerç  
en la promoció turística  
d’un territori
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a abril
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Dia Internacional de la Dona  
Rural 2018
Jornada tècnica: Barcelona
Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials: 
15 octubre
(A/e: brigida.lorenzo@gencat.cat) 

Casos d’èxit d’iniciatives  
de dinamització local  
agroecològica
Jornada tècnica: Barcelona
Institut de Govern i Polítiques  
Públiques - UAB: 10 novembre
(A/e: ariadna@arrandeterra.org)

Com negociar amb la banca:  
10 errors que no hem de cometre 
en un projecte empresarial  
d’àmbit rural

Jornada tècnica: Bell-lloc d’Urgell
Associació Leader de Ponent: 22 febrer
(A/e: roger@bell-lloc.cat)
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Els mapes mentals. 
Una eina clau per facilitar 
el procés de l’empresari rural
Jornada tècnica:  
Bell-lloc d’Urgell
Associació Leader de Ponent: 26 abril
(A/e: roger@bell-lloc.cat) 

Design Thinking. 
Desenvolupament de productes, 
serveis i models de negoci 
disruptius en l’àmbit rural

Jornada tècnica: Bell-lloc d’Urgell
Associació Leader de Ponent: 
22 novembre
(A/e: roger@bell-lloc.cat)

Gestió emocional: clau de l’èxit 
personal i professional 
d’emprenedors del món rural
Jornada tècnica: Bell-lloc d’Urgell
Associació Leader de Ponent: 22 març
(A/e: roger@bell-lloc.cat)

La revolució digital  
i els nous models de negoci  
en el món rural
Jornada tècnica: Bell-lloc d’Urgell
Associació Leader de Ponent: 
24 maig
(A/e: roger@bell-lloc.cat)

Els productes de proximitat  
en la restauració: revalorització 
dels productes del territori 
en la cuina tradicional cerdana

Jornada tècnica:  
Bellver de Cerdanya
ST Lleida: 10 agost
(A/e: nfontanet@gencat.cat) 

Trobar els primers clients  
per exportar en empreses  
agroalimentàries i turístiques
Jornada tècnica: Berga
EA Solsonès: 2a febrer
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Modernització d’espais  
i cases de turisme rural
Jornada tècnica: Berga
EA Solsonès: 24 gener
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

Com desestacionalitzar els 
establiments de turisme rural?
Jornada tècnica: Berga
EA Solsonès: 2a abril
(A/e: pvericat@gencat.cat)

La carta de paisatge  
a les Garrigues
Jornada tècnica: Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 2a abril
(A/e: ramon.baro@gencat.cat)

La sal, un recurs local per explotar 
en el sector agroalimentari
Jornada tècnica: Cardona
EA Solsonès: 1a maig
(A/e: pvericat@gencat.cat)

L’ecoturisme:  
una oportunitat pel turisme rural
Jornada tècnica: Castellserà
Associació Leader de Ponent:  
2a març
(A/e: info@leaderponent.cat)

Estratègies comercials  
a les visites guiades  
i degustacions a la pròpia finca
Jornada tècnica: Das
ST Lleida: 2a abril
(A/e: nfontanet@gencat.cat)

Accessibilitat universal  
al Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici
Jornada tècnica: Espot
Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici:  
1a juny
(A/e: maniz@gencat.cat)
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Oportunitats de desenvolupament 
a partir de les certificacions  
Starlight i Reserva de la Biosfera
Jornada tècnica: Espot
Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici:  
1a maig
(A/e: maniz@gencat.cat) 

Estratègies pel foment  
de l’ús del producte local  
en la restauració
Jornada tècnica: Esterri de Cardós
Parc Natural de l’Alt Pirineu:  
2a maig
(A/e: mlujan@gencat.cat) 

Pedra seca; patrimoni  
i recurs de desenvolupament
Jornada tècnica: Falset
ST Tarragona: 1a abril
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Maridatge de vins i formatges  
de la Terra Alta
Jornada tècnica: Gandesa
EA Gandesa: novembre
(A/e: acutrona@gencat.cat) 

Promoció de l’oleoturisme  
a les Garrigues
Jornada tècnica: La Granadella
EA Les Borges Blanques:  
1a novembre
(A/e: ramon.baro@gencat.cat)

Jornades de conscienciació  
de la problemàtica  
del despoblament i d’augment  
de l’autoestima
Jornada tècnica: Llardecans
Associació Leader de Ponent:  
2a setembre
(A/e: promocio@segriasec.org)

Com intervenir en el patrimoni 
arquitectònic dels espais naturals 
protegits
Jornada tècnica: Llavorsí
Parc Natural de l’Alt Pirineu:  
1a agost
(A/e: mlujan@gencat.cat) 

El gran repte del manteniment  
de les infraestructures  
ecoturístiques
Jornada tècnica: Montferrer 
i Castellbò
EA Pirineu: 2a març
(A/e: nuria.duro@gencat.cat) 

El blog com a eina de màrqueting. 
Com captar l’atenció d’un blogger
Jornada tècnica: Montferrer  
i Castellbò
EA Pirineu: 2a febrer
(A/e: amalia.sanz@gencat.cat)

El sector de la restauració  
i la Carta Europea de Turisme 
Sostenible del Priorat
Jornada tècnica: Morera de Montsant
Parc Natural de la Serra de Montsant: 
2a febrer
(A/e: montserrat.sola@gencat.cat) 

Com el sector turístic 
del Priorat es pot acreditar 
amb la CETS
Jornada tècnica: Morera de Montsant
Parc Natural de la Serra de Montsant: 
20 octubre
(A/e: montserrat.sola@gencat.cat)

Construcció i reconstrucció  
amb pedra seca
Jornada tècnica: Mura
Associació pel Desenvolupament  
Rural de la Catalunya Central: maig
(A/e: anna@catcentral.cat)
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Sinergies entre turisme rural  
i producte local
Jornada tècnica: Olius
EA Solsonès: 1a març
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

Diagnosis de l’ordenació  
de l’ús públic als Espais 
Naturals Protegits  
de la Garrotxa
Jornada tècnica: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica  
de la Garrotxa: 1a març
(A/e: jpijuan@gencat.cat) 

La implicació dels visitants  
en la conservació i protecció  
dels valors naturals
Jornada tècnica: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica  
de la Garrotxa: 1a octubre
(A/e: jpijuan@gencat.cat)

Atenció al públic des de les  
empreses turístiques en el marc 
de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible 
Jornada tècnica: Olot
ST Girona: març
(A/e: fes@olot.cat) 

Acreditacions i eines  
per a la gestió de la qualitat  
en l’empresa turística local
Jornada tècnica: Olot
ST Girona: març
(A/e: fes@olot.cat) 

VI Jornades de desenvolupament 
rural de la Cerdanya.  
La vinya a la Cerdanya
Jornada tècnica: Puigcerdà
ST Lleida: 1a juliol
(A/e: nfontanet@gencat.cat)

Avellana de Reus, motor  
de dinamització econòmica
Jornada tècnica: Reus
ST Tarragona: 2a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Com crear activitats de turisme 
gastronòmic?
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / 
Agència de Desenvolupament
del Ripollès: març
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Les visites guiades 
com a estratègia comercial
Jornada tècnica: 
Sant Joan de les Abadesses
ST Girona /  
Associació Producte 
del Ripollès: 1a abril
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Preparacions gastronòmiques 
amb varietats i conreus  
tradicionals recuperats
Jornada tècnica: Solsona
EA Solsonès: gener
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

El nostre món rural.  
El paisatge, la producció  
i les persones
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 1a juny
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat) 

Requisits tècnics i legals  
per realitzar experiències  
d’allotjament en construccions  
de pedra
Jornada tècnica: Torrebesses
Associació Leader de Ponent:  
2a maig
(A/e: promocio@segriasec.org)
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Potabilització i depuració  
d’aigües als refugis de muntanya
Jornada tècnica: La Vall de Boí
Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici:  
2a maig
(A/e: maniz@gencat.cat) 

Oportunitats de desenvolupament 
a partir de les certificacions  
Starlight i Reserva de la Biosfera
Jornada tècnica: La Vall de Boí
Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici: 2a maig
(A/e: maniz@gencat.cat) 

Vi DO Tarragona i Calçot 
de Valls. Maridatge i sinèrgies
Jornada tècnica: Valls
ST Tarragona: 1a febrer
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Dinamització econòmica  
en zones de muntanya.  
Networking entre activitats  
innovadores dels petits nuclis  
de muntanya 
Jornada tècnica: Vansa i Fórnols
Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya: maig
(A/e: mfont@cauc.cat) 

 
Desenvolupament rural  
a través d’elements  
del paisatge
Seminari tècnic: Aldea
Consorci per al Desenvolupament  
del Baix Ebre i Montsià: 13 juny
(A/e: ralegria@leader.cat) 

A l’escola mengem local
Seminari tècnic: Bellver de Cerdanya
Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya: maig
(A/e: mfont@cauc.cat)

Viu el parc, fes-lo viure
Seminari tècnic: Castelló Empúries, 
Roses, Tortosa
Servei d’Espais Naturals Protegits: 
1a abril
(A/e: nuria.sendros@gencat.cat) 

 
Les transicions que han de venir 
als territoris rurals de Catalunya
Seminari tècnic: diversos municipis
Associació d’Iniciatives Rurals  
de Catalunya (ARCA): Diverses dates
(A/e: comunicacio@arca-dr.cat)

Construcció i reconstrucció  
amb pedra seca
Seminari tècnic: Freginals
Consorci per al Desenvolupament  
del Baix Ebre i Montsià:  
19 setembre
(A/e: ralegria@leader.cat) 

Talent jove i desenvolupament 
rural
Seminari tècnic: Oliana
Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya:  
maig
(A/e: mfont@cauc.cat)

Intercanvi d’experiències  
de dones emprenedores
Visita tècnica: a determinar
EA Empordà: 1a abril
(A/e: tcolell@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Anàlisi sensorial de la mel
Curs (30 h): Amposta
EA Amposta: 9 novembre
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat) 

Iniciació a l’apicultura
Curs (16 h): Constantí
EA Mas Bové: 20 setembre
(A/e: daltaba@gencat.cat) 

Maneig de l’abellar mes a mes
Curs (30 h): Manresa
EA Manresa: 2 febrer
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Apicultura
Curs (24 h): Olius
EA Solsonès: 3 maig
(A/e: daniel.tarres@gencat.cat)

Cria de reines i producció 
d’eixams
Curs (25 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
28 febrer
(A/e: alex.sirera@gencat.cat) 

Control de qualitat de la mel 
en planta i d’anàlisi pol·línica 
de mels
Curs (20 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
15 febrer
(A/e: alex.sirera@gencat.cat) 

Apicultura ecològica
Curs (25 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
6 abril
(A/e: alex.sirera@gencat.cat)

Anàlisi sensorial de la mel
Curs (28 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
9 novembre
(A/e: ecampi@gencat.cat) 

Produccions alternatives  
en apicultura
Curs (20 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 
22 octubre
(A/e: fvalverde@gencat.cat) 

Maneig integrat d’explotacions 
apícoles
Curs incorporació de joves (50 h):  
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
2 febrer
(A/e: ecampi@gencat.cat)
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Botànica apícola
Curs incorporació de joves (60 h): 
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
abril
(A/e: mireia.oliva@gencat.cat) 

Apicultura d’autoconsum. 
Malalties emergents
Jornada tècnica: Perelló
ST Terres de l’Ebre: 1a abril
(A/e: cchiner@gencat.cat) 

XV Jornada tècnica de la Mel
Jornada tècnica: Alcover
ST Tarragona: 1a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Floracions d’interès apícola
Jornada tècnica: Artés
ST Catalunya Central / Associació 
Catalana d’Apicultors: 10 novembre
(A/e: tcasasas@gmail.com)

La vespa velutina
Jornada tècnica: Artés
ST Catalunya Central / 
Associació Catalana d’Apicultors: 
24 febrer
(A/e: acdaapicultors@gmail.com) 

XII Jornada tècnica de la mel
Jornada tècnica de referència: 
Balaguer
ST Lleida: 28 abril
(A/e: ildefons.mateu@gencat.cat) 

Apicultura ecològica
Jornada tècnica: El Brull
ST Catalunya Central / Apicultors 
Ecològics Associats: setembre
(A/e: isabelvert@gmail.com) 

Gestió sostenible: cria de reines
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 24 febrer
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
asapibar@gmail.com)

Apicultura al Vallès.  
Explotació mínima.  
Actualitat de la vespa velutina. 
Visita a un abellar
Jornada tècnica:  
Llinars del Vallès
ST Barcelona: 3 maig
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
jaumeboco@gmail.com) 

Qualitat i propietats de la mel 
ecològica i els altres productes 
del rusc
Jornada tècnica: 
Manresa
EA Manresa: 1a octubre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

III Fira de la mel de Riner
Jornada tècnica: Riner
EA Solsonès: 7 abril
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Cata de mels
Jornada tècnica:  
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
1a maig
(A/e: ecampi@gencat.cat) 

La vespa velutina
Jornada tècnica:  
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
1a novembre
(A/e: alex.sirera@gencat.cat) 

Alimentació de les abelles
Jornada tècnica: Santa Coloma  
de Farners
EAF Santa Coloma de Farners:  
2a abril
(A/e: alex.sirera@gencat.cat)



 Índex  |  Ant.  |  29  |  Seg.04.02
Apicultura

(3/3)

Els productes de les abelles
Jornada tècnica: Santa Coloma  
de Farners
ST Girona / Associació Pedra Tosca: 
novembre
(A/e: pedreatosca11@gmail.com) 

Apicultura sostenible  
d’alta muntanya
Jornada tècnica: La Vall de Boí
Parc Nacional d’Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici: 2a juliol
(A/e: maniz@gencat.cat) 

Seminari d’apicultura
Seminari tècnic: Gandesa
ST Terres de l’Ebre / EA Gandesa:  
1a maig
(A/e: mdecastro@gencat.cat,  
acutrona@gencat.cat)

Visita a experiències de producció 
apícola ecològica i transformació 
de productes apícoles
Visita tècnica: Pau
ST Catalunya Central / Apicultors 
Ecològics Associats: a determinar
(A/e: isabelvert@gmail.com)
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Cursos i jornades 

Jornada de camp de l’arròs
Jornada tècnica de referència:
Amposta
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): agost
(A/e: mar.catala@irta.cat) 

Fitosanitaris en arròs: 
normativa, situació actual
Jornada tècnica: Amposta
ST Terres de l’Ebre: 1a febrer
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

Noves varietats d’arròs
Jornada tècnica: Amposta
Unió de Pagesos: 2a novembre
(A/e: emorera@uniopagesos.cat)

Jornada de camp 
de sembra en sec
Jornada tècnica: Deltebre
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: mar.catala@irta.cat)

Jornada tècnica de l’arròs
Jornada tècnica: Deltebre
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): febrer
(A/e: mar.catala@irta.cat)

Activitats demostratives 

Assaig d’introducció i avaluació 
de noves varietats d’arròs
Assaig: Amposta
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: mar.catala@irta.cat)

Assaig de valoració de noves  
varietats en fase de registre
Assaig: Amposta
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: mar.catala@irta.cat)
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Cursos i jornades 

La conservació de la raça Prat
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
ST Barcelona: 1a desembre
(A/e: ajvalma@gencat.cat) 

Responsabilitats dels/de 
les titulars de les explotacions 
ramaderes del sector avícola
Jornada tècnica: Tarragona
Servei d’Alimentació Animal i 
Seguretat de la Producció Ramadera: 
a determinar
(A/e: nuria.ribas@gencat.cat)

Solucions d’actualitat en avicultura
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a maig
(A/e: cpfuentes@gencat.cat)

Avicultura ecològica
Jornada tècnica: Vilabertran
ST Girona: 1a octubre
(A/e: aaemporda@gencat.cat)

Activitats demostratives 

Bioseguretat en explotacions 
avícoles: millora de la 
competitivitat i anticipació 
legislativa - AVISEGUR 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: marta.cerda@irta.cat)



 Índex  |  Ant.  |  32  |  Seg.04.05
Cereals d’estiu

(1/2)

Cursos i jornades 

XVII Jornada intercomarcal del panís
Jornada tècnica de referència:
Mollerussa
ST Lleida: 2a febrer
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat) 

Jornada tècnica de cultius 
captadors de nitrogen
Jornada tècnica: 
La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: francesc.camps@irta.cat) 

Jornada de reg localitzat 
en blat de moro
Jornada tècnica: 
La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juliol
(A/e: francesc.camps@irta.cat)

Activitats demostratives 

Avaluació de la sensibilitat  
de les noves varietats de blat  
de moro a virosis (MDMV i MRDV).  
Estratègies de lluita 
Assaig: Albesa
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig de valor agronòmic  
de nous híbrids de blat de moro 
no MG de cicles 400 i 500 FAO  
en segona sembra per a la seva  
inscripció en el Registre de  
Varietats Comercials espanyol 
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig de valor agronòmic  
de nous híbrids de blat de moro 
MG de cicles 600 i 700 FAO per  
a la seva inscripció en el Registre 
de Varietats Comercials espanyol 
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig de valor agronòmic  
de nous híbrids de blat de moro 
no MG de cicles 400 i 500 FAO  
per a la seva inscripció  
en el Registre de Varietats  
Comercials espanyol 
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)
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Assaig de valor agronòmic 
de nous híbrids de blat de moro 
no MG de cicles 600 i 700 FAO 
per a la seva inscripció en el 
Registre de Varietats Comercials 
espanyol 
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig de valor agronòmic  
de nous híbrids de blat de moro 
no MG de cicles 400 i 500 FAO  
per a la seva inscripció en el 
Registre de Varietats Comercials 
espanyol 
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig de valor agronòmic  
de nous híbrids de blat de moro 
MG de cicles 400 i 500 FAO  
per a la seva inscripció  
en el Registre de Varietats  
Comercials espanyol 
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Sanitat vegetal en cultius  
extensius
Curs (15 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 17 setembre
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Conreus herbacis
Curs incorporació de joves (20 h): 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura
EA Empordà: abril
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat) 

Producció agrícola extensiva
Curs incorporació de joves (20 h): 
Tàrrega
EA Tàrrega: 5 abril
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

XVII Jornada intercormarcal  
sobre cultius herbacis extensius
Jornada tècnica de referència:
a determinar
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

XXXIII Jornada sobre el cultiu  
del cereal a l’Urgell
Jornada tècnica: Verdú i Agramunt
ST Lleida: maig
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat) 

Jornada tècnica de conreus  
extensius de regadiu
Jornada tècnica: Bell-lloc d’Urgell
ST Lleida: 1a desembre
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

Innovació aplicable a l’explotació 
de cereal
Jornada tècnica: Calaf
EA Tàrrega / ST Catalunya Central: 
1a setembre
(A/e: carles.pedros@gencat.cat) 

Jornada RECOMEX: Resultats 
d’assaigs i innovacions en cultius 
extensius
Jornada tècnica: Calaf
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): setembre
(A/e: joan.serra@irta.cat) 

Visita a la Jornada intercomarcal 
de cultius extensius
Visita tècnica: Lleida
ST Lleida: 1a juny
(A/e: cestela@gencat.cat)
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V Jornada d’estalvi i eficiència  
en fertilització de conreus  
herbacis d’hivern
Jornada tècnica:  
Santa Coloma de Queralt
ST Tarragona: 1a setembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Jornada tècnica de cereals  
d’hivern
Jornada tècnica:  
Santa Creu de Jutglar
ST Catalunya Central: 1a desembre
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

Els cultius de la Segarra.  
Consideracions a peu de finca
Jornada de camp: Cervera
EA Tàrrega: 1a abril
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

IX Jornada comarcal de conreus 
herbacis
Jornada de camp:  
Santa Coloma de Queralt
ST Tarragona: 1a maig
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 
 

Activitats demostratives 

Determinació de fitotoxicitats 
a determinats productes desher-
bants en noves varietats de cereal 
d’hivern en condicions de secà 
Assaig: Artesa de Segre
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig d’avaluació de noves  
varietats de blat en sembra  
de tardor 
Assaig: Artesa de Segre
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig d’avaluació de noves  
varietats d’ordi en sembra  
de tardor
Assaig: Artesa de Segre
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig de valor agronòmic  
de noves varietats d’ordi d’hivern 
per a inscripció en el Registre  
de Varietats Comercials espanyol 
Assaig: Artesa de Segre
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig de valor agronòmic  
de noves varietats de blat  
alternatiu per a inscripció  
en el Registre de Varietats  
Comercials espanyol 
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA):  
tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Determinació de fitotoxicitats  
a determinats productes  
desherbants en noves varietats  
de cereal d’hivern en condicions 
de regadiu 
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)
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Assaig d’avaluació de noves  
varietats alternatives d’ordi
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig d’avaluació de noves  
varietats alternatives de blat
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig de valor agronòmic  
de noves varietats de triticale  
per a inscripció en el Registre  
de Varietats Comercials espanyol 
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Avaluació de nous híbrids  
de blat de moro per a gra  
a la zona de regadius de Lleida
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Varietats millorants de blat  
per farines de panificació  
a cotes baixes
Assaig: Santa Coloma de Queralt
ST Tarragona: tot l’any
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Varietats millorants de blat  
per farines de panificació  
a cotes mitjanes
Assaig: Santa Coloma de Queralt
ST Tarragona: tot l’any
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Maneig de fertilització en cereal 
de panificació en secà estricte
Assaig: Santa Coloma de Queralt
ST Tarragona: tot l’any
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Maneig de fertilització en cereal 
de panificació en secà forestal
Assaig: Santa Coloma de Queralt
ST Tarragona: tot l’any
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Assaig de valor agronòmic  
de noves varietats d’ordi d’hivern 
per a inscripció en el Registre  
de Varietats Comercials espanyol 
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig de valor agronòmic  
amb tractament de noves  
varietats de blat d’hivern  
per a inscripció en el Registre  
de Varietats Comercials espanyol 
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat) 

Assaig de valor agronòmic 
sense tractament de noves  
varietats de blat d’hivern  
per a inscripció en el Registre  
de Varietats Comercials espanyol 
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)
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Assaig de noves varietats  
de blat en sembra de tardor
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig d’avaluació de noves  
varietats d’ordi en sembra  
de tardor
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Assaig d’avaluació de noves  
varietats d’ordi en sembra  
de tardor
Assaig: Verdú
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Implantació d’estratègies  
per al control del rovell groc  
en cereal d’hivern
Activitat demostrativa
Fundació Mas Badia: tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Empelts de cítrics i altres fruiters
Curs (30 h): Alcanar
EA Amposta: 6 abril
(A/e: miquel.querol@gencat.cat) 

Esporga de cítrics
Curs (30 h): Alcanar
EA Amposta: 23 febrer
(A/e: miquel.querol@gencat.cat) 

Oportunitats en les explotacions 
de cítrics i tendècies de mercat
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: 2a setembre
(A/e: emorera@uniopagesos.cat)

XXV Jornades citrícoles d’Alcanar
Jornada tècnica de referència: 
Alcanar
ST Terres de l’Ebre: 2a novembre
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

Experiències en venda  
de proximitat i online
Jornada tècnica: Tortosa
ST Terres de l’Ebre: 2a octubre
(A/e: cchiner@gencat.cat) 

Visita tècnica amb citricultors
Visita tècnica: Alcanar
ST Terres de l’Ebre: 1a abril
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Responsabilitats dels/de les  
titulars de les explotacions  
ramaderes del sector cunícola
Jornada tècnica: a determinar
Servei d’Alimentació Animal  
i Seguretat de la Producció  
Ramadera: maig
(A/e: nuria.ribas@gencat.cat) 

Eficiència alimentària 
en cunicultura: millora i impacte 
sobre les explotacions
Jornada tècnica: Caldes de Montbui
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): setembre
(A/e: mariam.pascual@irta.cat)

Trobada anual de cunicultors 
de Catalunya
Jornada tècnica de referència:
Tarragona
Federació d’Associacions 
de Cunicultors de Catalunya (FACC): 
3 i 4 març
(A/e: facc.conills@gmail.com)

Present i futur de les explotacions 
cunícoles. Situació actual  
de mercat
Jornada tècnica: Tortosa
ST Terres de l’Ebre: 2a juny
(A/e: cchiner@gencat.cat) 

Visita a explotacions innovadores
Visita tècnica: Lleida
ST Terres de l’Ebre: 1a novembre
(A/e: cchiner@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Gestió del cavall descalç  
i nous sistemes d’ortopèdia
Curs (150 h): Bellestar
EA Pirineu: 18 setembre
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat) 

Ferrament ortopèdic  
i correctiu en equins
Curs (150 h): Bellestar
EA Pirineu: 9 gener
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat

Maneig dels equins durant  
la seva reproducció i recria
Curs (150 h): Bellestar
EA Pirineu: 23 gener
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat)

Mòdul de pràctiques professionals 
no laborals de ferrament d’equins
Curs (420 h): Bellestar
EA Pirineu: 16 gener
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat) 

Ferrament terapèutic en equins
Curs (150 h): Bellestar
EA Pirineu: 10 abril
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat)

Les assegurances hípiques 
i les seves cobertures
Jornada tècnica: a determinar
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): novembre 
(A/e: info@adrinoc.cat)

Millora de la comunicació  
amb els cavalls, eines, estratègies  
de treball i intervencions  
psicoterapèutiques amb cavalls  
a col·lectius vulnerables 
Jornada tècnica: a determinar
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): juny 
(A/e: info@adrinoc.cat) 

Primers auxilis en els accidents 
amb cavall
Jornada tècnica: a determinar
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): març
(A/e: info@adrinoc.cat)
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Identificació equina
Jornada tècnica: Figueres
ST Girona: 2a febrer
(A/e: aaemporda@gencat.cat) 

Sanitat equina i engreix de poltres
Jornada tècnica: Ger
Unió de Pagesos: 2a març
(A/e: mhereu@uniopagesos.cat) 

Tecnificació del RAID
Jornada tècnica: 
Montferrer i Castellbò
EA Pirineu: 9 febrer
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat) 

L’orientació a la muntanya. 
Com ser un bon guia de turisme 
eqüestre
Jornada tècnica: Montferrer 
i Castellbò
EA Pirineu: 8 juny
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat)

Comunicació 2.0 en centres 
eqüestres
Jornada tècnica: Olot
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): abril
(A/e: info@adrinoc.cat) 

Registre i identificació equina
Jornada tècnica: 
Sant Boi de Llobregat
ST Barcelona: 2a març
(A/e: ajvalma@gencat.cat) 

La relació persona-cavall. 
Doma natural
Jornada tècnica: 
Sant Carles de la Ràpita
ST Terres de l’Ebre: 2a gener
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

Registre i identificació equina
Jornada tècnica: 
Sant Cugat del Vallès
ST Barcelona: 1a novembre
(A/e: ajvalma@gencat.cat) 

Aprofitament de terreny agrícola 
per a la pràctica del RAID
Jornada de camp:  
Montferrer i Castellbò
EA Pirineu: 16 març
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat) 

Patologies que afecten  
al peu del cavall
Jornada de camp:  
Montferrer i Castellbò
EA Pirineu: 19 abril
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat)

Ferrament correctiu del cavall
Jornada de camp:  
Montferrer i Castellbò
EA Pirineu: 26 octubre
(A/e: mireia.fabra@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Com fer del sòl un reservori  
d’aigua
Curs (40 h): Manresa
EA Manresa: 15 octubre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Coberts ramaders  
amb bioconstrucció
Curs (40 h): Manresa
EA Manresa: 23 octubre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Construccions vives
Curs (50 h): Manresa
EA Manresa: 15 març
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Construcció d’una estufa Rocket 
amb inèrcia tèrmica
Curs (30 h): Manresa
EA Manresa: 31 octubre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Bioconstrucció aplicada  
a l’explotació agrícola
Curs (30 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 1 octubre
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Aplicacions de l’energia solar  
en instal·lacions de reg
Jornada tècnica: Amposta
EA Amposta: maig
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat)

Impacte del sector de la biomassa 
en l’economia local
Jornada tècnica: Barcelona
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 maig
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat) 

Aplicacions de biomassa tèrmica 
a la indústria alimentària
Jornada tècnica: Barcelona
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 abril
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat)

La bioeconomia en el sector  
agroalimentari
Jornada tècnica: Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Forestals de Catalunya:  
1a novembre
(A/e: barcelona@agrifor.org)
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Tecnologies innovadores  
per al tractament i gestió  
de les dejeccions ramaderes
Jornada tècnica: Barcelona
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: francesc.prenafeta@irta.cat) 

Gestió sostenible, economia  
circular i adaptació al canvi  
climàtic
Jornada tècnica: Bellcaire d’Urgell
Unió de Pagesos: febrer
(A/e: vmateu@uniopagesos.cat)

Economia cirucular al Berguedà. 
Gestió sostenible
Jornada tècnica: Berga
ST Catalunya Central / Agència 
de Desenvolupament del Berguedà:  
8 setembre
(A/e: cbollo@gencat.cat,  
pastorhc@adbergueda.cat)

LIFE COOP2020.  
Energies renovables i eficiència
Jornada tècnica: Cambrils
ST Tarragona: 1a juny
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

Aplicacions de biomassa tèrmica 
en establiments rurals
Jornada tècnica: Castelldefels
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 gener
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat)

Noves tecnologies de valorització 
energètica amb biomassa
Jornada tècnica: Manresa
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 novembre
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat)

Bioconstrucció i arquitectura 
solar al medi rural
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 2a octubre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Rural Smart
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 2a octubre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Biomassa forestal per a indústria
Jornada tècnica: Montblanc
ST Tarragona: 1a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Eines TIC per a la gestió forestal
Jornada tècnica: Montesquiu
Associació Leader Ripllès Ges  
Bisaura: 25 abril
(A/e: guiteras.angels@gmail.com)

Sistemes de calefacció  
i refrigeració eficients
Jornada tècnica: Planes d’Hostoles
EAF Santa Coloma de Farners /  
Orígens Escola Taller  
de Bioconstrucció: 20 abril
(A/e: ferran@escolaorigens.com)

ENEGEST, una nova eina  
d’autodiagnosi energètica  
per a PIMEs de territoris rurals
Jornada tècnica: Ripoll
Associació Leader Ripollès  
Ges Bisaura: 22 febrer
(A/e: guiteras.angels@gmail.com)
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Transició energètica al món rural
Jornada tècnica: Ripoll
Associació Leader Ripllès  
Ges Bisaura: 25 setembre
(A/e: guiteras.angels@gmail.com) 

VIII Fira masies + sostenibles
Jornada tècnica: Solsona
Consorci per al Desenvolupament  
de la Catalunya Central: 1a maig
(A/e: gerencia@lcc.cat) 

Energies renovables
Jornada tècnica: Talarn
EA Pallars: 2a març
(A/e: osamper@gencat.cat) 

Eficiència energètica  
en la construcció rural
Jornada tècnica: Talarn
EA Pallars: 1a febrer
(A/e: nuria.gimenezt@gencat.cat)

Inserció laboral en el sector  
de la biomassa
Jornada tècnica: Tarragona
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 febrer
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat) 

Auditoria, energia i regadiu
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega / Oficina del Regant:  
2a octubre
(A/e: mtsisquella@gencat.cat) 

I Jornada d’immersió estratègica 
del sector de la biomassa  
a Catalunya
Jornada tècnica: Terrassa
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 març
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat)

Bioeconomia aplicada  
a la biomassa
Jornada tècnica: Vic
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
18 octubre
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat) 

Sistemes d’assecatge  
de biomassa com a millora  
competitiva
Jornada tècnica: Vic
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
16 setembre
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat) 

Gestió forestal optimitzada:  
l’equilibri entre aprofitament,  
prevenció i biodiversitat
Jornada de camp: Solsona
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
7 juny
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat)

Condicionants de les instal·lacions 
de biomassa als edificis  
residencials i terciari
Seminari tècnic: Barcelona
Clúster de la Biomassa de Catalunya: 
10 juliol
(A/e: fgarrigosa@clusterbiomassa.cat) 

Instal·lacions de bombament 
solar (I)
Visita tècnica: a determinar
EA Tàrrega / 
Oficina del Regant: 2a abril
(A/e: mtsisquella@gencat.cat) 

Instal·lacions de bombament 
solar (II)
Visita tècnica: a determinar
EA Tàrrega / 
Oficina del Regant: 2a maig
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Pastures i pasturatge
Curs incorporació de joves (15 h): Sort
EA Pallars: 16 abril
(A/e: pmontoro@gencat.cat) 

IX Jornada sobre els conreus 
farratgers
Jornada tècnica de referència: 
Ivars d’Urgell
ST Lleida: 1a febrer
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat) 

Jornada tècnica sobre el cultiu 
de la soja als regadius de Lleida
Jornada tècnica: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA): agost
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

Valor pastoral i sistemes  
d’aprofitament de les pastures 
d’alta muntanya
Jornada tècnica: Molló
Parc Natural de les Capçaleres  
del Ter i del Freser: 1a novembre
(A/e: bernat.perramon@gencat.cat) 

Fira de l’Hostal del Vilar
Jornada tècnica:  
Sant Agustí de Lluçanès
ST Catalunya Central: 2a setembre
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

Activitats demostratives 

La soja com a alternativa  
al cultiu de panís a la zona  
de nous regadius de Lleida 
Assaig: Artesa de Segre
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

La soja com a alternativa al cultiu 
de panís als regadius tradicionals 
de Lleida 
Assaig: El Poal
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA):  
tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)
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El Greening en la nova PAC:  
Avaluació del potencial  
del nou material vegetal  
en pèsol proteaginós a les zones 
de secans frescals de Catalunya 
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

El Greening en la nova PAC:  
Avaluació del potencial del nou 
material vegetal de colza  
a les zones de secans frescals  
de Catalunya 
Assaig: Solsona
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: antoni.lopez@irta.cat)

La soja (Glicine max L.)  
com a alternativa als cultius  
extensius tradicionals  
als regadius de Catalunya -  
+SOJA 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: fanny.alvaro@irta.cat)



 Índex  |  Ant.  |  47  |  Seg.04.12
Forestal

(1/6)

Cursos i jornades 

Captura en viu d’espècies  
depredadores
Curs (15 h): Amposta
EA Amposta: 5 abril
(A/e: miquel.querol@gencat.cat) 

Optimitzem el treball  
amb la motoserra: manteniment, 
seguretat i tècniques de tallada
Curs (30 h): Bellestar
EA Pirineu: 21 maig
(A/e: nuria.duro@gencat.cat) 

Treballs forestals i optimització 
de la fusta
Curs (14 h): Berga
EA Solsonès: 20 abril
(A/e: ogcompanys@gencat.cat)

Captura en viu d’espècies  
depredadores
Curs (15 h): Olius
EA Solsonès: 8 juny
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

Sanitat i higiene de carn 
de caça silvestre
Curs (5 h): Olius
EA Solsonès: 29 setembre
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

Introducció al Sistema 
d’Informació Geogràfica QGIS
Curs (20 h): Olius
EA Solsonès: 31 maig
(A/e: ogcompanys@gencat.cat) 

Preparació per a la Certificació eu-
ropea serra mecànica (ECC1-ECC2)
Curs (30 h): Olius
EA Solsonès: 19 març
(A/e: ogcompanys@gencat.cat)

Pelador de suro
Curs (25 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
11 juny
(A/e: mireia.oliva@gencat.cat)

QGIS per a la gestió 
del parcel·lari agrícola/forestal 
i ús en dispositius mòbils
Curs (16 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
7 maig
(A/e: marta.macia@gencat.cat)

Aclarides i tallades sanitàries 
en suredes
Curs (20 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
8 març
(A/e: amont@gencat.cat)
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Captura en viu d’espècies  
depredadores
Curs (15 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 4 maig
(A/e: fcordoba@gencat.cat) 

Certificació europea serra 
mecànica ECC1-ECC2
Curs (30 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
12 març
(A/e: amont@gencat.cat)

Rastres, restes i senyals de la  
fauna. Una aproximació didàctica
Curs (20 h): La Vall de Boí
EA Pallars: 27 octubre
(A/e: osamper@gencat.cat) 

Sanitat i higiene de carn de caça 
silvestre
Curs (5 h): Vic
EAF Santa Coloma de Farners: 7 abril
(A/e: fcordoba@gencat.cat)

Aclarides de plançoneda  
en pi blanc
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 2a abril
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Les agrupacions de productors 
i els valors de la comercialització
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 2a maig
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Qualitat i seguretat 
en els treballs forestals
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 1a abril
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Treballs d’alcarida de millora  
en sureda i valorització del suro 
de qualitat
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 1a juny
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

La caça, una activitat 
en el medi forestal
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 2a octubre
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Gestió forestal en boscos 
municipals del Ripollès
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 1a maig
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

La poda de frondoses nobles
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 2a maig
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Plantacions forestals: 
mecanització i tradició
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 2a abril
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Sanitat forestal: treballs de lluita 
i prevenció en masses forestals
Jornada tècnica: a determinar
Consorci Forestal de Catalunya 
(CFC): 2a abril
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)
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Models de negoci en biomassa
Jornada tècnica: Barcelona
Consorci Centre de Ciència i Tecnolo-
gia Forestal de Catalunya (CTFC): juny
(A/e: pere.navarro@ctfc.cat)

Aplicació de l’índex 
de biodiversitat de Catalunya 
per a boscos gestionats
Jornada tècnica: Castellar de la Ribera
Consorci Forestal de Catalunya (CFC) 
/ Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): 1a maig
(A/e: josep.tusell@forestal.cat, 
tbaiges@gencat.cat)

L’associacionisme  
i el cooperativisme com  
alternatives en la gestió forestal
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 2a març
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Com i quan gestionar terrenys 
de pastura mitjançant cremes 
controlades
Jornada tècnica: Llavorsí
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
1a març
(A/e: mlujan@gencat.cat)

Mecanització i logística 
en l’aprofitament de la biomassa 
forestal
Jornada tècnica: Lleida
Consorci Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC): abril
(A/e: pere.navarro@ctfc.cat)

Les rompudes forestals  
i afectacions a la conservació  
del sòl
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida: 1a setembre
(A/e: amdoma@gencat.cat)

Riscos forestals i canvi climàtic: 
estat de la qüestió i reptes 
de futur
Jornada tècnica: Manresa
Consorci Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC): 
2a setembre
(A/e: eduard.plana@ctfc.cat) 

Les oportunitats d’una 
finca forestal
Jornada tècnica: 
Montferrer i Castellbò
EA Pirineu: 2a maig
(A/e: nuria.duro@gencat.cat)

Prevenció i maneig de maquinària 
forestal
Jornada tècnica: Montferrer i Castellbò
EA Pirineu: 16 i 17 gener
(A/e: nuria.duro@gencat.cat)

Associacionisme i aprofitaments 
forestals rendibles
Jornada tècnica: Montmell
ST Tarragona: 2a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Gestió forestal sostenible
Jornada tècnica: Prats de Rei
ST Catalunya Central: 1a desembre
(A/e: raquel.sanchez@gencat.cat)

 
Bioenginyeria aplicada a l’àmbit 
forestal
Jornada tècnica: Rialp
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 1a octubre
(A/e: andreugm@projecteboscos.cat)

Aprofitaments no extractius  
en finques forestals
Jornada tècnica: Roquetes
Parc Natural dels Ports: octubre
(A/e: salome.mulet_ext@gencat.cat)
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Avantatges de la producció  
i gestió forestal cooperativa. 
Una visió global en la gestió 
Jornada tècnica: Sabadell i Granollers
ST Barcelona: gener
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
ajvalma@gencat.cat)

Tècniques de marcatge 
en masses mixtes: criteris 
de silvicultura d’arbre individual 
i gestió pròxima a la natura 
Jornada tècnica: Sant Celoni
Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i del Corredor: juliol
(A/e: lguitart@montnegrecorredor.org)

El pi insigne al Montnegre com  
a espècie de transició
Jornada tècnica: Sant Celoni
Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i del Corredor: octubre
(A/e: lguitart@montnegrecorredor.org

La gestió de les suredes 
al Montnegre: regeneració 
i prevenció d’incendis
Jornada tècnica: Sant Celoni
Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i del Corredor: juliol
(A/e: lguitart@montnegrecorredor.org)

Unitats de pastura al Montnegre 
i Corredor: acords entre pastors 
i propietaris forestals
Jornada tècnica: Sant Celoni
Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i del Corredor: octubre
(A/e: lguitart@montnegrecorredor.org)

La planta forestal per a reforesta-
cions i/o plantacions productives
Jornada tècnica: 
Sant Feliu de Buixalleu
Forestal Catalana: 2a juny
(A/e: miquel.segarra@gencat.cat)

Optimització de recursos 
de les ADF
Jornada tècnica: 
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
1a febrer
(A/e: marta.macia@gencat.cat)

Comercialització de fusta local 
de qualitat
Jornada tècnica: 
Santa Maria de Palautordera
Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i del Corredor: febrer
(A/e: lguitart@montnegrecorredor.org)

La gestió de la caça: compatibilit-
zació amb la gestió forestal
Jornada tècnica: Tordera
Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i del Corredor: juny
(A/e: lguitart@montnegrecorredor.org)

Jornada formativa sobre gestió 
per fusta de qualitat en rouredes. 
Pràctica de marcatge
Jornada tècnica: La Vall de Bianya
Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): a determinar
(A/e: tbaiges@gencat.cat)

Models ramaders de gestió 
de pastures de muntanya
Jornada tècnica: Vilajuïga
Parc Natural de Cap de Creus: 
2a setembre
(A/e: opalou@gencat.cat)

Associacionisme i aprofitaments 
forestals rendibles
Jornada tècnica: Vilaplana
ST Tarragona: 2a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)
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Jornada forestal de Sant Francesc
Jornada tècnica de referència: 
a determinar
Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): 1a octubre
(A/e: ajabipe@gencat.cat)

Sistemes agroforestals mixtes 
com a alternativa a les explota-
cions. Presentació dels primers 
resultats de seguiment de 4 anys 
Jornada de camp: a determinar
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC): abril
(A/e: jaime.coello@ctfc.cat)

Extracció de fusta amb cable aeri
Jornada de camp: 
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
a determinar
(A/e: ecampi@gencat.cat)

Del bosc a la caldera:  
un model d’economia circular 
en el sector de la biomassa
Jornada de camp: Tremp
Forestal Catalana: 1a juny
(A/e: jfernandez@gencat.cat)

Desembosc per canals 
a un alzinar. Gestió i ús  
de l’aigua
Jornada de camp: Vimbodí i Poblet
Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): juny
(A/e: tbaiges@gencat.cat)

Seminari tècnic formatiu de poda 
d’arbres per a la producció  
de fusta de qualitat
Seminari tècnic: a determinar
Consorci Centre de Ciència i Tecnolo-
gia Forestal de Catalunya (CTFC): juny
(A/e: jaime.coello@ctfc.cat)

Creació de vedats de bolets,  
una oportunitat per rendibilitzar 
les explotacions forestals.  
Estat legal i exemples al territori 
Seminari tècnic: Solsona
Consorci Centre de Ciència i Tecnolo-
gia Forestal de Catalunya (CTFC): 
2a octubre
(A/e: mtzda@ctfc.cat)

Els secrets de la indústria del suro
Visita tècnica: Ceret
Consorci Forestal de Catalunya (CFC): 
octubre
(A/e: josep.tusell@forestal.cat)

Activitats demostratives 

Seguiment i visites a empreses 
que estan treballant amb  
maquinària forestal innovadora 
arreu de Catalunya 
Assaig: a determinar
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC): tot l’any
(A/e: pere.navarro@ctfc.cat)

Assaig plantacions de Juglans 
spp i Pyrus spp per a producció  
de fusta. Avaluació de MFR
Assaig: Caldes de Montbui
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA):  
tot l’any
(A/e: neus.aleta@irta.cat)
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Assaig parcel·la demostrativa  
de pi pinyer empeltat
Assaig: Caldes de Montbui
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: neus.aleta@irta.cat)

Xarxa de parcel·les demostratives: 
gestió silvopastoral
Explotació col·laboradora: 
a determinar
Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): tot l’any
(A/e: tbaiges@gencat.cat)

Xarxa de parcel·les demostratives: 
fulloses per a fusta de qualitat
Explotació col·laboradora: 
a determinar
Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): tot l’any
(A/e: tbaiges@gencat.cat)

Xarxa de parcel·les  
demostratives: models i itineraris 
silvícoles innovadors
Explotació col·laboradora:  
a determinar
Centre de la Propietat Forestal 
(CPF): tot l’any
(A/e: tcervera@gencat.cat)

Projecte demostratiu en l’ús 
del cable aeri a Catalunya
Activitat demostrativa
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Foresta de Catalunya 
(CTFC): tot l’any
(A/e: pere.navarro@ctfc.cat)

Transferència de resultats  
de la xarxa de parcel·les  
experimentals de plantacions 
forestals i agroforestals del CTFC. 
Planifolis productors de fusta  
de qualitat i pi pinyer 
Activitat demostrativa
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Foresta de Catalunya 
(CTFC): tot l’any
(A/e: jaime.coello@ctfc.cat)

Avaluació ecològica i econòmica 
comparada de les pràctiques 
forestals en boscos cremats 
amb la utilització de múltiples 
indicadors  
Activitat demostrativa
Universitat de Girona (UdG): 
tot l’any
(A/e: pere.pons@udg.edu)
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Seminaris d’emprenedoria  
en fructicultura
Curs (12 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 20 novembre
(A/e: rosa.cortes@gencat.cat) 

Fructicultura biodinàmica
Curs (30 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 novembre
(A/e: ignasi.casanovas@gencat.cat)

Iniciació a l’esporga
Curs (30 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 18 gener
(A/e: ignasi.casanovas@gencat.cat)

Disseny i plantació 
de fruita dolça
Curs (20 h): Manresa
EA Manresa: 8 novembre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Producció fructícola
Curs incorporació de joves (55 h): 
Alcarràs
EA Alfarràs: 15 febrer
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Producció fructícola
Curs incorporació de joves (60 h): 
Gandesa
EA Gandesa: 23 octubre
(A/e: phernandeza@gencat.cat)

XXXII Setmana agrària de Bellpuig
Jornada tècnica: Bellpuig
ST Lleida: 1a novembre
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

XXII Exposició comentada de 
varietats de préssec i nectarina
Jornada tècnica de referència: 
Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juliol
(A/e: luis.asin@irta.cat

XVI Jornada tècnica postcollita
Jornada tècnica: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: josep.usall@irta.cat)

XXIII Jornada fructícola
Jornada tècnica de referència: 
Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Reduint el risc a les explotacions: 
assegurances agràries
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): gener
(A/e: info@jarc.cat)
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Contractació de treballadors: 
conveni i aspectes pràctics 
més destacats
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): març
(A/e: info@jarc.cat)

Experiències de comercialització  
i màrqueting en fruita dolça
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: març
(A/e: rclavaguera@uniopagesos.cat)

Jornada fructícola
Jornada tècnica: Alcarràs
EA Alfarràs: 1a novembre
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Jornada tècnica sobre 
el cultiu de la fruita
Jornada tècnica: Alcarràs
Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC): a determinar
(A/e: ester.aguirre@fcac.coop)

Jornada fructícola
Jornada tècnica: Alfarràs
EA Alfarràs: 2a octubre
(A/e: ana.bodet@gencat.cat)

XIII Jornada de fructicultura
Jornada tècnica: Benavent de Segrià
EA Alfarràs: 2a febrer
(A/e: ana.bodet@gencat.cat)

Jornada del préssec 
de Benissanet
Jornada tècnica: Benissanet
ST Terres de l’Ebre: 2a juliol
(A/e: mdecastro@gencat.cat)

Noves tendències en fructicultura
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
1a desembre
(A/e: ramon.baro@gencat.cat)

Mètodes alternatius 
per a plagues de fruiters
Jornada tècnica: Castellserà
ST Lleida: 1a març
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

L’esporga d’arbres de conreu
Jornada tècnica: La Garriga
ST Barcelona: 18 gener
(A/e: angel.ruiz@gencat.cat)

Noves tendències en fructicultura
Jornada tècnica: Granja d’Escarp
ST Lleida: 19 gener
(A/e: josep.jove@gencat.cat)

Exportació de fruita a tercers països
Jornada tècnica: Lleida
Servei de Sanitat Vegetal: maig
(A/e: trini.plaza@gencat.cat)

II Jornada d’agricultura 
de precisió: Eines d’agricultura 
de precisió per a la gestió 
agronòmica de cultius fruiters. 
Resultats del projecte AgVANCE 
Jornada tècnica: Lleida
Universitat de Lleida (UdL): 8 febrer
(A/e: j.martinez@macs.udl.cat)

Jornada d’esporga en pomera  
en finques de muntanya
Jornada tècnica: Llesp
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: luis.asin@irta.cat)
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Tècniques d’aclarida en fruiters 
de llavor
Jornada tècnica: Miralcamp
ST Lleida: 2a març
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

InnoEspai. Novetats tècniques 
en agricultura
Jornada tècnica: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 2a març
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Jornades fructícoles de Móra la Nova
Jornada tècnica: Móra la Nova
ST Terres de l’Ebre: 2a octubre
(A/e: mdecastro@gencat.cat)

Tècniques d’empelt de varietats 
tradicionals de fruiters
Jornada tècnica: Òrrius
ST Barcelona: 1a juny
(A/e: amaresme.daam@gencat.cat)

VIII Jornada de poma 
de muntanya
Jornada tècnica: El Pont de Suert
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): setembre
(A/e: luis.asin@irta.cat)

IV Poma de muntanya
Jornada tècnica: Prades
ST Tarragona: 1a novembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada tècnica fructícola d’estiu
Jornada tècnica: 
La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): agost
(A/e: joaquim.carbo@irta.cat)

Jornada tècnica fructícola  
de tardor
Jornada tècnica: 
La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: joaquim.carbo@irta.cat)

VII Jornada de fructicultura
Jornada tècnica: Torrefarrera
EA Alfarràs: 2a novembre
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Producció de petits fruits 
en alta muntanya
Jornada tècnica: La Vall de Boí
Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici: 
2a maig
(A/e: maniz@gencat.cat)

Observació in situ de la nidificació 
i pol·linització de les òsmies
Jornada de camp: Mollerussa
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
2a març
(A/e: anselm.rodrigo@uab.cat)

Seminari de préssec
Seminari tècnic: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): febrer
(A/e: luis.asin@irta.cat)

FONGFRUIT. Factors que limiten 
la desinfecció de palots de fruita: 
protocols de presa de mostra 
i identificació de fongs 
Seminari tècnic: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: elena.costa@irta.cat)
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Missió tècnica a INTERPOMA
Seminari tècnic: La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: joan.bonany@irta.cat)

Seminaris tècnics i reunions 
de coordinació i d’intercanvi 
del sector fructícola
Seminari tècnic: La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): gener
(A/e: gloria.avila@irta.cat)

Eines de gestió de la càrrega 
de fruita i aclarida química
Seminari tècnic: 
La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): abril
(A/e: gloria.avila@irta.cat)

Activitats demostratives 

Conservació de la biodiversitat  
als fruiters ecològics:  
gestió de vores i marges
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: georgina.alins@irta.cat)

Avaluació de varietats 
de magraner
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat) 

Avaluació de l’adaptació 
de varietats de magraner
Assaig: Gandesa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Millora genètica de portaempelts 
de perer enanitzants i resistents  
a clorosi fèrrica
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia  
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Introducció i avaluació 
de varietats de presseguer 
i nectarina
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Millora genètica de varietats 
de pera
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: simo.alegre@irta.cat)

Millora genètica de varietats  
de poma
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: simo.alegre@irta.cat)

Millora del quallat en pera  
Conference
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Aclarida química en presseguer
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)
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Millora genètica de varietats  
de presseguer i nectarina
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: simo.alegre@irta.cat)

Nous sistemes de formació 
en pomera
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Plantacions de varietats 
prometents de poma
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Aclarida química en pomera
Assaig: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Avaluació de nous portaempelts 
interespecífics de pera
Assaig: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Introducció i avaluació 
de varietats de pera
Assaig: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Estudi del comportament  
agronòmic de nous patrons  
de pomera
Assaig: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Introducció i avaluació 
de varietats autòctones 
d’arbres fruiters
Assaig: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Plantacions de varietats 
prometents de pera
Assaig: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Introducció i avaluació  
de varietats de poma
Assaig: Mollerussa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Eines de gestió de la càrrega  
de fruita i aclarida química
Assaig: La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: gloria.avila@irta.cat)

Varietats alternatives 
a la “Golden”
Assaig: La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: joaquim.carbo@irta.cat)
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Assaig de varietats 
de taronja a Bítem
Assaig: Tortosa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: jmiquel.fibla@irta.cat)

Demostració de l’ús d’una abella 
solitària per millorar la pol·linitza-
ció en fruiters
Activitat demostrativa
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
tot l’any
(A/e: jordi.bosch@uab.cat)

Varietats alternatives a la “Golden 
Delicious” de tipologia “groga”
Activitat demostrativa
Fundació Mas Badia: tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)

Eines de suport a la decisió 
per l’aclarida química 
en pomera
Activitat demostrativa
Fundació Mas Badia: tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)

Eines per l’aclarida mecànica 
en presseguer - JUSTFRUIT
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: estanis.torres@irta.cat)

Factors que limiten la desinfecció 
de palots de fruita: protocols 
de presa de mostra i identificació 
de fongs - FONGFRUIT 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: elena.costa@irta.cat)

Demostratiu i difusió del compor-
tament de nous portaempelts de 
presseguer adaptats a les condi-
cions edafoclimàtiques de la Vall 
de l’Ebre - PORTAPRESSEC 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: ignasi.iglesias@irta.cat)

Millora de la productivitat  
de pera Conference - 
PRODUPERA 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Demostració de diferents 
metodologies per a la predicció 
del Bitter pit en poma 
Golden - DEMOBIT 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: estanis.torres@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Innovació en el cultiu de l’ametller
Curs incorporació de joves (30 h): 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
14 maig
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

X Jornada d’ametller
Jornada tècnica de referència: 
Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) / 
EA Les Borges Blanques: maig
(A/e: luis.asin@irta.cat)

VII Jornada d’Aspa
Jornada tècnica: Aspa
EA Alfarràs: 2a febrer
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Conreu del festuc
Jornada tècnica: Les Borges Blanques
ST Lleida: 2a abril
(A/e: llcanela@gencat.cat)

Consideracions amb el maneig  
de l’ametller, l’olivera i la vinya 
amb l’escenari de sequera
Jornada tècnica: Ciutadilla
EA Tàrrega: 2a març
(A/e: eva.carreras@gencat.cat)

Matins d’Innovació 
Agroalimentària. Fruita seca
Jornada tècnica: Constantí
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
febrer
(A/e: sribot@gencat.cat)

X Jornada Nacional de l’avellana
Jornada tècnica de referència: Constantí
ST Tarragona: 1a juny
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada tècnica del noguer
Jornada tècnica: Crespià
ST Girona: 1a març
(A/e: guixerasllavanera@gmail.com)

Jornada de referència  
de reg en fruita seca
Jornada tècnica: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: joan.girona@irta.cat)

Jornada tècnica sobre l’ametller 
en reg de suport al Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre
Jornada tècnica: Montroig del Camp
Unió de Pagesos: a determinar
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Formació i esporga de l’ametller
Jornada tècnica: Vilagrassa
ST Lleida: 2a gener
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)
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XV Edició de Firametlla a Vilagrassa
Jornada tècnica: Vilagrassa
ST Lleida: 2a setembre
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

VI Jornada de poda d’ametller  
en plantacions en regadiu
Jornada de camp: 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
1 febrer
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

Poda de l’avellaner
Jornada de camp: Reus
Unió de Pagesos: febrer
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Seminari d’ametller
Seminari tècnic: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: luis.asin@irta.cat)

Activitats demostratives

Demostració de models 
d’esporga d’ametller
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Col·lecció de noves seleccions 
d’ametller de floració tardana
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Parcel·la demostrativa d’ametller
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Demostració del potencial  
productiu de noves varietats 
d’ametller
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Assaig de varietats americanes 
d’ametller
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Avaluació de la susceptibilitat 
a diferents malaties en varietats 
d’ametller
Assaig: Les Borges Blanques
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Banc de germoplasma d’avellaner, 
noguer i garrofer
Assaig: Constantí
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: merce.rovira@irta.cat)

Assaig de la varietat d’avellaner 
“Negret N-9”, empeltat damunt 
de peus no rebrotants
Assaig: Constantí
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: merce.rovira@irta.cat)

Assaig de noves varietats 
i seleccions d’ametller 
de floració tardana
Assaig: Gandesa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)
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Parcel·la demostrativa de varietats 
d’ametller de floració tardana
Assaig: Gandesa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)

Parcel·les pilot en agricultura 
ecològica d’avellaner a la Selva
Explotació col·laboradora: Brunyola
Servei de Sanitat Vegetal: tot l’any
(A/e: jordi.mateu@gencat.cat)

Camp demostració de varietats 
d’ametller en regadiu
Explotació col·laboradora: Tremp
ST Lleida: tot l’any
(A/e: cestela@gencat.cat)

Projecte demostratiu  
per a la implantació de models 
d’alta densitat en plantacions 
comercials d’ametller -  
+AMETLLA

Activitat demostrativa 
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: xavier.miarnau@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Bàsic d’aplicador de fertilitzants
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 22 maig
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Cromatografia bàsica 
a l’agricultura 
Curs (20 h): Constantí
EA Mas Bové: 5 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Diagnosi de sòls i propostes 
de gestió de fertilitat en producció 
ecològica 
Curs (24 h): Manresa
EA Manresa: 29 octubre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Identificació i ús de flora arvense
Curs (30 h): Manresa
EA Manresa: 25 gener
(A/e: joamador@gencat.cat)

Habilitació de tècnics en plans 
de gestió de dejeccions ramaderes
Curs (10 h): Vic
EAF Santa Coloma de Farners: 
2 octubre
(A/e: anna.suquet@gencat.cat)

Aigua, sòl i fertilització. 
Ecosistemes 
Curs incorporació de joves (63 h): 
Gandesa
EA Gandesa: 15 gener
(A/e: edelrosario@gencat.cat)

Aigua, sòl i fertilització. 
Ecosistemes
Curs incorporació de joves 
semipresencial (63 h): Amposta
EA Amposta: 8 gener
(A/e: lchavarria@gencat.cat)

Bioremediació. Plantes 
indicadores de contaminants
Jornada tècnica: a determinar
EA Manresa: maig
(A/e: joamador@gencat.cat)

Automatitzar la mesura 
de nutrients en purí porcí.
Taller sobre la calibració 
i ús del conductímetre 
Jornada tècnica: a determinar
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 1a abril
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)
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Demostració de maquinària  
d’aplicació de dejeccions  
ramaderes
Jornada tècnica: Banyoles
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: francesc.domingo@irta.cat)

Aplicació de purins en cobertora 
dels cultius d’hivern
Jornada tècnica: Banyoles
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: francesc.domingo@irta.cat)

Fertilització orgànica 
en zones vulerables
Jornada tècnica: Bellvís
ST Lleida: 23 gener
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

Gestió dels microorganismes  
del sòl a partir del compost  
per millorar els rendiments 
productius d’una explotació 
Jornada tècnica: Bigues i Riells
Xarxa Custòdia del Territori: 
20 maig
(A/e: jordi@espigall.cat)

Cultius en secans semifrescals
Jornada tècnica: Calaf
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 
1a setembre
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Els biofertilitzants i experiències 
en agricultura regenerativa
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 9 novembre
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
lisettevall@gmail.com)

Aspectes tècnics del nou decret 
de gestió de dejeccions  
ramaderes i de la fertilització
Jornada tècnica: diversos municipis
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: febrer
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Recomanacions precises a nivell 
de parcel·la. Sessions pràctiques 
del FERTINEXT
Jornada tècnica: diversos municipis
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: a determinar
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Maneig de la fertilització 
en conques de drenatge
Jornada tècnica: diversos municipis
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 2a abril
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Millorant la gestió de les  
dejeccions i adaptant-nos  
al nou marc normatiu
Jornada tècnica: Gurb
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): abril
(A/e: info@jarc.cat)

Millores en la gestió 
de la fertilització orgànica
Jornada tècnica: Igualada
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 
febrer
(A/e: info@jarc.cat)

Maneig del sòl per  
una fertilitat més eficient
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 
2a febrer
(A/e: laia@rurbans.org)
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Eines pràctiques de teledetecció 
per a ús agrícola: visor web  
gratuït, mapa de sòls i índexs 
espectrals de fertilització 
Jornada tècnica: Lleida
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 2a setembre
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Nou Decret de dejeccions 
ramaderes
Jornada tècnica: Manresa
ST Catalunya Central: 2a febrer
(A/e: tcosta@gencat.cat)

Millorant la fertilització: 
marc normatiu i innovacions 
agronòmiques
Jornada tècnica: Mollerussa
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 2a març
(A/e: info@jarc.cat)

Recomanacions precises a nivell 
de parcel·la. Sessions pràctiques 
del FERTINEXT
Jornada tècnica: Mollerussa
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 2a març
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

El nou Decret de gestió de purins 
i maquinària d’aplicació
Jornada tècnica: Olot
ST Girona / INS La Garrotxa: 
22 febrer
(A/e: afalgaro@xtec.cat)

Plans de dejecció de les 
explotacions ramaderes. 
Gestió i controls
Jornada tècnica: Palau-solità 
i Plegamans
ST Barcelona: 1a octubre
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

La fertilització i la condicionalitat 
en l’explotació agrària extensiva 
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 1a setembre
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Fertilització i maneig de pastures
Jornada tècnica: La Vall de Bianya
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: 2a novembre
(A/e: bernat.perramon@gencat.cat)

Gestió i avaluació de pastures 
amb pràctiques regeneratives
Jornada tècnica: La Vall de Boí
ST Lleida: 2a maig
(A/e: jdelhierro@gencat.cat)

La fertilitat del sòl de l’hort
Jornada tècnica: Vallcebre
ST Catalunya Central: 27 abril
(A/e: josep.prat@gencat.cat)

L’agricultura de precisió:  
eines pràctiques per a ús agrícola
Jornada tècnica: Vic
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 2a març
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Jornada del Mercat del Ram. 
Nou Decret de dejeccions 
ramaderes
Jornada tècnica de referència: Vic
ST Catalunya Central: 2a març
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

Cultius en secans semifrescals
Jornada de camp: 
Calonge de Segarra
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 
1a maig
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)
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Visita al camp d’assaig  
de fertilització en olivera
Jornada de camp: Camarles
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 
2a març
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Cultius en secans semifrescals
Jornada de camp: Cardona
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 
2a maig
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Taller pràctic de cromatografia 
del sòl
Jornada de camp: Talarn
EA Pallars: 1a abril
(A/e: nuria.gimenezt@gencat.cat)

Sòls i geologia del Montgrí  
i Cap de Creus
Jornada de camp: Vilajuïga
Parc Natural de Cap de Creus: 
2a juny
(A/e: opalou@gencat.cat)

Activitats demostratives

Fertilització del cereal d’hivern 
en secà amb materials orgànics. 
Pla per a la millora de la 
fertilització agrària a Terres 
de Ponent 
Assaig: Agramunt
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 
tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Fertilització orgànica i mineral  
en sembra en sec en el cultiu  
de l’arròs. Pla per a la millora  
de la fertilització agrària al Baix 
Ebre i Montsià 
Assaig: Amposta
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Aplicació de purins en cobertora 
dels cultius d’hivern
Assaig: Banyoles
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: francesc.domingo@irta.cat)

Fertilització del cereal d’hivern 
en secà amb adobs químics 
i materials orgànics. Pla per a la 
millora de la fertilització agrària 
a Catalunya Central 
Assaig: Calonge de Segarra
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Fertilització amb purí en olivera. 
Pla per a la millora de la fertilitza-
ció agrària al Baix Ebre i Montsià 
Assaig: Camarles
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)
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Fertilització del cereal d’hivern  
en secà amb adobs químics  
i materials orgànics. Pla per a la 
millora de la fertilització agrària  
a Catalunya Central 
Assaig: Cardona
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Fertilització del panís amb purí 
porcí. Pla per a la millora de la 
fertilització agrària a Terres de 
Ponent 
Assaig: Gimenells i el Pla de la Font
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Cultius de cobertura i adobs verds
Assaig: Manresa
EA Manresa: tot l’any
(A/e: joamador@gencat.cat)

Aplicació de te de compost  
als cultius 
Assaig: Manresa
EA Manresa: tot l’any
(A/e: joamador@gencat.cat)

Fertilització amb purí porcí 
sobre cereal d’hivern: 
efectes residuals, aplicació 
en cobertora i sembra directa. 
Pla per a la millora de la 
fertilització agrària a Terres 
de Ponent
Assaig: Oliola
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: 
tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Fertilització amb gallinassa 
en arròs. Pla per a la millora 
de la fertilització agrària 
al Baix Ebre i Montsià 
Assaig: Sant Jaume d’Enveja
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Efecte de la fertilització orgànica 
en la productivitat i la qualitat 
de les pastures de mitja muntanya 
Assaig: Santa Pau
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: tot l’any
(A/e: bernat.perramon@gencat.cat)

Doble cultiu en cereal d’hivern. 
Pla per a la millora de la 
fertilització agrària a Osona 
Assaig: Torelló
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària: tot l’any
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Implantació de cultius captadors 
de nitrogen en camps de blat 
de moro per minimitzar la 
lixiviació de nitrats cap a les 
aigües freàtiques 
Activitat demostrativa 
Fundació Mas Badia: tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)

Maximitzar l’eficiència 
de les aplicacions de purins 
en cultius extensius 
Activitat demostrativa 
Fundació Mas Badia: tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Competències ACTIC nivell 1  
- Tractament de la informació 
numèrica 
Curs (30 h): Alcarràs
EA Alfarràs: 1 novembre
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Innovació en la gestió
Curs (18 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 10 abril
(A/e: rosa.cortes@gencat.cat)

Venda directa online
Curs: Amposta
EA Amposta: abril
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat)

Venda directa online
Curs (20 h): Constantí
EA Mas Bové: 6 febrer
(A/e: lidia.munte@gencat.cat)

Dóna valor afegit al teu producte 
Curs (20 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 abril
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Implementació d’un quadre 
de gestió per a la presa 
de decisions
Curs (12 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 maig
(A/e: tcolell@gencat.cat)

La creativitat, un factor clau 
per a la innovació 
Curs (16 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 setembre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Estratègies de màrqueting en la 
comercialització del vi i de l’oli
Curs (30 h): Gandesa
EA Gandesa: maig
(A/e: acutrona@gencat.cat) 

Mindfullness pel sector agrari
Curs (20 h): Manresa
EA Manresa: 12 novembre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Continguts avançats Escola 
de pastors: gestió i pla d’empresa
Curs (32 h): Montenartró
EA Pallars: 3 setembre
(A/e: osamper@gencat.cat) 

Curs pràctic sobre la 
documentació i la gestió 
de l’explotació agrària
Curs (15 h): Sant Martí de Maldà
EA Tàrrega: 6 febrer
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)



 Índex  |  Ant.  |  68  |  Seg.04.16
Gestió empresarial 
i assessorament

(2/12)

Les claus d’èxit del màrqueting 
enològic online
Curs (30 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 1 novembre
(A/e: oscar.rodri@gmail.com)

Eines per ser un expert en el tast 
comercial
Curs (30 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 2 novembre
(A/e: p.abajo@gencat.cat)

Tècniques de màrqueting 
i comercialització de vins i caves
Curs (27 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 4 juny
(A/e: ssauro@gencat.cat)

Com gestionar eficaçment els 
costos de la teva petita empresa
Curs (12 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 9 març
(A/e: josepmaria.blasi@gencat.cat)

Taller de comunicació i imatge 
per als productes locals
Curs (16 h): Vic
EA Empordà: 25 gener
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Com millorar la relació 
amb el client
Curs semipresencial (30 h): Olius
EA Solsonès: 4 octubre
(A/e: l.arevalillo@gencat.cat)

Taller: fes l’etiqueta del teu producte
Curs semipresencial (12 h): 
Santa Coloma de Farners
EA Empordà: 15 gener
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Recursos per a la gestió  
empresarial
Formació a distància per internet 
(21 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Iniciació al full de càlcul
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Tasques per a la gestió 
de l’empresa 
Formació a distància per internet 
(32 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Tasques per a la gestió  
de l’empresa 
Formació a distància per internet 
(32 h)
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

Iniciació al full de càlcul
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 29 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

Iniciació al full de càlcul
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 2 maig
(A/e: atorredemer@gencat.cat)
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Tasques per a la gestió  
de l’empresa 
Formació a distància per internet 
(32 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Gestió de l’entorn laboral
Formació a distància per internet 
(24 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Gestió de l’entorn laboral
Formació a distància per internet 
(24 h)
EA Mas Bové: 2 maig
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Tècniques de venda
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Tècniques de venda
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Recursos per a la gestió 
empresarial
Formació a distància per internet 
(21 h)
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Recursos per a la gestió  
empresarial
Formació a distància per internet 
(21 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

Per elaborar un pla d’empresa 
agrària
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

Per elaborar un pla d’empresa 
agrària
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Habilitats directives en la gestió 
de l’empresa
Formació a distància per internet 
(32 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Habilitats directives en la gestió 
de l’empresa
Formació a distància per internet 
(32 h)
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Habilitats directives en la gestió 
de l’empresa
Formació a distància per internet 
(32 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)
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Iniciació al full de càlcul
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

IX Escola d’hivern 
de l’assessorament
Formació per a assessors/es: Tàrrega
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
25 gener
(A/e: sribot@gencat.cat)

Recursos per a la gestió 
empresarial
Curs incorporació de joves (21 h):
Gandesa
EA Gandesa: 14 març
(A/e: phernandeza@gencat.cat)

Tasques per a la gestió 
de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h):
Gandesa
EA Gandesa: 10 gener
(A/e: phernandeza@gencat.cat) 

Habilitats directives  
en la gestió de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h):
Gandesa
EA Gandesa: 14 febrer
(A/e: phernandeza@gencat.cat) 

Habilitats directives  
en la gestió de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h): 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 8 octubre
(A/e: p.abajo@gencat.cat)

Tasques per a la gestió  
de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h): 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 9 octubre
(A/e: p.abajo@gencat.cat) 

Tasques per a la gestió 
de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h):
Talarn
EA Pallars: 10 abril
(A/e: fborrell@gencat.cat) 

Habilitats directives  
en la gestió de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h):
Talarn
EA Pallars: 21 maig
(A/e: fborrell@gencat.cat)

Competències ACTIC nivell 1 - 
Tractament de la informació 
numèrica 
Curs incorporació de joves (20 h):
Talarn
EA Pallars: 6 novembre
(A/e: fborrell@gencat.cat) 

Tasques per a la gestió 
de l’empresa 
Curs incorporació de joves (32 h):
Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 10 abril
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Recursos per a la gestió 
empresarial
Curs incorporació de joves 
semipresencial (21 h): Amposta
EA Amposta: 5 març
(A/e: lchavarria@gencat.cat)
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Habilitats directives en la gestió 
de l’empresa 
Curs incorporació de joves 
semipresencial (32 h): Amposta
EA Amposta: 9 abril
(A/e: lchavarria@gencat.cat)

Tasques per a la gestió 
de l’empresa 
Curs incorporació de joves 
semipresencial (32 h): Amposta
EA Amposta: 5 febrer
(A/e: lchavarria@gencat.cat)

Tasques per a la gestió 
de l’empresa 
Curs incorporació de joves 
semipresencial (32 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 8 febrer
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

Recursos per a la gestió  
empresarial
Curs incorporació de joves 
semipresencial (21 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 25 gener
(A/e: almodis.pardo@gencat.cat)

Competències ACTIC nivell 1 
- Tractament de la informació 
numèrica 
Curs incorporació de joves 
semipresencial (20 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 11 gener
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

Presa de decisions en l’explotació 
agrària extensiva (II)
Curs incorporació de joves 
semipresencial (85 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 13 gener
(A/e: eva.carreras@gencat.cat)

Habilitats directives  
en la gestió de l’empresa 
Curs incorporació de joves 
semipresencial (32 h): 
Tàrrega
EA Tàrrega: 1 març
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Suport per a inversions i tributació
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): febrer
(A/e: info@jarc.cat)

Assegurar el futur de les 
explotacions: transmissions, 
successions i donacions
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): febrer
(A/e: info@jarc.cat)

Millores en la gestió  
de les explotacions
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders  
de Catalunya (JARC): juny
(A/e: info@jarc.cat)

Eines de gestió per a la millora 
de les explotacions agràries
Jornada tècnica: Algerri
ST Lleida: 1a febrer
(A/e: ildefons.mateu@gencat.cat)

Eines de planificació empresarial
Jornada tècnica: Almenar
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a octubre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)
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Màrqueting digital, tècniques  
i posicionament
Jornada tècnica: Ametlla de Mar
Consorci per al Desenvolupament 
del Baix Ebre i Montsià: 14 febrer
(A/e: ralegria@leader.cat) 

Iniciació a l’exportació  
per emprenedors; com aprofitar 
l’oportunitat minimitzant el risc
Jornada tècnica: Amposta
Consorci per al Desenvolupament  
del Baix Ebre i Montsià: 9 maig
(A/e: ralegria@leader.cat)

Jornada d’experiències  
de dones del món rural
Jornada tècnica: Amposta
ST Terres de l’Ebre: 2a octubre
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

Màrqueting digital i comunicació 
3.0: com comunicar-nos a través 
de les xarxes
Jornada tècnica: Artesa de Segre
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a octubre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Com posicionar-nos en el mercat: 
el poder de la marca personal
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a octubre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Lideratge juvenil en l’empresa rural
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a octubre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Finançament per a petites  
empreses
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a maig
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Com incorporar talent jove 
a les empreses
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a juny
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Eficència empresarial. 
La gestió del temps en l’empresa
Jornada tècnica: Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a setembre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Administració electrònica –  
EACAT
Jornada tècnica: Barcelona
Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya (ARCA): març
(A/e: comunicacio@arca-dr.cat) 

Drons i aplicacions en la biologia 
de la teledetecció
Jornada tècnica: Barcelona
Col·legi de Biòlegs de Catalunya: abril
(A/e: cbc@cbc.cat) 

Gènere i agroecologia: revalorit-
zant i visibilitzant el paper de les 
dones en la producció 
Jornada tècnica: Barcelona
Institut de Govern i Polítiques 
Públiques - UAB: 25 març
(A/e: ariadna@arrandeterra.org)



 Índex  |  Ant.  |  73  |  Seg.04.16
Gestió empresarial 
i assessorament

(7/12)

Tècniques de negociació
Jornada tècnica: Bellcaire d’Urgell
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
2a setembre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Gestió sostenible i economia 
circular agroalimentària al Baix 
Empordà
Jornada tècnica: La Bisbal d’Empordà
ST Girona / Consell Comarcal del Baix 
Empordà: 1a octubre
(A/e: fgali@baixemporda.cat)

Costos de producció en olivera 
i ametller
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
2a novembre
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

Actualització en temes  
fiscals i de gestió empresarial  
en el sector agrari
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 2a febrer
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

Com calcular els preus 
dels meus productes o serveis?
Jornada tècnica: Camprodon
Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura: 1a octubre
(A/e: guiteras.angels@gmail.com)

Eines a disposició dels 
agricultors, ramaders i silvicultors 
per la gestió tècnica de 
Jornada tècnica: Camprodon
ST Girona: 2a abril
(A/e: desenvolupamentrural@
valldecamprodon.org)

Posar en marxa nous projectes  
de producció agrària en clau  
agroecològica
Jornada tècnica:  
Cerdanyola del Vallès
Parc Natural de la Serra de Collserola: 
24 octubre
(A/e: ariadna@arrandeterra.org 

Formes jurídiques en la creació 
de noves empreses
Jornada tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 20 febrer
(A/e: lmunte@gencat.cat) 

Teledetecció i ús de drons 
aplicats a l’agricultura
Jornada tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 12 desembre
(A/e: daltaba@gencat.cat)

Instruments de suport  
a la innovació en el sector agrari  
i agroindustrial
Jornada tècnica: Constantí
ST Tarragona: 1a maig
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Com desenvolupar el nostre 
model de negoci i dissenyar 
el pla de màrqueting de la nostra 
empresa. Teoria i pràctica 
Jornada tècnica: diversos municipis
Consorci Leader Pirineu Occidental: 
abril
(A/e: tecnic1@
leaderpirineuoccidental.cat)
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Com aplicar la responsabilitat 
social a les empreses 
dels territoris rurals
Jornada tècnica: Figueres
Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya 
(ADRINOC): octubre
(A/e: info@adrinoc.cat)

Eines per la millora de la gestió 
del quadern de camp
Jornada tècnica: Figueres
ST Girona: 2a març
(A/e: aaemporda@gencat.cat)

Networking a les comarques 
gironines
Seminari tècnic: Girona
EA Empordà / ACCIÓ / 
Diputació de Girona: 2a febrer
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Jornada Xarxa-i.cat
Jornada tècnica: Girona
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
octubre
(A/e: sribot@gencat.cat)

Registres d’autocontrols 
en explotacions agràries
Jornada tècnica: Granollers
ST Barcelona: 1a maig
(A/e: angel.ruiz@gencat.cat)

Com donar valor afegit 
a la nostra producció primària
Jornada tècnica: Igualada
ST Catalunya Central: 1a abril
(A/e: raquel.sanchez@gencat.cat)

Casos d’èxit en ramaderia 
ecològica
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 1a setembre
(A/e: laia@rurbans.org)

L’ús de les noves tecnologies  
en la ramaderia ecològica
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 2a abril
(A/e: laia@rurbans.org)

Jornada de la Fira Agrària 
de Sant Miquel
Jornada tècnica: Lleida
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya: 2a setembre
(A/e: agronoms@agronoms.cat)

Les maneres i les eines 
al servei de gestió de l’empresa 
agroalimentària
Jornada tècnica: Lleida
EA Tàrrega: 2a setembre
(A/e: almodis.pardo@gencat.cat)

Sinergies de cooperació  
en el desenvolupament rural.  
Projectes de dones rurals
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida: 2a maig
(A/e: marta.ibars@gencat.cat) 

La participació de les dones 
en els espais de decisió agraris. 
Dones al món rural, motors 
de progrés 
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida: 2a octubre
(A/e: marta.ibars@gencat.cat)

Modernització dels models 
de gestió cooperativa
Jornada tècnica: Maials
Associació Leader de Ponent: 
novembre
(A/e: promocio@segriasec.org)
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Finançament alternatiu  
per projectes agroecològics
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: maig
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Condicionalitat agrícola
Jornada tècnica: Manresa
ST Catalunya Central: 1a juny
(A/e: tcosta@gencat.cat)

Canvis de titularitat 
en les explotacions familiars 
agràries
Jornada tècnica: Miralcamp
ST Lleida: 1a febrer
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat) 

Planificació econòmica i financera
Jornada tècnica: Mollerussa
Associació Leader de Ponent: 
1a novembre
(A/e: info@leaderponent.cat)

L’exportació de productes  
agroalimentaris
Jornada tècnica: Mollerussa
EA Tàrrega / Servei de Sanitat Vegetal: 
2a març
(A/e: eva.carreras@gencat.cat) 

III Aplec de joves del camp
Jornada tècnica de referència: 
Mollerussa
Servei de Formació Agrària: 2a març
(A/e: jsminguet@gencat.cat) 

Projectes empresarials 
i de cooperació: start-up rurals
Jornada tècnica: Montblanc
EA Mas Bové: març
(A/e: lmunte@gencat.cat)

Fira de Sant Martí-Safrània
Jornada tècnica: Montblanc
ST Tarragona: 1a novembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Cowocat_rural: coworking  
i teletreball en territoris rurals
Jornada tècnica: Móra d’Ebre
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques Ribera 
d’Ebre-Terra Alta (CIS): 10 setembre 
(A/e: gerencia@
cisriberaebre-terraalta.org) 

Petits obradors agroalimentaris 
(II): comercialització de producte 
artesanal, venda de proximitat 
i etiquetatge 
Jornada tècnica: Olius
EA Solsonès: 1a juny
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Cadastre de rústica: 
problemes més comuns i solució
Jornada tècnica: Olius
EA Solsonès: 2a novembre
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Petits obradors agroalimentaris (I): 
iniciar l’activitat pas a pas
Jornada tècnica: Olius
EA Solsonès: 2a març
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Habilitats directives de lideratge 
i conducció d’equips en les 
empreses de l’àmbit rural que 
aposten per a la sostenibilitat 
Jornada tècnica: Olot
ST Girona: febrer
(A/e: fes@olot.cat)

Fòrum d’emprenedoria 
al món rural
Jornada tècnica: Olot
ST Girona / INS La Garrotxa: 
23 febrer
(A/e: afalgaro@xtec.cat)
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Jornada tècnica de la Fira  
de Santa Llúcia
Jornada tècnica: Prats de Lluçanès
ST Catalunya Central: 1a desembre
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

El relleu generacional en 
les explotacions de Cerdanya. 
El traspàs de les explotacions 
Jornada tècnica: Puigcerdà
ST Lleida: 1a març
(A/e: nfontanet@gencat.cat)

Signatura digital i tràmits 
telemàtics davant l’Agència 
Tributària
Jornada tècnica: Ripoll
Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura: 20 novembre
(A/e: guiteras.angels@gmail.com)

Els registres obligatoris  
en l’explotació agrària
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 2a gener
(A/e: info@productesdelripolles.com)

La valoració de les finques 
rústiques
Jornada tècnica: Riudoms
ST Tarragona: 1a agost
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Normativa fiscal bàsica 
per autònoms i petites empreses 
del món rural
Jornada tècnica: Sant Joan 
de les Abadesses
Associació Leader Ripollès 
Ges Bisaura: 29 octubre
(A/e: guiteras.angels@gmail.com)

Finançament alternatiu:  
complementa el teu finançament 
bancari
Jornada tècnica: Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 2a octubre
(A/e: p.abajo@gencat.cat)

1, 2, 3... Acció. Microobjectius 
per emprendre el teu projecte
Jornada tècnica: Sant Sadurní 
d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 7 febrer
(A/e: p.abajo@gencat.cat)

7 claus per ser més productius 
dins una empresa vitícola
Jornada tècnica: Sant Sadurní 
d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 2a novembre
(A/e: p.abajo@gencat.cat)

Desenvolupa el teu model  
de negoci vitícola amb  
el mètode canvas
Jornada tècnica: Sant Sadurní 
d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 1a abril
(A/e: p.abajo@gencat.cat)

Com atrevir-se a fer un pla  
d’exportació per part dels petits 
productors
Jornada tècnica: Santa Coloma  
de Farners
EA Empordà: març
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Habilitats personals d’adaptació 
als canvis
Jornada tècnica: Santa Coloma  
de Farners
EA Empordà: 2a abril
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)
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Avaluació i impacte  
dels projectes
Jornada tècnica: Solsona
Associació d’Iniciatives  
Rurals de Catalunya (ARCA):  
febrer
(A/e: comunicacio@arca-dr.cat)

Eines d’anàlisi econòmic 
del presseguer
Jornada tècnica: Sunyer
ST Lleida: 25 abril
(A/e: marta.ibars@gencat.cat)

Anàlisi de viabilitat de la petita 
i mitjana empresa agrària
Jornada tècnica de referència:  
Torres de Segre
ST Lleida: 1a febrer
(A/e: marta.ibars@gencat.cat)

Cooperativisme agrari i agroali-
mentari: potencials i reptes
Jornada tècnica: Torroella de Montgrí
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes  
i Baix Ter: maig
(A/e: opalou@gencat.cat) 

Propietat industrial; marques,  
patents, invencions i dissenys  
per a l’empresa
Jornada tècnica: Tortosa
Consorci per al Desenvolupament  
del Baix Ebre i Montsià: 5 abril
(A/e: ralegria@leader.cat)

Com assegurar el futur d’una 
explotació: transmissions, bancs 
de terres, suport a la incorporació 
de joves 
Jornada tècnica: Valls
Joves Agricultors i Ramaders  
de Catalunya (JARC): agost
(A/e: info@jarc.cat)

Gestió laboral i fiscal  
per a petits negocis rurals
Jornada tècnica: Vilaller
ST Lleida: 2 novembre
(A/e: iferran@gencat.cat)

II Jornada sobre eines  
informàtiques en la comptabilitat 
de l’empresa agrària
Jornada tècnica: Vilassar de Mar
ST Barcelona: març
(A/e: amaresme.daam@gencat.cat)

Som-hi: parlem de control 
de personal i PRL
Seminari tècnic: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a abril
(A/e: eva.carreras@gencat.cat)

Som-hi: parlem de costos i presa 
de decisions
Seminari tècnic: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a juny
(A/e: eva.carreras@gencat.cat)

Som-hi: parlem de fiscalitat
Seminari tècnic: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a novembre
(A/e: eva.carreras@gencat.cat)

Noves tecnologies disponibles 
per a les explotacions agràries 
(aplicacions mòbils, programes 
informàtics, sensors...)
Seminari tècnic: Tàrrega
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
juny
(A/e: sribot@gencat.cat)

Eines SIG d’utilitat per 
a les explotacions agràries
Seminari tècnic: Reus
Servei d’Innovació Agroalimentària:
setembre
(A/e: sribot@gencat.cat)
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Condicionalitat
Seminari tècnic: Barcelona
Servei d’Innovació Agroalimentària:
setembre
(A/e: sribot@gencat.cat)

Habilitats comunicatives: 
comunicar per aconseguir 
un objectiu
Seminari tècnic: Barcelona
Servei d’Innovació Agroalimentària:
octubre
(A/e: sribot@gencat.cat)

El futur del sector agrari: 
novetats PAC
Seminari tècnic: Barcelona
Servei d’Innovació Agroalimentària:
novembre
(A/e: sribot@gencat.cat)

Bones practiques en comunicació. 
Visita a empreses turístiques
Visita tècnica: Àger
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a novembre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Bones pràctiques en organització 
empresarial. Visita a empreses 
tecnològiques
Visita tècnica: Corbins
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a novembre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Visita a empreses agroalimen-
tàries. La marca personal com 
a fet distintiu
Visita tècnica: Os de Balaguer
Consorci Gal Noguera Segrià Nord: 
1a desembre
(A/e: gcortada@noguerasegrianord.cat)

Activitats demostratives 

La creativitat dirigida a la  
innovació en el desenvolupament 
de nous productes per  
a agrupacions de productors  
agroalimentaris - CREATIVACIO 
Activitat demostrativa 
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: anna.claret@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Horticultura ecològica. Avançat
Curs (40 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 octubre
(A/e: ichordi@gencat.cat) 

Iniciació a l’horticultura
Curs (21 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 març
(A/e: ichordi@gencat.cat) 

Identificació de plagues 
i malalties d’horta
Curs (15 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: febrer
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Taller emprenedoria d’horta
Curs (16 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
23 octubre
(A/e: anna.suquet@gencat.cat)

XXII Jornada de l’horta
Jornada tècnica de referència:
Santa Susanna
Federació SELMAR: novembre
(A/e: selmar@federacioselmar.com)

Reduint els riscos en la gestió 
de l’explotació
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): novembre
(A/e: info@jarc.cat)

4a Edició de la formació d’horts 
escolars ecològics al Baix 
Empordà
Jornada tècnica: La Bisbal d’Empordà
ST Girona / Consell Comarcal del Baix 
Empordà: 1a octubre
(A/e: fgali@baixemporda.cat)

Horticultura biodinàmica i salut
Jornada tècnica: Castelldefels
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC): 2a març
(A/e: jordi.comas-angelet@upc.edu)

Càlcul de costos en horticultura 
ecològica
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 1a novembre
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)
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Rotacions en conreus d’horta
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: octubre
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Avenços tecnològics en el conreu 
de la tomatera, noves varietats, 
resistència a plagues...
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: març
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

6a Jornada d’horts ecològics 
escolars
Jornada tècnica: Girona
ST Girona: 2a març
(A/e: steixidor@gmail.com)

Jornada demostrativa de l’evolu-
ció i estat del plàstic biodegrada-
ble en un cultiu d’horta d’aire lliure 
Jornada tècnica: Palafolls
Universitat de Lleida (UdL): juliol
(A/e: selmar@federacioselmar.com, 
encobiodem@hbj.udl.cat)

Gestió empresarial 
en explotacions hortícoles
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
Unió de Pagesos: 1a març
(A/e: emorera@uniopagesos.cat)

Jornada demostrativa 
d’implementació de plàstic 
biodegradable en un cultiu 
d’horta lliure
Jornada tècnica: Santa Susanna
Universitat de Lleida (UdL): abril
(A/e: selmar@federacioselmar.com, 
encobiodem@hbj.udl.cat)

Jornada tècnica del calçot 
de Valls
Jornada tècnica: Valls
ST Tarragona: 1a novembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Implantació de culitus hortícoles 
amb encoixinats biodegradables
Jornada tècnica: Vilanova de l’Aguda
Universitat de Lleida (UdL): març
(A/e: encobiodem@hbj.udl.cat, 
selmar@federacioselmar.com)

Desenvolupament de cultius 
hortícoles amb encoixinats 
biodegradables en túnel i a l’aire 
Jornada tècnica: Vilanova de l’Aguda
Universitat de Lleida (UdL): juny
(A/e: encobiodem@hbj.udl.cat, 
selmar@federacioselmar.com)

La gestió de les empreses d’horta
Jornada tècnica: Vilassar de Mar
Unió de Pagesos: 1a octubre
(A/e: emorera@uniopagesos.cat)

Tècniques de producció 
sostenible
Seminari tècnic: Tarragona
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: rafaela.caceres@irta.cat)

El nap, tècniques de conreu  
i tractament de les plagues
Jornada tècnica: Ger
ST Lleida: 1a novembre
(A/e: nfontanet@gencat.cat)
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Activitats demostratives

Cultiu d’ornamentals 
amb esmena orgànica
Assaig: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: rafaela.caceres@irta.cat)

Producció de compost nitrificat
Assaig: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: rafaela.caceres@irta.cat)

Divulgació de la relació positiva 
entre l’augment de matèria orgà-
nica en sòl, la biodiversitat micro-
biana, la fertilitat i la resistència 
a malalties a partir de compost ric 
en carboni en sòls hortícoles
Activitat demostrativa 
Fundació Bosch i Gimpera: 
tot l’any
(A/e: mtrillas@ub.edu)

Estratègies per a l’eliminació 
de nitrats en sistemes 
d’aiguamolls construïts 
pel tractament dels lixiviats 
generats en vivers de producció 
de planta en contenidors emprant 
una font carbonada sòlida - 
DEMOCLEANLEACH
Activitat demostrativa 
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: rafaela.caceres@irta.cat)

Demostració de la viabilitat 
de l’ús dels encoixinats 
biodegradables a l’horticultura 
Activitat demostrativa 
Universitat de Lleida (UdL): 
tot l’any
(A/e: martin@hbj.udl.cat)
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Cursos i jornades 

Additius en la indústria alimentària
Curs (15 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 abril
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Elaboració de productes 
sense gluten
Curs (15 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 setembre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Tecnologies d’envasament 
per a petits elaboradors
Curs (20 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 novembre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Estadística aplicada 
al control de qualitat
Curs (20 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 juny
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Estudis per a investigar l’acompli-
ment dels criteris del reglament 
UE 2073/2005 (annex II) durant 
la vida útil dels productes 
Curs (20 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 març
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Les instal·lacions: 
visió des de BRC, IFS i FSSC22000
Curs (20 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 març
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Principis bàsics de carnisseria  
i productes carnis
Curs (88 h): Barcelona 
EA Empordà: 8 gener
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Materials en contacte 
amb els aliments
Curs (15 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 octubre
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Neteja i desinfecció
Curs (15 h): Barcelona
EA Empordà: 15 maig
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Aliments funcionals
Curs (15 h): Barcelona 
EA Empordà: 15 maig
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)
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Control de proveïdors
Curs (20 h): Barcelona 
EA Empordà: 12 març
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Calibració i equips 
de mesura
Curs (20 h): Barcelona 
EA Empordà: 20 gener
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Afinat de formatges 
de pasta cuita
Curs (16 h): Bellestar
EA Pirineu: 19 setembre
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Elaboració de formatges 
per untar
Curs (10 h): Bellestar
EA Pirineu: 1 març
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Elaboració de formatges 
tipus “torta”
Curs (10 h): Bellestar
EA Pirineu: 1 febrer
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Tecnologia bàsica d’elaboració 
de formatges
Curs (35 h): Bellestar
EA Pirineu: 12 febrer
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Tecnologia bàsica d’elaboració 
de formatges
Curs (35 h): Bellestar
EA Pirineu: 15 octubre
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Afinat de formatges de pasta tova
Curs (16 h): Bellestar
EA Pirineu: 17 setembre
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Elaboració mantega i iogurt  
descremat
Curs (10 h): Bellestar
EA Pirineu: 20 març
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Càlcul de capacitats de línies 
de producció
Curs (15 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 maig
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Patés i caldos vegetals 
Curs (15 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 octubre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Preparacions bàsiques  
de productes d’horta
Curs (18 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 abril
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Tècniques culinàries per a petits 
elaboradors (potxar, marinar, 
rostir, caramel·litzar, escalivar, 
sofregir...)  
Curs (12 h): Cruïlles, Monells  
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 maig
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Elaboració de conserves vegetals
Curs (17 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 setembre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)
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Elaboració de melmelades
Curs (17 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 15 abril
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat) 

Melmelades i altres conserves 
vegetals 
Curs (20 h): El Pont de Suert
EA Pallars: 6 març
(A/e: alba.vila@gencat.cat)

Elaboració d’embotits
Curs (20 h): El El Pont de Suert
EA Pallars: 22 gener
(A/e: alba.vila@gencat.cat)

III Seminari d’especialització, 
processat de fruites i hortalisses 
de IV i V Gama
Curs (21 h): Lleida
EA Tàrrega: 8 maig
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Elaboració i tast de cerveses  
artesanes
Curs (20 h): Olius
EA Solsonès: 6 maig
(A/e: alba.reguant@gencat.cat)

Classificació de canals porcines
Curs (15 h): Sabadell 
EA Empordà: 20 juny
(A/e: tcolell@gencat.cat )

Iniciació a l’elaboració artesanal 
de cervesa 
Curs (30 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 15 novembre
(A/e: jnolla@gencat.cat)

Eines avançades d’excel per a la 
gestió logística i de la producció
Curs (20 h): Tàrrega
EA Empordà: 15 juny
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Etiquetatge segons RD1169/2011
Curs (15 h): Tàrrega
EA Empordà: 15 gener
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Vida útil dels aliments no peribles
Curs (20 h): Vic
EA Empordà: 15 juny
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

IFS
Curs (20 h): Vic
EA Empordà: 15 novembre
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Autocontrols per a petits 
elaboradors
Curs semipresencial (20 h): 
Tàrrega
EA Empordà: 15 març
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

La indústria alimentària ecològica: 
certificació i seguretat alimentària
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

La indústria alimentària ecològica: 
certificació i seguretat alimentària
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)
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Bones pràctiques en la fabricació 
dels pinsos
Jornada tècnica: a determinar
Associació Catalana de Fabricants 
d’Aliments Compostos (ASFAC): 
2a octubre
(A/e: asfac@asfac.org)

Gestió de subproductes d’origen 
animal generats en la indústria 
alimentària
Jornada tècnica: a determinar
Servei d’Alimentació Animal i Segure-
tat de la Producció Ramadera: juny
(A/e: belen.folgueras@gencat.cat)

Qualitat nutricional de la carn
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: 22 gener
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Additius nous  
(ingredients bioactius)
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: 1a febrer
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Envasament de la carn  
i productes carnis
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: 5 febrer
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Control de contaminants  
físics (metalls i RX)
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: 2a febrer
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Com seleccionar el producte  
de neteja més adequat
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: 2a setembre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Sistemes de control de pes
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: abril
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Innovació en envasos 
comestibles i intel·ligents
Jornada tècnica: Barcelona
EA Empordà: maig
(A/e: tcolell@gencat.cat)

II Jornada sobre la reducció 
del malbaratament al sector 
agroalimentari
Jornada tècnica: Barcelona
SDG de la Inspecció i Control 
Agroalimentari: 1a novembre
(A/e: mgonzalez@coamb.cat)

Eines i indicadors de sostenibilitat 
a la indústria agroalimentària
Jornada tècnica: Barcelona
SDG d’Indústries i Qualitat 
Agroalimentàries: febrer
(A/e: anna.castellvi@gencat.cat)

Etiquetatge de matèries primeres 
i pinsos compostos
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Alimentació Animal 
i Seguretat de la Producció 
Ramadera: maig
(A/e: belen.folgueras@gencat.cat)

Etiquetatge d’additius
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Alimentació Animal 
i Seguretat de la Producció 
Ramadera: octubre
(A/e: belen.folgueras@gencat.cat)
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SANDACH (subproductes animals 
no destinats al consum humà)
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Alimentació Animal 
i Seguretat de la Producció 
Ramadera: octubre
(A/e: magdalena.sagarra@gencat.cat)

Jornada de la Fira Alimentària
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
2a abril
(A/e: sribot@gencat.cat) 

Matins d’Innovació 
Agroalimentària. Innovació  
en laboratoris de control  
de qualitat
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
maig
(A/e: sribot@gencat.cat)

Presentació del nou model pràctic 
d’APPCC per fabricants d’aliments 
compostos
Jornada tècnica: Barcelona, Lleida
Associació Catalana de Fabricants 
d’Aliments Compostos (ASFAC): 
2a abril
(A/e: asfac@asfac.org)

Futures marques de qualitat 
(DOP, IGP, ETG) en el sector 
formatger català
Jornada tècnica: Berga
Associació Catalana de Ramaders 
Elaboradors de Formatge Artesà 
(ACREFA): 17 febrer
(A/e: acrefa@acrefa.com)

III Jornada interactiva de la 
indústria càrnica de Catalunya
Jornada tècnica: Caldes de Montbui
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: anna.carabus@irta.cat)

Tècniques NIR en la indústria 
agroalimentària
Jornada tècnica: Constantí
ST Tarragona: 1a juny
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Gestió de la retirada 
de productes
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: maig
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

3r Workshop de la indústria 
alimentària
Jornada tècnica de referència:
Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 1a maig
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Solucions tecnològiques 
per a petits elaboradors 
de productes vegetals
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 1a novembre
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Condicionants de la transformació 
de productes ecològics
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: juliol
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Innovació en la cadena de valor 
de la llet
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: xavier.felipe@irta.cat)
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Caracterització i millora de textura 
en pernil curat
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): gener
(A/e: elena.fulladosa@irta.cat)

Maduració de la carn de boví: 
mètodes i nous reptes
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: maria.font@irta.cat)

Impuls de la indústria 
agroalimentària a la província 
de Girona
Jornada tècnica: Girona
Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya: 
2a novembre
(A/e: girona@agricoles.org)

Tipologies i usos de les farines
Jornada tècnica: Girona
EA Empordà: 2a abril
(A/e: monica.pascual@gencat.cat)

Falsos mites de l’alimentació: 
nutrició i salut
Jornada tècnica: Girona
EA Empordà: 1a juny
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Control de contingut efectiu 
dels aliments envasats
Jornada tècnica: Girona
SDG de la Inspecció i Control 
Agroalimentari: octubre
(A/e: aserrallach@gencat.cat)

Envasat de carn per petits 
elaboradors
Jornada tècnica: Gironella
EA Solsonès: 1a març
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Principis bàsics de l’elaboració  
de formatges artesans I
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 
2a octubre
(A/e: laia@rurbans.org)

Principis bàsics de l’elaboració 
d’embotits
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 
2a octubre
(A/e: laia@rurbans.org)

Processats vegetals 
de IV i V gamma
Jornada tècnica: Lleida
EA Tàrrega / Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA): 
29 març
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Presentació de la Guia
d’autocontrol de les PYME
Jornada tècnica: Lleida
SDG de la Inspecció i Control 
Agroalimentari: 2a setembre
(A/e: mseto@gencat.cat)

V Jornada de cervesa artesanal. 
Màrqueting
Jornada tècnica: Montblanc
ST Tarragona: 1a maig
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Taller d’elaboració de formatges
Jornada tècnica: Montenartró
EA Pallars: 1a març
(A/e: alba.vila@gencat.cat)

Aplicació del paquet d’higiene 
per a petits formatgers
Jornada tècnica: Olot
EA Empordà: octubre
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)
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Productes alimentaris locals
Jornada tècnica: Olot
ST Girona / INS La Garrotxa: 
5 octubre
(A/e: jcapde28@xtec.cat)

Valorització dels descarts  
en el sector piscícola
Jornada tècnica: Palamós
EA Empordà: a determinar
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Actualització de la normativa 
sanitària en obradors 
de transformació agroalimentària
Jornada tècnica: El Pont de Suert
EA Pallars: a determinar
(A/e: alba.vila@gencat.cat)

Elaborats innovadors càrnics
Jornada tècnica: El Pont de Suert
ST Lleida: 1a març
(A/e: iferran@gencat.cat)

Aprofitament d’excedents 
agrícoles i transformació  
en un obrador solidari
Jornada tècnica: 
Prat de Llobregat
ST Barcelona: març
(A/e: ajvalma@gencat.cat) 

Normativa per la tramitació 
d’un obrador
Jornada tècnica: Puigcerdà
EA Empordà: 1a abril
(A/e: tcolell@gencat.cat) 

Petits obradors agroalimentaris 
polivalents
Jornada tècnica: 
Santa Coloma de Farners
ST Girona / Consell Comarcal
de la Selva / EA Empordà: 
10 octubre
(A/e: mjordi@selva.cat)

Jornada tecnològica Fira de la Seu
Jornada tècnica: La Seu d’Urgell
EA Pirineu: 2a octubre
(A/e: nvalls@gencat.cat)

La llet, un producte de proximitat 
d’alt valor nutritiu
Jornada tècnica: La Seu d’Urgell
EA Pirineu: 15 gener
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Innovació agroalimentària 
per obrir nous mercats
Jornada tècnica: Sort
Associació Rurbans: 1a juny
(A/e: laia@rurbans.org)

Escorxadors de baixa capacitat 
a les explotacions
Jornada tècnica: Sort
EA Empordà: 1a juliol
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Nova edició de la presentació de 
la Guia d’autocontrol de les PIMEs
Jornada tècnica: Tarragona
SDG de la Inspecció i Control 
Agroalimentari: 2a febrer
(A/e: egarciabueno@gencat.cat)

Producció de llúpol. 
Un nou cultiu és possible?
Jornada tècnica: Tremp
EA Pallars: 1a març
(A/e: osamper@gencat.cat)

Eines per l’anàlisi sensorial 
en petites empreses 
agroalimentàries
Jornada tècnica: Vic
EA Empordà / Institut de Vic: 
9 abril
(A/e: alimentariaivic@gmail.com, 
tcolell@gencat.cat)
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Làctium
Jornada tècnica: Vic
ST Catalunya Central: a determinar
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

Acrilamida: gestió del perill 
i estratègies de minimització
Seminari tècnic: Barcelona
EA Empordà: febrer
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)

Seminari de processats vegetals
Seminari tècnic: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juny
(A/e: inmaculada.vinas@irta.cat)

I Workshop del sector del peix. 
Com podem millorar la seva 
comercialització
Seminari tècnic: Monells
EA Empordà: 29 gener
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Increment de la competitivitat  
del sector làctic artesanal:  
millora de procés, sostenibilitat  
i estalvi energètic i obtenció  
d’altres productes alimentaris 
Seminari tècnic: Vic
Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya: 16 novembre
(A/e: sergio.ponsa@uvic.cat)
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Cursos i jornades 

Conducció de carretons elevadors
Curs (30 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 24 setembre
(A/e: ichordi@gencat.cat)

Taller i manteniment 
de maquinària agrícola
Curs (30 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 7 febrer
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

Realitzar soldadures amb èxit 
a pagès
Curs (12 h): Olius
EA Solsonès: 23 gener
(A/e: alba.reguant@gencat.cat)

Bàsic de conductor de maquinària 
agrària
Curs (200 h): Tàrrega
EA Tàrrega: gener
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

El taller
Formació a distància per internet 
(39 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Maneig i manteniment del tractor 
i màquines motrius
Formació a distància per internet 
(60 h): 
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Maneig i manteniment del tractor 
i màquines motrius
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Maneig i manteniment del tractor 
i màquines motrius
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

El taller
Formació a distància per internet 
(39 h): 
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)
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Taller
Curs incorporació de joves (39 h): 
Alfarràs
EA Alfarràs: 15 octubre
(A/e: ichordi@gencat.cat)

Manteniment d’instal·lacions 
ramaderes
Curs incorporació de joves (12 h): 
Constantí
EA Mas Bové: 15 maig
(A/e: daltaba@gencat.cat)

Maneig i manteniment del tractor 
i màquines motrius
Curs incorporació de joves (60 h): 
Gandesa
EA Gandesa: 22 novembre
(A/e: ivan.busquet@gencat.cat)

Manteniment d’instal·lacions 
agràries
Curs incorporació de joves (12 h): 
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
8 octubre
(A/e: davidjuan.roman@gencat.cat)

Manteniment d’instal·lacions 
agràries
Curs incorporació de joves (12 h): 
Talarn
EA Pallars: 8 maig
(A/e: fborrell@gencat.cat)

Manteniment d’instal·lacions 
agràries
Curs incorporació de joves (12 h): 
Tàrrega
EA Tàrrega: 26 abril
(A/e: josep.seto@gencat.cat)

Manteniment d’instal·lacions 
agràries
Curs incorporació de joves (15 h): 
Torroella de Montgrí
EA Empordà: març
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Maneig i manteniment del tractor 
i màquines motrius
Curs incorporació de joves 
semipresencial (60 h): Amposta
EA Amposta: 18 juny
(A/e: lchavarria@gencat.cat)

V Demostració de maquinària. 
Transport i càrrega de productes 
agraris
Jornada tècnica de referència:
Ivars d’Urgell
ST Lleida: 2a març
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

Novetats tècniques en maquinària
Jornada tècnica: Alfarràs
EA Alfarràs: 1a novembre
(A/e: ana.bodet@gencat.cat)

La tracció animal en cultius 
extensius i desembosc
Jornada tècnica: Esterri de Cardós
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
1a setembre
(A/e: nicolas.espinos_ext@gencat.cat)

Regulació dels EAPF per a vinya
Jornada tècnica: Falset
ST Tarragona / Centre de 
Mecanització Agrària: a determinar
(A/e: felipj.gracia@gencat.cat)

Regulació dels EAPF per a horta
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
Centre de Mecanització Agrària: febrer
(A/e: felipj.gracia@gencat.cat)
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Els costos en l’ús de la maquinària 
agrícola
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a octubre
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

Conducció eficient del tractor
Jornada de camp: Olius
EA Solsonès: 2a setembre
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Bones pràctiques i reducció 
de contaminació puntual 
en l’ús de productes fitosanitaris
Jornada de camp: 
La Tallada d’Empordà
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC): a determinar
(A/e: emilio.gil@upc.edu)

Visita tècnica a FIMA maquinària
Visita tècnica: Saragossa
EA Alfarràs: 2a febrer
(A/e: evamparrilla@gencat.cat)

Visita tècnica a FIMA maquinària
Visita tècnica: Saragossa
EA Les Borges Blanques: 2a febrer
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

Visita tècnica a FIMA maquinària
Visita tècnica: Saragossa
EA Gandesa: 2a febrer
(A/e: acutrona@gencat.cat)
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Clima i microclima
Formació a distància per internet 
(21 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Aigua, sòl i fertilització. 
Ecosistemes
Formació a distància per internet 
(63 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Clima i microclima
Formació a distància per internet 
(21 h)
EA Mas Bové: 22 maig
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Aigua, sòl i fertilització.  
Ecosistemes
Formació a distància per internet 
(63 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

Aigua, sòl i fertilització. 
Ecosistemes
Formació a distància per internet 
(63 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Topografia
Formació a distància per internet 
(18 h)
EA Mas Bové: 22 maig
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Topografia
Formació a distància per internet 
(18 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Botànica
Formació a distància per internet 
(63 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Botànica
Formació a distància per internet 
(63 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Que ve el llop
Jornada tècnica: Bagà
Parc Natural del Cadí-Moixeró: 
2a abril
(A/e: adria.valls@gencat.cat)
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Ciència ciutadana pel seguiment 
de la biodiversitat
Jornada tècnica: Barcelona
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
2a març
(A/e: a.ramon@creaf.uab.cat)

Jornada anual CREAF-SCB-ICHN
Jornada tècnica: Barcelona
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
2a novembre
(A/e: a.ramon@creaf.uab.cat)

Bona ciència, millor gestió, 
millor natura
Jornada tècnica: Barcelona
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
2a octubre
(A/e: a.ramon@creaf.uab.cat)

Anàlisi de la problemàtica  
i els efectes del canvi climàtic
Jornada tècnica: Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Forestals de Catalunya: 1a maig
(A/e: barcelona@agrifor.org)

El programa de reintroducció 
de l’ós al Pirineu: Pyroslife. 
Situació actual, èxits i dificultats 
en la gestió ramadera 
Jornada tècnica: Barcelona
Forestal Catalana: 2a octubre
(A/e: francisco.fernandez@gencat.cat)

Jornada tècnica sobre 
infraestructures verdes 
i restauració ambiental
Jornada tècnica: Barcelona
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juny
(A/e: carles.ibanez@irta.cat)

Nous reptes per a l’agroalimenta-
ció del segle XXI: el canvi climàtic
Jornada tècnica: Bellvís
ST Lleida: 20 gener
(A/e: marta.ibars@gencat.cat, andreu.
bosch@gencat.cat)

Horts escolars: plantes reservori 
de fauna auxiliar i plantes per a 
escoles
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 2a octubre
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Gestió agrícola de guarets per 
a la conservació d’ocells esteparis
Jornada tècnica: Castelldans
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC): 1a març
(A/e: david.giralt@ctfc.cat)

Pla especial dels secans  
de la Plana de Lleida
Jornada tècnica: Castelldans
Servei d’Espais Naturals Protegits: 
febrer
(A/e: mariano.rojog@gencat.cat) 

Les mesures compensatòries 
per a la millora dels hàbitats 
estèpics. Secans Occidentals. 
Projecte Segarra Garrigues 
Jornada tècnica: Castelldans
ST Lleida: 2a novembre
(A/e: cfranch@gencat.cat) 

Béns i serveis de les zones 
humides
Jornada tècnica: Deltebre
Parc Natural del Delta de l’Ebre: 
1a octubre
(A/e: pnde.daam@gencat.cat)
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La carn de caça a la cuina i al plat
Jornada tècnica: diversos municipis
SDG d’Activitats Cinegètiques i de 
Pesca Continental: Diverses dates
(A/e: bportabella@gencat.cat)

Danys produïts per espècies 
cinegètiques: prevenció i control
Jornada tècnica: diversos municipis
SDG d’Activitats Cinegètiques i de 
Pesca Continental: Diverses dates
(A/e: bportabella@gencat.cat)

El voltor comú i la ramaderia 
extensiva
Jornada tècnica: diversos municipis
Unió de Pagesos: 2a gener, febrer
(A/e: rcosta@uniopagesos.cat)

Com calibrar correctament 
els nostres equips de tractament 
de fitosanitaris?
Jornada tècnica: Lleida
Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC): a determinar
(A/e: ester.aguirre@fcac.coop)

Viabilitat de les repoblacions 
amb perdius
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida: 2a març
(A/e: marta.ibars@gencat.cat)

Investigacions sobre adaptació 
de l’agricultura al canvi climàtic
Jornada tècnica: Lleida
Universitat de Lleida (UdL): 
2a setembre
(A/e: graell@tecal.udl.cat)

La producció de crustacis  
i mol·luscs d’aigua dolça
Jornada tècnica: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: 2a juny
(A/e: wjmonts@gencat.cat)

Biodiversitat, patrimoni cultural 
i immaterial dels boscos madurs
Jornada tècnica: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: 2a novembre
(A/e: wjmonts@gencat.cat)

Conèixer la pedra seca 
en el nostre entorn
Jornada tècnica: Olot
ST Girona / Associació Pedra Tosca: 
2a febrer
(A/e: pedreatosca11@gmail.com)

Canvi climàtic als arrossars
Jornada tècnica: Pals
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: teresa.martinez@irta.cat)

Processos verds de gestió 
d’aigües (aprofitament, tractament 
i depuració natural)
Jornada tècnica: Planes d’Hostoles
EAF Santa Coloma de Farners / 
Orígens Escola Taller 
de Bioconstrucció: 8 juny
(A/e: ferran@escolaorigens.com)

Economia circular en processos 
mediambientals i socials
Jornada tècnica: Planes d’Hostoles
EAF Santa Coloma de Farners / 
Orígens Escola Taller 
de Bioconstrucció: 3 desembre
(A/e: ferran@escolaorigens.com)
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Biohabitabilitat
Jornada tècnica: Planes d’Hostoles
EAF Santa Coloma de Farners / 
Orígens Escola Taller 
de Bioconstrucció: 4 maig
(A/e: ferran@escolaorigens.com)

La fauna com a recurs 
per al desenvolupament local
Jornada tècnica: Plans de Sió
Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central: 1a març
(A/e: gerencia@lcc.cat)

Pla especial dels secans 
de la Plana de Lleida
Jornada tècnica: Plans de Sió
Servei d’Espais Naturals Protegits: 
febrer
(A/e: mariano.rojog@gencat.cat)

Les mesures compensatòries  
per a la millora dels hàbitats  
estèpics. Secans Orientals. 
Projecte Segarra Garrigues 
Jornada tècnica: Plans de Sió
ST Lleida: 2a novembre
(A/e: cfranch@gencat.cat)

La gestió de la perdiu: 
entre la caça i la conservació
Jornada tècnica: Port de la Selva
Parc Natural de Cap de Creus: 
2a maig
(A/e: opalou@gencat.cat)

Gestió cinegètica del tudó 
i control de poblacions
Jornada tècnica: Reus
ST Tarragona: 2a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

El foc com a eina de gestió  
d’hàbitats
Jornada tècnica: Roquetes
Parc Natural dels Ports: març
(A/e: salome.mulet_ext@gencat.cat)

Solucions basades en la natura 
pel tractament de parcs urbans
Jornada tècnica: Sabadell
ST Barcelona: 1a novembre
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Noves perspectives per 
l’adaptació al canvi climàtic 
al delta de la Tordera
Jornada tècnica: Sant Celoni
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
2a febrer
(A/e: a.broekman@creaf.uab.cat)

Gestió cinegètica
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a setembre
(A/e: josep.seto@gencat.cat)

Conèixer el canvi climàtic 
a Catalunya
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 1a juny
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Jornada sobre el Pla especial 
dels Secans de la Plana de Lleida
Jornada tècnica: Tàrrega
Servei d’Espais Naturals Protegits: 
març
(A/e: mariano.rojog@gencat.cat)
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Gestió intel·ligent de les 
superpoblacions de fauna 
cinegètica: el cas del senglar
Jornada tècnica: Valls
ST Tarragona: 1a agost
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Millorem els materials manipula-
bles de les nostres explotacions
Jornada tècnica: Vic
ST Catalunya Central: 2a maig
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

Adaptació al canvi climàtic 
des de la custòdia del territori
Jornada tècnica: Vic
Xarxa Custòdia del Territori: 26 juny
(A/e: jrodrigo@xct.cat)

La gestió dels Gossos 
de Protecció de Ramats
Jornada tècnica: Vielha
Forestal Catalana: 1a novembre
(A/e: francisco.fernandez@gencat.cat)

Perfeccionament a la construcció 
de marges de pedra seca
Jornada de camp: a determinar
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
1a maig
(A/e: mlujan@gencat.cat)

 
Cultiu de safrà a les Garrigues
Curs (20 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 5 febrer
(A/e: ramon.baro@gencat.cat) 

Boscos a dinàmica natural
Jornada de camp: 
Sant Cugat del Vallès
Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF): 
2a maig
(A/e: x.carbonell@creaf.uab.cat)

Boscos madurs al Bosc de Poblet
Jornada de camp: Vimbodí i Poblet
Paratge Natural d’Interès Nacional 
de Poblet: 1a abril
(A/e: mfontova@gencat.cat)

Canvi climàtic i agricultura
Seminari tècnic: Castelló d’Empúries
Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà: 19 febrer
(A/e: opalou@gencat.cat)

Capacitació de pesca elèctrica
Seminari tècnic: 
Sant Carles de la Ràpita
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: nuno.caiola@irta.cat)

Visita tècnica a la zona  
del cantàbric per intercanviar  
experiències de prevenció  
de danys de grans carnívors  
i desenvolupament local entorn 
l’ós bru 
Visita tècnica: Cantàbria
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
1a maig
(A/e: nicolas.espinos_ext@gencat.cat)
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Comercialització  
i gastronomia dels bolets
Jornada tècnica: Sort
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
1a octubre
(A/e: mlujan@gencat.cat)

XII Jornades micològiques 
de la Val d’Aran
Jornada tècnica: Vielha
ST Lleida: 2a setembre
(A/e: marta.ibars@gencat.cat)

Producció de tòfona 
a les Muntanyes de Prades
Jornada tècnica: Prades
ST Tarragona: 2a setembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

El cultiu de la tòfona
Jornada tècnica: Vic
ST Catalunya Central: 23 febrer
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)
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Esporga d’oliveres
Curs (30 h): Amposta
EA Amposta: febrer
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Tast d’olis
Curs (40 h): Amposta
EA Amposta: 27 març
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat)

Tast d’olis. Nivell inicial
Curs (24 h): Constantí
EA Mas Bové: 15 març
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Mecànica d’almàssera
Curs (15 h): Constantí
EA Mas Bové: 18 juny
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Curs avançat de tast d’olis
Curs: Constantí
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juliol
(A/e: agusti.romero@irta.cat)

Iniciació al tast d’olis
Curs (30 h): Gandesa
EA Gandesa: març
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Esporga d’oliveres
Curs (30 h): 
Sant Carles de la Ràpita
EA Amposta: 9 febrer
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Esporga d’oliveres
Curs (30 h): Santa Bàrbara
EA Amposta: 15 febrer
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Nova plantació d’olivera 
amb reg de suport
Curs (20 h): Talarn
EA Pallars: 2 maig
(A/e: fborrell@gencat.cat)

Mestres d’almàssera (trull)
Curs (20 h): Vilajuïga
EA Empordà: 6 febrer
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Innovació tecnològica 
en el cultiu de l’olivera
Curs incorporació de joves (30 h): 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 4 juny
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

Producció fructícola
Curs incorporació de joves 
semipresencial 55 h: Amposta
EA Amposta: 5 març
(A/e: lchavarria@gencat.cat)
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Els olis de Catalunya. Resultats  
de la campanya 2017-2018
Jornada tècnica de referència:
Constantí
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges 
d’Oliva de Catalunya: 1a juliol
(A/e: xavier.vicens@gencat.cat)

Gestió de l’explotació: sinergies 
entre tradició i innovació
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): novembre
(A/e: info@jarc.cat)

Introducció al tast d’oli d’oliva
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
2a novembre
(A/e: ramon.baro@gencat.cat)

V Jornada de cultiu ecològic 
d’olivera
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
2a maig
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

Jornada tècnica de l’olivera.
Actualitat en el sector oleolícola
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
ST Lleida: 19 gener
(A/e: llcanela@gencat.cat)

Jornada tècnica d’olivera. 
Maneig del sòl i fertilitat
Jornada tècnica: Cambrils
ST Tarragona: 1a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Introducció a la poda 
de conservació en oliveres
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 16 i 23 gener
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
lisettevall@gmail.com)

Jornada tècnica d’olivera. 
Maneig del sòl i fertilitat
Jornada tècnica: Falset
ST Tarragona: 2a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada de la Festa de l’oli 
de la Fatarella
Jornada tècnica: Fatarella
ST Terres de l’Ebre / EA Gandesa: 
1a desembre
(A/e: mdecastro@gencat.cat, 
acutrona@gencat.cat)

Sanitat vegetal en el cultiu  
de l’olivera
Jornada tècnica: Figueres
ST Girona: 1a maig
(A/e: aaemporda@gencat.cat)

La comercialització de l’oli
Jornada tècnica: Galera
ST Terres de l’Ebre: 1a novembre
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

Creació de producte turístic: 
oleoturisme
Jornada tècnica: Gandesa
Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques 
Ribera d’Ebre-Terra Alta (CIS): 
15 octubre 
(A/e: gerencia@
cisriberaebre-terraalta.org)
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Tast d’oli d’oliva: valoració  
de les característiques  
organolèptiques i qualitat  
de l’oli d’oliva
Jornada tècnica: La Garriga
ST Barcelona: 2a gener
(A/e: angel.ruiz@gencat.cat)

Bones condicions agràries 
en olivera
Jornada tècnica: Godall
ST Terres de l’Ebre: 1a març
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

II Jornada agroecològica de l’oli. 
Normes dels requeriments 
de la certificació
Jornada tècnica: 
Granyena de les Garrigues
ST Lleida: 1a juny
(A/e: marta.ibars@gencat.cat)

Sistemes de detecció del frau  
i millores en la comercialització
Jornada tècnica: Lleida
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 
2a setembre
(A/e: info@jarc.cat)

Jornada tècnica d’olivera. 
Maneig del sòl i fertilitat
Jornada tècnica: 
Llorenç del Penedès
ST Tarragona: 2a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada de la Fira 
de l’oli verd
Jornada tècnica: Maials
EA Les Borges Blanques: 
2a novembre
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

Moments clau en la fertilització 
de l’olivera: conductímetre 
i aplicació d’orgànics
Jornada tècnica: Maials
Servei de Sòls i Gestió 
Mediambiental de la Producció 
Agrària: 1a febrer
(A/e: nuria.canut@gencat.cat)

Jornada de la Fira 
de l’oli de Móra la Nova
Jornada tècnica: Móra la Nova
ST Terres de l’Ebre: 25 gener
(A/e: mdecastro@gencat.cat)

Gestió pluriannual del cultiu  
de l’olivera
Jornada tècnica: Palma d’Ebre
Unió de Pagesos: març
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Jornada tècnica de l’oli
Jornada tècnica: Reus
ST Tarragona: 1a novembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Beneficis de l’oli verge extra
Jornada tècnica: Santa Bàrbara
ST Terres de l’Ebre: 2a novembre
(A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)

Oleoturisme: augmentem 
el valor afegit del nostre OOVE
Jornada tècnica: Sarroca de Lleida
Associació Leader de Ponent: 2a abril
(A/e: promocio@segriasec.org)

Poda d’oliveres centenàries  
i recuperació d’oliveres  
en situació d’abandonament
Jornada tècnica: Talarn
EA Pallars: 2a febrer
(A/e: fborrell@gencat.cat)
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Situació i identificació 
de la Xylella fastidiosa
Jornada tècnica: Tortosa
Servei de Sanitat Vegetal: 
març
(A/e: ggalimany@gencat.cat)

Actualització de les principals 
malalties d’olivera
Jornada tècnica: Tortosa
ST Terres de l’Ebre: 
2a febrer
(A/e: cchiner@gencat.cat)

Fitosanitaris: normativa, 
situació actual
Jornada tècnica: Tortosa
ST Terres de l’Ebre: 2a febrer
(A/e: cchiner@gencat.cat)

La qualitat en l’oli d’oliva. Sanitat 
i maneig en el conreu de l’olivera
Jornada tècnica: Ullastrell
ST Barcelona: 18 gener
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Control de plagues 
en el conreu de l’olivera
Jornada tècnica: Ullastrell
ST Barcelona: 2a setembre
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Jornada tècnica d’olivera. 
Maneig del sòl i fertilitat
Jornada tècnica: Valls
ST Tarragona: 1a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Innovació en la poda de l’olivera
Jornada tècnica: Vilajuïga
EA Empordà: 2a febrer
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Tècniques de recuperació 
i poda d’oliveres
Jornada de camp: a determinar
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes 
i Baix Ter: a determinar
(A/e: opalou@gencat.cat)

Jornada d’esporga de l’olivera
Jornada de camp: Alfarràs
EA Alfarràs: 2a febrer
(A/e: ana.bodet@gencat.cat)

XIV Jornada de poda d’olivera
Jornada de camp: 
Cervià de les Garrigues
EA Les Borges Blanques: 1a abril
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

XI Jornada d’esporga en olivera  
al Baix Ebre i Montsià
Jornada de camp: Tortosa
ST Terres de l’Ebre / 
Servei de Sanitat Vegetal: març
(A/e: advmoscaolivera@gmail.com)

Tècniques en molins d’oli
Visita tècnica: 
Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 
1a setembre
(A/e: fvalverde@gencat.cat)
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Activitats demostratives 

Banc de germoplasma  
de varietats catalanes d’olivera
Assaig: Constantí
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): 
tot l’any
(A/e: antonia.ninot@irta.cat)

Assaig de maneig de reg deficitari 
en models de plantació d’olivera
Assaig: Constantí
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: jfrancisco.hermoso@irta.cat)

Finca demostrativa d’oleïcultura 
ecològica al massís del Montgrí, 
Parc Natural del Montgrí, 
Illes Medes i Baix Ter 
Explotació col·laboradora:  
Torroella de Montgrí
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes 
i Baix Ter: tot l’any
(A/e: opalou@gencat.cat)

Nous mètodes de control 
en la fase hivernant 
de Bactrocera oleae
Explotació col·laboradora: Vilajuïga
Servei de Sanitat Vegetal: tot l’any
(A/e: jordi.mateu@gencat.cat)
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Arboricultura i treballs en altura
Curs (30 h): Bellestar
EA Pirineu: 15 abril
(A/e: jordi.parramon@gencat.cat)

Poda en alçada
Curs (12 h): El Pont de Suert
EA Pallars: 12 febrer
(A/e: fborrell@gencat.cat)

Esporga d’alçada
Curs (50 h): Manresa
EA Manresa: 21 novembre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Murs verticals
Curs (24 h): Sant Boi de Llobregat
EAF Santa Coloma de Farners: 
5 març
(A/e: palbo@gencat.cat)

Presentació de projectes  
de jardineria amb PHOTOSHOP
Curs (30 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
17 octubre
(A/e: eduard.alcaniz@gencat.cat)

Disseny de jardins amb Sketchup: 
curs bàsic 2D i 3D
Curs (25 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
14 febrer
(A/e: eduard.alcaniz@gencat.cat)

Arboricultura i tècniques 
de grimpada
Curs (35 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
16 abril
(A/e: ecampi@gencat.cat)

Arrels, qualitat i plantació d’arbrat
Curs (21 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
23 novembre
(A/e: ecampi@gencat.cat)

Identificació de noves plagues 
emergents
Jornada tècnica: Alcanar
ST Terres de l’Ebre / Servei de Sanitat 
Vegetal: setembre
(A/e: ggalimany@gencat.cat)

Alternatives als herbicides 
en jardins dins l’àmbit municipal
Jornada tècnica: Bell-lloc d’Urgell
ST Lleida: 1a març
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)
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La pedra en el paisatge mediterrani
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 18 i 25 abril
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
mcirer2@xtec.cat)

Processos de desfronterització 
urbana: de la naturació 
a la naturalització
Jornada tècnica: Castellar del Vallès
ST Barcelona: 9 febrer
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
oscar.g.orellana@gmail.com)

Sistema alimentari i paisatge: 
planejament i disseny de l’espai 
obert productiu a la ciutat
Jornada tècnica de referència:
Castelldefels
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC): 2a maig
(A/e: luis.maldonado@upc.edu)

Xylella fastidiosa i altres plagues 
als jardins
Jornada tècnica: Mollerussa
Gremi de Jardineria de Catalunya: 
21 novembre
(A/e: santi.caballero@cecot.org)

Arquitectura simplista: 
la pedra seca
Jornada tècnica: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: 2a maig
(A/e: wjmonts@gencat.cat)

Innovacions en murs vegetals
Jornada tècnica: Salt
ST Girona / IES Salvador Espriu: 
2a octubre
(A/e: mrabion6@xtec.cat)

Poda viària
Jornada tècnica: Salt
ST Girona / IES Salvador Espriu: 
a determinar
(A/e: tadserias@gmail.com)

Novetats de maquinària 
en jardineria
Jornada tècnica: 
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
2a novembre
(A/e: palbo@gencat.cat)

Mestres de pedra seca: 
construcció de parets de pedra 
seca i arquitectures associades
Jornada de camp: Port de la Selva
Parc Natural de Cap de Creus: 
2a octubre
(A/e: opalou@gencat.cat)

Poda segura en alçada
Jornada tècnica: Olot
ST Girona / INS La Garrotxa:  
22 febrer 
(A/e: afalgaro@xtec.cat)

Beneficis del verd a les ciutats
Jornada tècnica: Olot
ST Girona / INS La Garrotxa: 
23 febrer
(A/e: afalgaro@xtec.cat) 
 

Activitats demostratives 

Aplicació de les micorrizes  
al cultiu de plantes ornamentals - 
MICOPLANT
Activitat demostrativa: 
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: amelia.camprubi@irta.cat)
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Continguts avançats Escola  
de pastors: transformació  
de productes làctics i carnis
Curs (32 h): Montenartró
EA Pallars: 16 juliol
(A/e: osamper@gencat.cat) 

Escola de pastors
Curs (92 h): Montenartró
EA Pallars: 27 febrer
(A/e: osamper@gencat.cat) 

Reproducció en el sector 
oví i cabrum
Curs (30 h): Ripoll
EA Empordà: a determinar
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Patologia en el sector 
oví i cabrum
Curs (30 h): Ripoll
EA Empordà: a determinar
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Producció de cabrum de llet
Curs (60 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 1 octubre
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Pastures i pasturatge
Curs incorporació de joves (15 h): 
Bellestar
EA Pirineu: 8 gener
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Millores en l’explotació 
i situació del mercat
Jornada tècnica: Girona
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): març
(A/e: info@jarc.cat)

Sanitat i alimentació de petits 
remugants
Jornada tècnica: Gurb
Unió de Pagesos: 2a març
(A/e: mhereu@uniopagesos.cat)

Ús de noves tecnologies 
(com sensors) en petits 
remugants per a la producció 
lletera
Jornada tècnica: Manresa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): setembre
(A/e: aida.xercavins@irta.cat)

XVII Jornada tècnica d’oví 
i cabrum
Jornada tècnica de referència:
Os de Balaguer
ST Lleida: 22 febrer
(A/e: ildefons.mateu@gencat.cat)
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Responsabilitats dels titulars 
d’explotacions ramaderes 
de remugants
Jornada tècnica: Rasquera
ST Terres de l’Ebre: 1a maig
(A/e: mdecastro@gencat.cat)

Propietats de l’ovella ripollesa 
en la gastronomia
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 2a març
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Oportunitats de futur 
en la comercialització del xai 
i cabrit i diversificació econòmica
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 2a octubre
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Curs de formació en tinció natural 
de la llana
Jornada tècnica: Sort
Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici: 2a octubre
(A/e: maniz@gencat.cat) 

Bones pràctiques  
en el maneig dels animals  
per augmentar el valor de la llana
Jornada tècnica: Sort
Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici: 2a juny
(A/e: maniz@gencat.cat) 

Propietats nutricionals de l’ovella 
raça xisqueta
Jornada tècnica: Torre de Cabdella
EA Pallars: 1a octubre
(A/e: pmontoro@gencat.cat)

Gestió tecnicoeconòmica  
de les explotacions de petits  
remugants
Jornada tècnica: 
Vallfogona de Balaguer
Associació de Ramaders de Cabrum 
de Catalunya (ARCC): 2a novembre
(A/e: caprino@arcc.cat)

Control lleter oficial a Catalunya 
en races lleteres de boví, oví 
i cabrum
Jornada tècnica: Vic
Associació de Ramaders de Cabrum 
de Catalunya (ARCC): 2a març
(A/e: caprino@arcc.cat)
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El paper de la pesca artesanal  
en la conservació del litoral  
i dels recursos turístics 
Jornada tècnica: Torredembarra
ST Tarragona: 2a abril
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Workshop Avenços obtinguts 
amb el cultiu de corball en el marc 
del projecte EU-DIVERSIFY
Jornada tècnica: Barcelona
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: alicia.estevez@irta.cat)

Perspectives de la implantació 
de l’aqüicultura a la Costa Brava
Jornada tècnica: Palamós
EA Empordà: octubre
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Dia de l’aqüicultura
Jornada tècnica: 
Sant Carles de la Ràpita
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: ricard.carbo@irta.cat)

Novetats en la producció 
de bivalves
Jornada tècnica: 
Sant Carles de la Ràpita
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: noelia.carrasco@irta.cat)

Programa de seguiment 
de la qualitat de les aigües 
a les zones de producció 
de marisc
Jornada tècnica: 
Sant Carles de la Ràpita
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: jorge.diogene@irta.cat)

Projecte Sèpia: un projecte per 
fomentar pràctiques sostenibles 
en el sector de la pesca
Jornada tècnica: Torroella de Montgrí
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes 
i Baix Ter: a determinar
(A/e: opalou@gencat.cat)
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Cursos i jornades 
 

Cultiu ecològic de plantes 
aromàtiques
Curs (50 h): Manresa
EA Manresa: 22 gener
(A/e: joamador@gencat.cat)

III Jornades d’aprofitaments
i cultiu de plantes aromàtiques 
i medicinals del Pirineu
Jornada tècnica: Alins
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
1a octubre
(A/e: mlujan@gencat.cat)

Aprofitament dels productes  
secundaris del bosc: els fruits  
de tardor
Jornada tècnica: Argençola
EA Tàrrega: 2a gener
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Botànica a la cuina. Espècies, 
herbes i flors: la farigola
Jornada tècnica: Argençola
EA Tàrrega: 1a juny
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat) 

Saviesa i experiències  
de les llavors tradicionals
Jornada tècnica: Argençola
EA Tàrrega: 1a març
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

II Jornada tècnica de les plantes 
aromàtiques i medicinals
Jornada tècnica: 
Avellanes i Santa Linya
ST Lleida: 28 octubre
(A/e: ildefons.mateu@gencat.cat)

Jornada tècnica de l’all de Belltall
Jornada tècnica: Belltall
ST Tarragona: 1a novembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

El cultiu del safrà a Catalunya
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
Servei d’Ordenació Agrícola: 
2a novembre
(A/e: cchico@gencat.cat)

V Jornada tècnica de la camamilla
Jornada tècnica: Linyola
ST Lleida: abril
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

Producció de tòfona  
a les muntanyes de Prades
Jornada tècnica: Prades
ST Tarragona: 2a setembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat) 

IV Jornada sobre plantes i fruits 
silvestres de Catalunya
Jornada tècnica: Prullans
ST Lleida: 2a setembre
(A/e: nfontanet@gencat.cat) 
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Més enllà de la recol·lecció 
de genciana. Perspectives 
de desenvolupament en zones 
de muntanya 
Jornada tècnica:  
Puigcerdà, Esterri d’Àneu
Consorci Centre de Ciència i Tecno-
logia Forestal de Catalunya (CTFC): 
febrer, març
(A/e: roser.cristobal@ctfc.cat)

Elaborats a partir de genciana.  
Els vermuts artesans
Jornada tècnica: Reus
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC): 1a maig
(A/e: roser.cristobal@ctfc.cat)

El safrà: cultiu, usos i propietats
Jornada tècnica: 
Santa Coloma de Queralt
EA Tàrrega: 2a octubre
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat) 

L’associacionisme: element clau 
per al desenvolupament del sector 
de les PAM
Jornada tècnica: Solsona
Consorci Centre de Ciència i Tecnolo-
gia Forestal de Catalunya (CTFC): 
2a octubre
(A/e: eva.more@ctfc.cat)

El cultiu del llúpol a Catalunya
Jornada tècnica: Solsona
Servei d’Ordenació Agrícola: 
1a juliol
(A/e: cchico@gencat.cat)

Observem l’entorn i aprofitem-lo. 
Plantes i altres coses…
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 1a octubre
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Activitats demostratives

Prospecció de varietats 
registrades de PAMS per 
contrastar-les amb les poblacions 
silvestres locals 
Assaig: a determinar
Consorci Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC): tot l’any
(A/e: roser.cristobal@ctfc.cat)

Parcel·la demostrativa 
de diferents tècniques 
de cultiu del safrà
Assaig: Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: tot l’any
(A/e: ramon.baro@gencat.cat)
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Producció porcina
Curs incorporació de joves (40 h): 
Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 5 març
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Jornada tècnica ramadera
Jornada tècnica: a determinar
Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC): 
febrer
(A/e: ester.aguirre@fcac.coop)

XIV Jornada tècnica de porcí
Jornada tècnica de referència:
Alcarràs
EA Alfarràs: 31 gener
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Novetats en matèria 
de classificació de canals
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Ordenació Ramadera: 
1a juny
(A/e: gumersindo.villa@gencat.cat)

III Jornada del sector porcí 
a les Garrigues
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
ST Lleida: 2a maig
(A/e: llcanela@gencat.cat)

Estratègies per a la reducció 
de nitrogen en producció animal
Jornada tècnica: Caldes de Montbui
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): març
(A/e: maria.devant@irta.cat)

El GTR: una eina de gestió  
per a les explotacions porcines
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 1a maig
(A/e: jmmartin@gencat.cat) 

Optimització de l’engreix 
en el sector porcí
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juny
(A/e: joaquim.soler@irta.cat) 

Bioseguretat a les explotacions 
porcines
Jornada tècnica: Lleida
Servei de Prevenció en Salut Animal: 
1a octubre
(A/e: merce.soler@gencat.cat)
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Jornada tècnica ramadera  
de Móra la Nova
Jornada tècnica: Móra la Nova
ST Terres de l’Ebre: 2a octubre
(A/e: mdecastro@gencat.cat) 

Bioseguretat en l’explotació 
porcina
Jornada tècnica: Peramola
ST Lleida: 2a novembre
(A/e: amircur@gencat.cat) 

Especejament del porc. 
Noves tendències gastronòmiques
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 2a novembre
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Gestió de la reposició de truges
Jornada tècnica: 
Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 2a març
(A/e: clopez@gencat.cat)

Programes de gestió 
d’explotacions de porcí
Jornada tècnica: Vallfogona 
de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 2a gener
(A/e: clopez@gencat.cat)

La situació actual 
de la caudofàgia
Jornada tècnica: Vic
Associació Catalana de Productors 
de Porcí (PORCAT): 1a juliol
(A/e: rpares@porcat.org)

Bioseguretat a les explotacions 
porcines
Jornada tècnica: Vic
Servei de Prevenció en Salut Animal: 
2a juny
(A/e: merce.soler@gencat.cat)

Maneig del garrí deslletat
Jornada tècnica: Vic
ST Catalunya Central: 2a febrer
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

Biocides d’ús ramader: 
com optimitzar els tractaments
Jornada de camp: Vic
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): febrer
(A/e: info@jarc.cat)

Activitats demostratives 

Allotjament de truges lliures  
durant el part per a una producció 
porcina sostenible
Activitat demostrativa
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB): tot l’any
(A/e: pol.llonch@uab.cat)
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Elaboració de compost
Curs (12 h): Amposta
EA Amposta: 5 novembre
(A/e: monica.segura@gencat.cat) 

Maneig del sòl i biofertilitat 
i gestió de plagues i malalties 
en PAE
Curs (50 h): Amposta
EA Amposta: 16 abril
(A/e: monica.segura@gencat.cat) 

Bàsic de producció agrària 
ecològica
Curs (60 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
4 juny
(A/e: jrvalls@gencat.cat)

Plantes bioindicadores. 
Agricultura regenerativa
Curs (20 h): Constantí
EA Mas Bové: 4 juny
(A/e: lidia.munte@gencat.cat)

Agricultura ecològica
Curs (25 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 10 octubre
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica
Curs (60 h): Gandesa
EA Gandesa: maig
(A/e: ivan.busquet@gencat.cat)

Tracció animal en vinya
Curs (30 h): Manresa
EA Manresa: 9 març
(A/e: joamador@gencat.cat)

Producció bovina  
de llet ecològica
Curs (30 h): Manresa
EA Manresa: 7 març
(A/e: joamador@gencat.cat)

Producció de porcí ecològic
Curs (50 h): Manresa
EA Manresa: 1 febrer
(A/e: joamador@gencat.cat)

Aprofundiment en agricultura 
biodinàmica
Curs (50 h): Manresa
EA Manresa: 18 novembre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Permacultura
Curs (50 h): Sant Martí d’Albars
EA Manresa: 20 febrer
(A/e: joamador@gencat.cat)



 Índex  |  Ant.  |  115  |  Seg.04.29
Producció agrària 
ecològica

(2/9)

Producció de porcí ecològic
Curs (20 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 
30 gener
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica. Produccions 
hortofructícoles
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica. Produccions 
agropecuàries
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica. Produccions 
agropecuàries
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica. Produccions 
hortofructícoles
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica
Curs incorporació de joves (60 h): 
Alfarràs
EA Alfarràs: 19 setembre
(A/e: ignasi.casanovas@gencat.cat)

Engreix i aspectes reproductius 
en bovi de carn ecològic
Curs incorporació de joves (40 h): 
Manresa
EA Manresa: 9 octubre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Sistemes de pasturatge 
en producció bovina de llet 
i carn ecològica
Curs incorporació de joves (15 h): 
Manresa
EA Manresa: 2 juny
(A/e: joamador@gencat.cat)

Bàsic de producció agrària 
ecològica
Curs incorporació de joves (60 h): 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 15 gener
(A/e: m.amat@gencat.cat)

Bàsic de producció ramadera 
ecològica
Curs incorporació de joves 
semipresencial (60 h): Talarn
EA Pallars: 15 febrer
(A/e: pmontoro@gencat.cat)

VI Simposi de PAE
Jornada tècnica de referència:
Manresa
Servei d’Ordenació Agrícola: 
desembre
(A/e: isidre.martinez@gencat.cat)

Carn, fruita i verdura ecològica. 
Com fer la reconversió al sistema 
ecològic?
Jornada tècnica: a determinar
EA Tàrrega: 1a juny
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)
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Fertilitat, fonts de matèria  
orgànica, balanç húmic  
i fertilització nitrogenada  
en producció ecològica 
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: febrer
(A/e: rclavaguera@uniopagesos.cat)

Comercialització de productes 
agraris ecològics
Jornada tècnica: Alfarràs
EA Alfarràs: 2a novembre
(A/e: ana.bodet@gencat.cat) 

IX Jornada de fructicultura 
ecològica
Jornada tècnica: Alfarràs
EA Alfarràs: 2a abril
(A/e: ana.bodet@gencat.cat)

Horts escolars ecològics
Jornada tècnica: Altafulla
ST Tarragona: 2a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Gestió i identificació de fauna 
útil (pol·linitzadors i depredadors) 
en agroecosistemes
Jornada tècnica: Amposta
EA Amposta: 2 març
(A/e: monica.segura@gencat.cat)

L’agricultura ecològica en el cultiu 
de l’ametlla
Jornada tècnica: La Granadella
Associació Leader de Ponent: 
1a març
(A/e: info@leaderponent.cat)

Nou marc normatiu europeu 
de la PAE
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Ordenació Agrícola: 2a juny
(A/e: isidre.martinez@gencat.cat)

Comercialització de productes 
ecològics
Jornada tècnica: Barcelona
ST Barcelona: 2a octubre
(A/e: cbollo@gencat.cat)

VIII Jornades de menjadors 
escolar ecològics
Jornada tècnica: Barcelona
ST Barcelona: 1a maig
(A/e: cbollo@gencat.cat)

La producció ecològica 
al Berguedà
Jornada tècnica: Berga
ST Catalunya Central: octubre
(A/e: elisenda.serramacia@gencat.cat)

Control de plagues i malalties  
en horticultura ecològica
Jornada tècnica: Cardedeu
ST Barcelona: 20 maig
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
yago.calbet@gmail.com)

La producció ecològica 
als parcs naturals de l’Empordà
Jornada tècnica: Castelló d’Empúries
Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà: a determinar
(A/e: opalou@gencat.cat)

Iniciatives i experiències  
d’interès per a l’impuls  
a la producció ecològica  
de l’Alt Empordà
Jornada tècnica: Castelló d’Empúries
Xarxa Custòdia del Territori: octubre
(A/e: agroterritori@iaeden.cat)
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La producció ecològica  
en cultius extensius de secà:  
cereals, lleguminoses i farratges
Jornada tècnica: 
Cerdanyola del Vallès
Parc Natural de la Serra de Collserola: 
19 abril
(A/e: ariadna@arrandeterra.org) 

Visita tècnica a finques 
de producció agrària ecològica - 1
Visita tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 19 maig
(A/e: maria.hernandez@gencat.cat)

Visita tècnica a finques  
de producció agrària ecològica - 2
Visita tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 24 novembre
(A/e: maria.hernandez@gencat.cat)

Experiències del pas  
de la fruticultura convencional  
a l’ecològica
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells  
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 2a abril
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat) 

El factor sòl en agricultura 
ecològica
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: a determinar
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat) 

Matins d’Innovació 
Agroalimentària. Ramaderia 
ecològica
Jornada tècnica: Girona
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
abril
(A/e: sribot@gencat.cat)

Eines de millora de la producció 
hortícola ecològica
Jornada tècnica: Granollers
ST Barcelona: 1a novembre
(A/e: angel.ruiz@gencat.cat)

Jornada d’horticultura ecològica 
en secà
Jornada tècnica: Horta de Sant Joan
ST Terres de l’Ebre: 1a juny
(A/e: jesus.gomez@gencat.cat)

Alimentació i nutrició de petits 
remugants en ecològic
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 2a maig
(A/e: laia@rurbans.org)

Gestió holística en ramaderia 
ecològica
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 11 juny
(A/e: laia@rurbans.org)

I Congrés de la Petita Pagesia I
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 2a novembre 
(A/e: laia@rurbans.org)

I Congrés de la Petita Pagesia II
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 2a novembre
(A/e: laia@rurbans.org)

El conreu de la patata ecològica
Jornada tècnica: Llívia
ST Lleida: 2a maig
(A/e: nfontanet@gencat.cat)

Regeneració de sòls 
i aprofitament de l’aigua 
amb disseny línia clau (Keyline)
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 21 març
(A/e: joamador@gencat.cat)
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Porcí extensiu ecològic
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 1a març
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Camps energètics i creixement 
vegetal
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: maig
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Transformació de vegetals  
per a una alimentació  
nutrisimbiòtica
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 1a desembre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Presentació de resultats  
de les experiències de camp  
a Can Poc Oli: te de compost  
i cobertures del sòl 
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 1a novembre
(A/e: joamador@gencat.cat) 

Itineraris d’energies renovables 
i agroecologia
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: abril
(A/e: joamador@gencat.cat)

Aspectes pràctics de la producció 
ramadera ecològica: porcí i oví 
Jornada tècnica: Manresa
ST Catalunya Central: 2a juny
(A/e: tcosta@gencat.cat)

Jornada de producció ramadera 
ecològica de porcí
Jornada tècnica: Manresa
ST Catalunya Central: 1a octubre
(A/e: tcosta@gencat.cat)

Conreus alternatius en agricultura 
ecològica
Jornada tècnica: Molins de Rei
ST Barcelona: 1a febrer
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

L’ús combinat de cultius 
de cobertura i del roller-crimper 
per a la gestió de sistemes 
d’horta ecològica: avantatges 
i inconvenients del roller-crimper 
per a la gestió dels cultius  
Jornada tècnica: Mollet del Vallès
Fundació Bosch i Gimpera: juliol
(A/e: jmblanco@ub.edu)

L’ús combinat de cultius  
de cobertura i del roller-crimper  
per a la gestió de sistemes d’horta 
ecològica: la gestio dels cultius  
de cobertura 
Jornada tècnica: Mollet del Vallès
Fundació Bosch i Gimpera: maig
(A/e: jmblanco@ub.edu)

Debilitats, amenaces, fortaleses 
i oportunitats de la transició 
agroecològica: el cas de l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs 
Jornada tècnica: Mollet del Vallès
Fundació Bosch i Gimpera: abril
(A/e: lchamorro@ub.edu)
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L’ús estratègic de la llaurada,  
la fertilització i els adobs verds 
per a la gestió del sòl en cultius 
extensius en ecològic: avaluació 
de la qualitat del sòl 
Jornada tècnica: Mollet del Vallès
Fundació Bosch i Gimpera: novembre
(A/e: jmblanco@ub.edu) 

5 anys de producció de patata 
de sembra certificada ecològica 
“Trumfa de Vall de Camprodon”  
a Catalunya 
Jornada tècnica: Molló
ST Girona: 2a setembre
(A/e: desenvolupamentrural@
valldecamprodon.org) 

La producció de garrofa ecològica
Jornada tècnica: Mont-roig del Camp
ST Tarragona: 1a abril
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Dinamització agroecològica
Jornada tècnica: Morera de Montsant
Parc Natural de la Serra de Montsant: 
20 novembre
(A/e: info.pnmontsant@gencat.cat) 

Ús de productes naturals 
en agricultura i ramaderia
Jornada tècnica: Olius
EA Solsonès: 2a novembre
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

Menjadors escolars ecològics
Jornada tècnica: Reus
ST Tarragona: 1a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada d’horticultura ecològica 
del camp
Jornada tècnica: Reus
ST Tarragona: 2a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

La importància del menjar  
ecològic i local a les escoles
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / 
Agència de Desenvolupament 
del Ripollès: 1a maig
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Seminari avançat en 
agricultura d’alt valor natural: 
agricultura regenerativa
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 26 maig
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Conservació de llavor, elaboració 
de planter i recuperació 
de varietats
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 10 febrer
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Plagues i malalties en horticultura 
ecològica
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 16 juny
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Rotacions i associacions: 
pràctiques amb molts beneficis
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 10 febrer
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Horticultura d’alt valor nutritiu. 
Com produir vegetals sans, 
gustosos i amb altres 
concentracions de nutrients 
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 15 setembre
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)
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Prevenció i terapèutica  
horticultura
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 7 juliol
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org) 

Edafologia hortícola
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 27 gener
(A/e: mcasalprim@fudnacioemys.org)

Bases tècniques de producció 
ecològica de fruiters
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 17 febrer
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Seminari avançat en agricultura 
d’alt valor natural:  
Marges funcionals i fauna auxiliar
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 30 juny
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Com fer més eficient i rentable 
una explotació hortícola
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 29 setembre
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Planificació i mecanització  
d’horta ecològica
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 20 gener
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

Fertilització, purins i adobs 
verds per horta ecològica
Jornada tècnica: Riudarenes
Fundació Emys: 24 març
(A/e: mcasalprim@fundacioemys.org)

VIII Jornades d’horts escolars 
ecològics
Jornada tècnica: Sabadell
ST Barcelona: 1a juliol
(A/e: cbollo@gencat.cat)

Horticultura ecològica
Jornada tècnica: Salt
ST Girona: 1a abril
(A/e: manel.carbo@gencat.cat)

VI Jornada de fructicultura  
ecològica a les zones  
de muntanya
Jornada tècnica: 
Sant Llorenç de Morunys
ST Catalunya Central / 
EA Solsonès: 2a octubre
(A/e: ebrualla@gencat.cat, 
pvericat@gencat.cat)

El blat de moro en PAE
Jornada tècnica: Santa Pau
Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa: 
2a juliol
(A/e: bernat.perramon@gencat.cat)

Els beneficis de consumir  
productes ecològics  
dels sectors de l’horta i ramader
Jornada tècnica: La Seu d’Urgell
ST Lleida: 2a octubre
(A/e: nfontanet@gencat.cat) 

Producte ecològic: 
com incrementar-ne 
el consum  
de forma econòmica?
Jornada tècnica: Solsona
EA Solsonès: 2a octubre
(A/e: pvericat@gencat.cat) 

El producte ecològic: 
beneficis per la salut, 
ambientals i socials
Jornada tècnica: Solsona
EA Solsonès: 2a setembre
(A/e: pvericat@gencat.cat)
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Normes i recomanacions  
per a la conversió a ramaderia 
ecològica
Jornada tècnica: Solsona
Servei d’Ordenació Agrícola: maig
(A/e: isidre.martinez@gencat.cat) 

El Pallars Jussà com a graner  
de la ramaderia ecològica. 
És possible?
Jornada tècnica: Talarn
EA Pallars: 1a maig
(A/e: pmontoro@gencat.cat)

Bioconstrucció aplicada 
a l’explotació agrària
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 1a octubre
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Conreu de la soja. Resultats 
camps demostració Pallars Jussà
Jornada tècnica: Tremp
ST Lleida: 2a gener
(A/e: cestela@gencat.cat)

Avaluació de resultats 
de racionament i gestió 
de l’alimentació en boví ecològic
Jornada tècnica: La Vall de Boí
ST Lleida: 2a febrer
(A/e: iferran@gencat.cat)

Reconversió d’una explotació 
porcina intensiva a explotació 
porcina ecològica
Jornada tècnica: Vic
ST Catalunya Central: 2a març
(A/e: patricia.pladevall@gencat.cat)

La gestió de la fertilització del sòl, 
clau per la millora de la sanitat 
dels cultius
Jornada tècnica: Vilabertran
Servei de Sanitat Vegetal: febrer
(A/e: anna.bartolome@gencat.cat)

Viticultura ecològica
Jornada tècnica: Vilanova i la Geltrú
ST Barcelona: 2a març
(A/e: jsella@gencat.cat)

Accés a la terra de joves 
agricultors agroecològics: 
noves eines i estratègies 
internacionals
Seminari tècnic: Barcelona
Xarxa Custòdia del Territori: 15 maig
(A/e: jrodrigo@xct.cat)

Ramaderia ecològica
Seminari tècnic: Barcelona
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
juny 
(A/e: sribot@gencat.cat)

Producció d’ordi maltejat 
ecològic
Visita tècnica: a determinar
EA Manresa: 1a juliol
(A/e: joamador@gencat.cat)

Visita tècnica d’extensius 
ecològics
Visita tècnica: a determinar
Servei d’Ordenació Agrícola: 
juny
(A/e: lluisvila@gencat.cat)



 Índex  |  Ant.  |  122  |  Seg.04.29
Producció agrària 
ecològica

(9/9)

Visita tècnica explotació ramadera 
ecològica
Visita tècnica: a determinar
ST Terres de l’Ebre / EA Gandesa: 
a determinar
(A/e: mdecastro@gencat.cat, 
acutrona@gencat.cat)

Visita a finca hortícola  
biodinàmica
Visita tècnica: Alenyà (Perpinyà)
ST Girona: 2a maig
(A/e: manel.carbo@gencat.cat)

Activitats demostratives 

Rotació de cultius extensius 
per a gra en producció agrària 
ecològica
Assaig: Santa Pau
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: tot l’any
(A/e: bernat.perramon@gencat.cat)

Finca demostrativa de producció 
agrària ecològica al Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà 
Explotació col·laboradora:  
Castelló d’Empúries
Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà: tot l’any
(A/e: opalou@gencat.cat)

Assaig de gesió d’una explotació 
ecològica destinada a l’alimen-
tació de bestiar boví, mitjançant 
fertilització i rotacions dels cultius 
extensius a Estaràs (Segarra) 
Explotació col·laboradora: Estaràs
ST Lleida: tot l’any
(A/e: apijuan@gencat.cat)

Transició a l’agricultura ecològica 
i implementació de tecnologies 
innovadores per a la conservació 
de la qualitat dels sòls 
Activitat demostrativa
Fundació Bosch i Gimpera: 
tot l’any
(A/e: jmblanco@ub.edu)

Pasturatge rotatiu. 
Experiències pràctiques 
i potencial en clima mediterrani 
Seminari tècnic: Manresa
EA Manresa: 11 gener
(A/e: joamador@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Bàsic de producció integrada
Curs (45 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 7 maig
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

Bàsic de producció integrada
Curs (45 h): Bot
EA Gandesa: 12 febrer
(A/e: ivan.busquet@gencat.cat) 

Bàsic de producció integrada
Formació a distància per internet
(50 h)
EA Mas Bové: 5 març
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de producció integrada
Formació a distància per internet 
(50 h)
EA Mas Bové: 18 juny
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

XI Jornada de producció integrada
Jornada tècnica: Lleida
Servei d’Ordenació Agrícola: maig
(A/e: agoutan@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Estratègia de branding territorial
Jornada tècnica: Bellpuig
Associació Leader de Ponent: 
1a octubre
(A/e: promotur@urgell.cat)

Situació de l’exportació 
de l’oli d’oliva verge extra
Jornada tècnica: 
Les Borges Blanques
ST Lleida: 1a octubre
(A/e: llcanela@gencat.cat)

Alimentació salut i medi ambient. 
Producció local sostenible
Jornada tècnica: Cabacés
Parc Natural de la Serra de Montsant: 
20 març
(A/e: info.pnmontsant@gencat.cat )

III Jornada del pa artesà
Jornada tècnica: Cambrils
ST Tarragona: 16 octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Les propietats nutricionals 
i gastronòmiques del poltre 
de muntanya
Jornada tècnica: Camprodon
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 2a abril
(A/e: info@productesdelripolles.com)

La comercialització col·lectiva 
de productes locals
Jornada tècnica: Cardedeu
ST Barcelona: juny
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
yago.calbet@gmail.com, 
vplanas@ajuntament.granollers.cat)

Nous cultius o innovadors  
(magraners, caquis, pistatxo, 
figuera, etc.)
Jornada tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 6 març
(A/e: daltaba@gencat.cat)

Posicionament web i venda 
per internet
Jornada tècnica: Falset
ST Tarragona: 2a abril
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada tècnica de difusió 
del producte de proximitat: 
trobada entre productors 
i serveis turístics 
Jornada tècnica: Figueres
ST Girona / Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà: novembre
(A/e: os@altemporda.cat)
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Malalties emergents
Jornada tècnica: Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Lleida: 2a juny
(A/e: veterinaris@colvetlleida.org)

Producte local amb valor: 
el porc ecològic
Jornada tècnica: Olius
Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central: 
2a setembre
(A/e: gerencia@lcc.cat)

Costos i viabilitat de la venda  
de proximitat en el món agrari  
i rural
Jornada tècnica: Olot
ST Girona: juny
(A/e: fes@olot.cat)

Networking de productes 
agroalimentaris entre productors, 
comerç i restauració
Jornada tècnica: Plans de Sió
ST Lleida: 2a setembre
(A/e: marta.ibars@gencat.cat) 

Innovació en sistemes 
de comercialització
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
ST Barcelona: 2a març
(A/e: cbollo@gencat.cat,
 jpeman2@xtec.cat)

Producció agroalimentària als 
espais naturals: un valor afegit
Jornada tècnica: Preixana
Associació Leader de Ponent: 
1a maig
(A/e: info@leaderponent.cat)

Màrqueting digital: 
com fer un vídeo promocional
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Agència de 
Desenvolupament del Ripollès: febrer
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Introduïm els formatges locals 
a la cuina del territori
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Associació Producte del 
Ripollès: 2a setembre
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Comunicació i comercialització  
en productes agroalimentaris  
artesans. Cervesa artesana
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a febrer
(A/e: almodis.pardo@gencat.cat)

Comerç just local i global
Jornada tècnica: Valls
ST Tarragona: 1 agost
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Xarxes socials amb mòbil 
i aplicacions mòbils 
per a empresaris agroalimentaris
Seminari tècnic: Terrassa
ST Barcelona: 24 gener
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

2on workshop per a petits  
productors (valorització  
dels productes de proximitat)
Seminari tècnic: Cruïlles, Monells  
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 2a juny
(A/e: fribasn_ext@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Programació de regs i fertirrigació
Curs (20 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 6 novembre
(A/e: mtsisquella@gencat.cat) 

Gestió de comunitats de regants
Curs (12 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 6 febrer
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Bàsic de reg
Formació a distància per internet 
(50 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de reg
Formació a distància per internet 
(50 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de reg
Curs incorporació de joves (50 h): 
Gandesa
EA Gandesa: 9 abril
(A/e: phernandeza@gencat.cat)

Noves tecnologies i sistemes 
d’assessorament en reg
Jornada tècnica de referència:
Tàrrega
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
1a desembre
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Metodologia i optimització 
del reg
Jornada tècnica: a determinar
ST Terres de l’Ebre / EA Gandesa: 
a determinar
(A/e: mdecastro@gencat.cat, 
acutrona@gencat.cat)

Foment del regadiu 
al Segarra Garrigues
Jornada tècnica: Albi
ST Lleida: 1a maig
(A/e: llcanela@gencat.cat)

Gestió del sòl i del reg 
en escenaris de sequera
Jornada tècnica: Barcelona
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
1a juliol
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Oportunitats del projecte 
de regadiu Xerta-Sénia 
per al sector agroalimentari
Jornada tècnica: Tortosa
Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC): 
19 gener
(A/e: ester.aguirre@fcac.coop)
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Economia de l’aigua
Jornada tècnica: Barcelona
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
2a març
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Fertirrigació en l’olivera II
Jornada tècnica: Bovera
ST Lleida: 2a març
(A/e: llcanela@gencat.cat)

Accions per millorar el reg 
i la gestió de l’aigua en zones 
d’alt impacte ambiental
Jornada tècnica: Castelló d’Empúries
Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà: 1a abril
(A/e: opalou@gencat.cat)

Dies del reg
Jornada tècnica: diversos municipis
EA Tàrrega / Oficina del Regant: tot l’any
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Innovació al sector del reg
Jornada tècnica: Lleida
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
2a setembre
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Jornada de teledetecció 
aplicada a reg
Jornada tècnica: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juny
(A/e: joaquim.bellvert@irta.cat)

Jornada de referència de reg 
en olivera
Jornada tècnica: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: joan.rufat@irta.cat)

Fertirrigació en l’olivera I
Jornada tècnica: Bellaguarda
ST Lleida: 1a març
(A/e: llcanela@gencat.cat)

L’assessorament en la presa 
de decisions als regadius
Jornada tècnica: Mollerussa
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
2a març
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Alternatives de cultius en la 
comunitat de regants d’Oliana
Jornada tècnica: Oliana
EA Tàrrega / Oficina del Regant: gener
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

VII Jornades agràries de Preixana
Jornada tècnica: Preixana
ST Lleida: 2a gener
(A/e: andreu.bosch@gencat.cat)

Maneig del reg en sòls salinitzats
Jornada tècnica: Selva del Camp
ST Tarragona: 1a febrer
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Dies del reg al Segarra Garrigues. 
Nous cultius de reg
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
2a febrer
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

6a Trobada de comunitats 
de regants
Jornada tècnica de referència: Tremp
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
6 abril
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Dies del reg al Segarra Garrigues. 
Fertirrigació en vinya
Jornada tècnica: Verdú
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
1a febrer
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)
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Manteniment d’instal·lacions  
de reg. Actuacions per l’inici  
de campanya
Jornada de camp: diversos municipis
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
març a octubre
(A/e: carles.pedros@gencat.cat) 

El rol que ha de tenir la pagesia 
local davant l’arribada del regadiu 
del canal Segarra 
Seminari tècnic: Les Borges Blanques
Associació Leader de Ponent: 
24 maig
(A/e: ivan@ccgarrigues.com) 

Programació de reg a través 
de l’eina de reg de RuralCat 
i el Simulador IES
Seminari tècnic: diversos municipis
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
abril a octubre
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Avaluació d’instal·lacions  
de reg
Seminari tècnic: diversos municipis
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
abril a octubre
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

Avaluació de l’aspersió 
a baixa pressió
Seminari tècnic: Lleida
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
tot l’any
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Seminaris per a tècnics 
del sector del regadiu
Seminari tècnic: Tàrrega
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
1a febrer, novembre
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Gestió eficient de l’aigua  
de reg al Segarra Garrigues
Seminari tècnic: Tàrrega
EA Tàrrega / Oficina del Regant: tot l’any
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Dies del reg al Segarra Garrigues. 
Nous cultius de reg
Visita tècnica: diversos municipis
EA Tàrrega / Oficina del Regant: tot l’any
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Coneix els nostres regadius
Visita tècnica: diversos municipis
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 2a març
(A/e: mtsisquella@gencat.cat)

Estació lisimètrica, estació 
agroclimàtica i instal·lació de reg
Visita tècnica: Mollerussa
EA Tàrrega / Oficina del Regant: 
2a febrer
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

Activitats demostratives 

Impuls a la difusió del reg  
per degoteig en el cultiu  
de blat de moro
Activitat demostrativa
Fundació Mas Badia: 
tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)

Seguiment de la introducció 
de reg en parcel·les de vinya 
a la DO Costers del Segre,
subzona Valls del Riu Corb 
i la DO Terra Alta
Activitat demostrativa: 
Terra Alta, Ugell
INCAVI: tot l’any
(A/e: lluis.giralt@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Benestar animal durant  
el transport
Curs (20 h): Alcanar
EA Amposta: 28 abril
(A/e: miquel.querol@gencat.cat) 

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader
Curs (25 h): Alcarràs
EA Alfarràs: 15 febrer
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Benestar animal 
en explotacions porcines
Curs (20 h): Alcarràs
EA Alfarràs: 15 octubre
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader
Curs (25 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 febrer
(A/e: ichordi@gencat.cat) 

Benestar animal durant 
el transport
Curs (20 h): Amposta
EA Amposta: 18 abril
(A/e: miquel.querol@gencat.cat) 

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader. 
Mòdul específic
Curs (13 h): Amposta
EA Amposta: 10 abril
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de plaguicides d’ús ramader
Curs (25 h): Banyoles
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 
2 octubre
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Benestar animal en explotacions 
bovines
Curs (20 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 
5 febrer
(A/e: erapado@gencat.cat)

Benestar animal 
en explotacions avícoles
Curs (20 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 1 març
(A/e: erapado@gencat.cat)
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Manipulador i aplicador de pro-
ductes biocides d’ús ramader
Curs (25 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 2 octubre
(A/e: erapado@gencat.cat)

Benestar animal en explotacions 
porcines. Mòdul específic
Curs (8 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 1 març
(A/e: erapado@gencat.cat)

Manipulador i aplicador de pro-
ductes biocides d’ús ramader
Curs (25 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 4 abril
(A/e: erapado@gencat.cat)

Benestar animal en explotacions 
ovines. Mòdul específic
Curs (8 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 3 abril
(A/e: erapado@gencat.cat)

Benestar animal  
en explotacions avícoles 
Curs (20 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 16 gener
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader
Curs (25 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 6 novembre
(A/e: jmmartin@gencat.cat) 

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 6 novembre
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Gandesa
EA Gandesa: 26 novembre
(A/e: mariajborrull@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de plaguicides d’ús ramader
Curs (25 h): Lleida
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 
24 setembre
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader
Curs (25 h): Móra d’Ebre
EA Gandesa: 5 novembre
(A/e: mariajborrull@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader
Curs (25 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
12 novembre
(A/e: palbo@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Sénia
EA Amposta: 6 febrer
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader
Curs (25 h): Sort
EA Pallars: 7 març
(A/e: pmontoro@gencat.cat)
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Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Talarn
EA Pallars: 24 abril
(A/e: pmontoro@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 15 octubre
(A/e: cpfuentes@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 12 febrer
(A/e: cpfuentes@gencat.cat)

Benestar animal en explotacions 
porcines
Curs (20 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 26 febrer
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 5 febrer
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader. Mòdul específic
Curs (13 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 
27 febrer
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader
Curs (25 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 26 febrer
(A/e: fvalverde@gencat.cat) 

Benestar animal durant 
el transport
Curs (20 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 
30 gener
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de plaguicides d’ús ramader
Curs (25 h): Vic
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 19 gener
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Benestar animal durant  
el transport
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal durant 
el transport
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat) 

Manipulador i aplicador 
de productes biocides 
d’ús ramader
Formació a distància per internet 
(13 h)
EA Mas Bové: 30 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)
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Benestar animal en explotacions 
porcines
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader
Formació a distància per internet 
(13 h)
EA Mas Bové: 8 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal  
en explotacions porcines
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes biocides  
d’ús ramader
Formació a distància per internet 
(13 h)
EA Mas Bové: 15 octubre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal en explotacions 
porcines
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal a l’escorxador
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal durant  
el transport
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal a l’escorxador
Formació a distància per internet 
(20 h)
EA Mas Bové: 6 novembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Benestar animal en explotacions 
porcines
Curs incorporació de joves (20 h): 
Tàrrega
EA Tàrrega: 9 abril
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Benestar animal en explotacions 
avícoles
Curs incorporació de joves (20 h): 
Tàrrega
EA Tàrrega: 25 maig
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Ús racional dels antibiòtics 
i el futur en els pinsos
Jornada tècnica: a determinar
Associació Catalana de Fabricants 
d’Aliments Compostos (ASFAC): 1a juny
(A/e: asfac@asfac.org)

Gestió de la caudofàgia en bestiar 
porcí. Factors de risc
Jornada tècnica de referència:
a determinar
Servei d’Ordenació Ramadera: 2a abril
(A/e: florenci.vivas@gencat.cat)
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Presentació dels Procediments 
Normalitzats de Treball d’aptitud 
per al transport
Jornada tècnica: a determinar
Servei d’Ordenació Ramadera: 
1a març
(A/e: rosada.gili@gencat.cat)

Procediments pel sacrifici 
d’animals en explotació
Jornada tècnica: a determinar
ST Terres de l’Ebre / EA Gandesa: 
a determinar
(A/e: mdecastro@gencat.cat, 
acutrona@gencat.cat)

Comercialització de medicaments 
veterinaris. Sector animal 
de companyia
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Alimentació Animal i Segure-
tat de la Producció Ramadera: abril
(A/e: montse.rosas@gencat.cat)

Situació del benestar animal  
a escorxador i adaptació dels  
requeriments estructurals  
pel 2019
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Ordenació Ramadera: 
1a octubre
(A/e: rosada.gili@gencat.cat)

Control del BVD 
(Diarrea Vírica Bovina) 
i bioseguretat
Jornada tècnica: Bellaterra
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: alberto.allepuz@irta.cat)

Programa de vigilància 
del Virus del Nil Occidental
Jornada tècnica: Bellaterra
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: nuria.busquets@irta.cat)

La tuberculosi en la fauna 
silvestre
Jornada tècnica: Bellaterra
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: bernat.perez@irta.cat)

L’impacte del microbioma 
en la salut animal
Jornada tècnica: Bellaterra
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: flor.correa@irta.cat)

Responsabilitats dels titulars 
de les explotacions ramaderes
Jornada tècnica: Berga
ST Catalunya Central: 2a setembre
(A/e: montserrat.gine@gencat.cat)

Bioseguretat a les explotacions 
ramaderes intensives
Jornada tècnica: Cervera
ST Lleida: 2a abril
(A/e: msala@gencat.cat)

Procediments normalitzats  
de treball en animals no aptes  
pel transport
Jornada tècnica: Cervera
ST Lleida: 1a maig
(A/e: isabel.babia@gencat.cat)

Ús responsable d’antimicrobians
Jornada tècnica: Cervera
ST Lleida: 1a octubre
(A/e: engelbert.magrina@gencat.cat)

Salut i benestar animal 
amb recursos naturals
Jornada tècnica: Llavorsí
Associació Rurbans: 2a març
(A/e: laia@rurbans.org)



 Índex  |  Ant.  |  134  |  Seg.04.33
Sanitat i benestar 
animal

(6/6)

Benestar animal en porcí
Jornada tècnica: Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida: 
1a maig
(A/e: veterinaris@colvetlleida.org)

Nou Decret de gestió  
de les dejeccions ramaderes
Jornada tècnica: Òdena
ST Catalunya Central: 2a maig
(A/e: raquel.sanchez@gencat.cat)

Higiene i producció primària 
agrícola
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
ST Barcelona: 2a abril
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Bioseguretat, benestar 
i salut animal
Jornada tècnica: Sort, Talarn 
i El Pont de Suert
EA Pallars: gener
(A/e: pmontoro@gencat.cat)

Bones pràctiques en granges 
europees per evitar el tall de cues 
i per millorar altres aspectes 
d’eficiència i benestar 
Jornada tècnica: Vic
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): febrer
(A/e: emma.fabrega@irta.cat)

Certificació en benestar animal. 
Visió basada en l’animal
Jornada tècnica: Vic
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: antoni.dalmau@irta.cat)

Protocol per a la vigilància 
i control de la presència 
d’aflatoxines
Jornada tècnica: Vic, Lleida
Servei d’Alimentació Animal 
i Seguretat de la Producció 
Ramadera: setembre
(A/e: belen.folgueras@gencat.cat)
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Cursos i jornades 

Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (60 h): Alcanar
EA Amposta: 13 octubre
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Alcanar
EA Amposta: 6 febrer
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Alcarràs
EA Alfarràs: 15 febrer
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (60 h): Alcarràs
EA Alfarràs: 15 octubre
(A/e: jaume.castells@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 febrer
(A/e: ichordi@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 març
(A/e: ichordi@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 15 octubre
(A/e: ichordi@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (60 h): Alfarràs
EA Alfarràs: 1 febrer
(A/e: ichordi@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Amposta
EA Amposta: 20 febrer
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat)
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Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Amposta
EA Amposta: 9 març
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Amposta
EA Amposta: 16 juny
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (60 h): Amposta
EA Amposta: 24 gener
(A/e: aecaamp.daam@gencat.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes fitosanitaris bàsic
Curs (25 h): Banyoles
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 29 octubre
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes fitosanitaris bàsic
Curs (25 h): Bellver de Cerdanya
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 26 febrer
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Manipulador i aplicador de 
productes fitosanitaris qualificat
Curs (60 h): Bellver de Cerdanya
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 13 setembre
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (60 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 23 gener
(A/e: bviladegut@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 10 abril
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Les Borges Blanques
EA Les Borges Blanques: 6 febrer
(A/e: mvilagines@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: maig
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: octubre
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: novembre
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)
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Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura
EA Empordà: març
(A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (60 h): Gandesa
EA Gandesa: 8 gener
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Gandesa
EA Gandesa: 4 maig
(A/e: edelrosario@gencat.cat)

Manipulador i aplicador de  
productes fitosanitaris qualificat
Curs (60 h): Lleida
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 8 març
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Manipulador i aplicador  
de productes fitosanitaris bàsic
Curs (25 h): Lleida
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 20 març
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes fitosanitaris bàsic
Curs (25 h): Manresa
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 8 maig
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Manipulador i aplicador de  
productes fitosanitaris qualificat
Curs (60 h): Mollerussa
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 8 octubre
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Olot
EAF Santa Coloma de Farners: 
18 setembre
(A/e: davidjuan.roman@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (60 h): Olot
EAF Santa Coloma de Farners: 
15 gener
(A/e: davidjuan.roman@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Sant Boi de Llobregat
EAF Santa Coloma de Farners: 
6 febrer
(A/e: davidjuan.roman@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes fitosanitaris bàsic
Curs (25 h): Sant Boi de Llobregat
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 7 febrer
(A/e: lleida5@jarc.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Sant Carles de la Ràpita
EA Amposta: 9 gener
(A/e: miquel.querol@gencat.cat)
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Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (60 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 12 febrer
(A/e: subi.agro@hotmail.com)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 5 febrer
(A/e: subi.agro@hotmail.com)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 5 novembre
(A/e: subi.agro@hotmail.com)

Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
22 gener
(A/e: aida.carbonell@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (60 h): Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
21 febrer
(A/e: aida.carbonell@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Talarn
EA Pallars: 20 febrer
(A/e: pmontoro@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 15 gener
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 9 abril
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 1 octubre
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (60 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 30 gener
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (25 h): Vallfogona de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 29 gener
(A/e: fvalverde@gencat.cat)

Manipulador i aplicador 
de productes fitosanitaris bàsic
Curs (25 h): Viladecans
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): 30 gener
(A/e: lleida5@jarc.cat)
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Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs (25 h): Vilassar de Mar
EAF Santa Coloma de Farners: 
30 gener
(A/e: mireia.oliva@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs (60 h): Vilassar de Mar
EAF Santa Coloma de Farners: 
30 octubre
(A/e: mireia.oliva@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Curs semipresencial (60 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 12 novembre
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Curs semipresencial (60 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 19 febrer
(A/e: mireia.pinol@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(25 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(25 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell qualificat de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(60 h)
EA Mas Bové: 9 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(25 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(25 h)
EA Mas Bové: 4 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Nivell bàsic de manipulador 
i aplicador de productes 
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(25 h)
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)
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Nivell bàsic de manipulador  
i aplicador de productes  
fitosanitaris
Formació a distància per internet 
(25 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Novetats en l’àmbit 
de la comercialització i ús
de productes fitosanitaris
Jornada tècnica: a determinar
Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC): maig
(A/e: ester.aguirre@fcac.coop)

Xylella fastidiosa: situació 
i experiència al País Valencià
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: abril
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Control de malalties  
de quarantena: foc bacterià,  
Xanthomones, Sharka i Xylella
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos / Servei de Sanitat 
Vegetal / ST Lleida: febrer
(A/e: rclavaguera@uniopagesos.cat)

Xylella fastidiosa. 
Evolució de la malaltia
Jornada tècnica: El Bruc
ST Catalunya Central: 2a febrer
(A/e: raquel.sanchez@gencat.cat)

Sanitat vegetal en el cultiu 
d’avellana ecològica
Jornada tècnica: Brunyola
Servei de Sanitat Vegetal: març
(A/e: jordi.mateu@gencat.cat)

Horta.Net
Jornada tècnica: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): desembre
(A/e: judit.arno@irta.cat)

Jornada Grup Operatiu recursos 
biològics en cultius d’horta
Jornada tècnica: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): febrer
(A/e: jordi.riudavets@rita.cat, 
judit.arno@irta.cat)

V Jornada Interactiva  
de protecció vegetal
Jornada tècnica: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: cinta.calvet@irta.cat)

Innovacions en CIP 
en cultius d’horta
Jornada tècnica: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): setembre
(A/e: judit.arno@irta.cat)

Jornada sobre la Xylella fastidiosa
Jornada tècnica: Gandesa
EA Gandesa: febrer
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Utilització de ratpenats 
pel control de plagues
Jornada tècnica: Gandesa
EA Gandesa: maig
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Confusió sexual pel control 
de plagues
Jornada tècnica: Gandesa
EA Gandesa: maig
(A/e: acutrona@gencat.cat)
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Jornada de l’Associació 
d’Agrupacions de Defensa 
Vegetal de Catalunya
Jornada tècnica: Lleida
Servei de Sanitat Vegetal: 26 gener
(A/e: ttornos@gencat.cat)

XI Jornada de sanitat vegetal
Jornada tècnica de referència: Lleida
Servei de Sanitat Vegetal: 
2a setembre
(A/e: jgine@gencat.cat)

Problemàtica associada al control 
de Cydia pomonella en fruiters 
de llavor
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida: 1a febrer
(A/e: adolset@gencat.cat, 
xauque@gencat.cat)

Xylella fastidiosa: situació actual 
a Europa i símptomes en olivera, 
vinya i altres espècies
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida / Servei de Sanitat Vegetal: 
2a maig
(A/e: natalia.zamora@gencat.cat, 
miguel.fernandezm@gencat.cat)

La sanitat vegetal en el sector 
dels vivers
Jornada tècnica: Lleida
ST Lleida / Servei de Sanitat Vegetal: 
2a febrer
(A/e: nroque@gencat.cat, 
dllobera@gencat.cat, 
aniol.vilalta@gencat.cat)

Diagnòstic microscòpic 
de les principals malalties 
fúngiques en horta
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 2a novembre
(A/e: joamador@gencat.cat)

Jornada de l’Associació 
de tècnics d’Agrupacions 
de Defensa Vegetal de Lleida
Jornada tècnica de referència:
Mollerussa
Servei de Sanitat Vegetal: 2a març
(A/e: ttornos@gencat.cat)

Jornada Grup Operatiu 
per al control de la mosca 
de l’olivera: aplicació de caolí
Jornada tècnica: Pau
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juliol
(A/e: jmiguel.fibla@irta.cat)

Situació i identificació 
de la Xylella fastidiosa
Jornada tècnica: Perelló
Servei de Sanitat Vegetal: 
1a febrer
(A/e: ggalimany@gencat.cat)

Xylella fastidiosa. Situació actual 
i identificació de símptomes en 
plantes ornamentals
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
ST Barcelona: 2a març
(A/e: cbollo@gencat.cat, 
jpeman2@xtec.cat)

Fauna auxiliar emprada 
en el control biològic de plagues
Jornada tècnica: Prat de Llobregat
ST Barcelona / Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat: gener
(A/e: ajvalma@gencat.cat)
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XII Jornada sobre jardineria i plan-
tes ornamentals: Maneig integrat 
de plagues i malalties emergents 
en vivers ornamentals i hortícoles 
Jornada tècnica: Reus
ST Tarragona / Gremi de Jardineria 
de Catalunya: 2a febrer
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

El control biològic com a eina  
de gestió de plagues en espais 
verds
Jornada tècnica: Sant Hilari Sacalm
Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya: 1 març
(A/e: lluis.benejam@uvic.cat)

Control de Xylella fastidiosa 
en jardineria
Jornada tècnica: 
Santa Coloma de Farners
EAF Santa Coloma de Farners: 
1a juny
(A/e: aida.carbonell@gencat.cat)

Sanitat vegetal en conreus 
extensius ecològics
Jornada tècnica: 
La Tallada d’Empordà
Servei de Sanitat Vegetal: 
octubre
(A/e: jordi.mateu@gencat.cat)

Sanitat vegetal en fructicultura 
ecològica
Jornada tècnica: 
La Tallada d’Empordà
Servei de Sanitat Vegetal: febrer
(A/e: lluisvila@gencat.cat)

Plagues i malalties emergents 
en cultius llenyosos
Jornada tècnica: Tarragona
ST Tarragona: 1a abril
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Sanitat vegetal eficient 
dels cultius extensius
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 2a febrer
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Sanitat vegetal sostenible 
en olivicultura
Jornada tècnica: Vilajuïga
Servei de Sanitat Vegetal: juny
(A/e: jordi.mateu@gencat.cat)

Mosca de l’oliva: recompte de 
picades i decisió de tractaments 
a nivell de finca
Jornada de camp: Constantí
ST Tarragona: 2a setembre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Taller demostratiu de micorrizes
Seminari tècnic: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: amelia.camprubi@irta.cat)

Seminari tècnic sobre Xylella 
fastidiosa
Seminari tècnic: Cabrils
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): abril
(A/e: jordi.sabate@irta.cat)
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Tractaments fitosanitaris  
a dosi ajustada en fruiters  
i vinya (sistema DOSA3D)
Seminari tècnic: Lleida
Universitat de Lleida (UdL) / 
Servei de Sanitat Vegetal: 1a juny
(A/e: splanas@eagrof.udl.cat)

Innovació en maquinària  
de tractaments i dosificació
Seminari tècnic: La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): agost
(A/e: pere.vilardell@irta.cat)

Cicle de 12 reunions tècniques 
de seguiment anual de plagues 
i malalties de la pomera i el perer
Seminari tècnic: La Tallada d’Empordà
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): desembre
(A/e: adriana.escudero@irta.cat)

Comitès tècnics Fruit.Net
Seminari tècnic: Tàrrega
EA Tàrrega / Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA): 
2a febrer
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Activitats demostratives

Assaig de control de la plaga 
de la papallona defoliadora 
del boix (Cydalima perspectalis)
Assaig: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: tot l’any
(A/e: webassol@gencat.cat)

Gestió de la coberta vegetal 
a la línia dels arbres amb 
maquinària com a alternativa 
als herbicides 
Activitat demostrativa
Fundació Mas Badia: tot l’any
(A/e: joan.bonany@irta.cat)

Projecte demostratiu de l’itinerari 
 tècnic per una correcta gestió 
dels productes fitosanitaris  
en fruiters - FITOGEST 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: miguel.peris@irta.cat)

Demostració pràctica  
de l’aplicabilitat de mapes  
de vegetació per a l’aplicació  
variable de productes  
fitosanitaris a la vinya 
Activitat demostrativa
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC): tot l’any
(A/e: emilio.gil@upc.edu)
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Cursos i jornades 

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Curs semipresencial (30 h): Talarn
EA Pallars: 11 abril
(A/e: alba.vila@gencat.cat)

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Formació a distància per internet 
(30 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Formació a distància per internet (30 h) 
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Formació a distància per internet (30 h) 
EA Mas Bové: 24 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Curs incorporació de joves (30 h): 
Gandesa
EA Gandesa: 8 octubre
(A/e: ivan.busquet@gencat.cat)

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Curs incorporació de joves (30 h): 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech: 5 novembre
(A/e: jnolla@gencat.cat)

Bàsic de seguretat i prevenció 
de riscos laborals a l’explotació 
agrària
Curs incorporació de joves 
semipresencial (30 h): Amposta
EA Amposta: 5 novembre
(A/e: lchavarria@gencat.cat)

Prevenció de riscos laborals 
en el sector agrari. 
Equips d’aplicació de productes 
Jornada tècnica: Tàrrega
EA Tàrrega: 1a febrer
(A/e: jfornsubira@gencat.cat)
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Innovació i innocuïtat  
en la indústria alimentària
Jornada tècnica: Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya: 
2a març
(A/e: secretaria_tecnica@agrifor.org)

Els residus en l’oli d’oliva 
verge extra
Jornada tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 14 març
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Quadern d’explotació agrari
Jornada tècnica: Constantí
EA Mas Bové: 23 novembre
(A/e: lmunte@gencat.cat)

Protocols i autocontrols 
en granges
Jornada tècnica: Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Lleida: 2a abril
(A/e: veterinaris@colvetlleida.org)

Resistències als antibiòtics
Jornada tècnica: Lleida
Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Lleida: 1a setembre
(A/e: veterinaris@colvetlleida.org)

La classificació de les canals 
en els escorxadors
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Agència 
de Desenvolupament del Ripollès: 
1a juny
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Traçabilitat a l’explotació  
ramadera: els registres obligatoris
Jornada tècnica de referència: Vic
Servei d’Alimentació Animal i Segure-
tat de la Producció Ramadera: març
(A/e: nuria.ribas@gencat.cat)

Activitats demostratives

És suficientment segur el teu 
procés tèrmic? - PROTERM
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: brigitte.martinez@irta.cat)

Altes pressions hidrostàtiques 
per aliments més segurs, saluda-
bles i innovadors - HPPALIM
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: anna.jofre@irta.cat)
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Fonaments zootècnics I
Formació a distància per internet 
(42 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Fonaments zootècnics I
Formació a distància per internet 
(42 h)
EA Mas Bové: 30 gener
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Fonaments zootècnics II
Formació a distància per internet 
(45 h)
EA Mas Bové: 10 abril
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Fonaments zootècnics II
Formació a distància per internet 
(45 h)
EA Mas Bové: 25 setembre
(A/e: atorredemer@gencat.cat)

Ramaderia de boví de carn 
Curs incorporació de joves (40 h): 
Bellestar
EA Pirineu: 1 octubre
(A/e: nvalls@gencat.cat)

XX Jornada tècnica de boví 
de carn d’Alcarràs
Jornada tècnica: Alcarràs
Associació de Ramaders de Boví 
de Carn d’Alcarràs: 25 octubre
(A/e: gestio@alcarrasbovi.net)

Anàlisi de costos en l’engreix 
ecològic de vaquí de carn
Jornada tècnica: 
Bellver de Cerdanya
ST Lleida: 1a febrer
(A/e: nfontanet@gencat.cat)

Jornada instal·lacions 
vedells d’engreix
Jornada tècnica: 
Caldes de Malavella
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: maria.devant@irta.cat)

Millores en l’explotació 
i comercialització
Jornada tècnica: Girona
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): juny
(A/e: info@jarc.cat)
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Nous reptes sanitaris al boví  
de carn
Jornada tècnica: Gurb
Unió de Pagesos: 1a març
(A/e: mhereu@uniopagesos.cat)

Tecnologia mòbil per a la gestió 
del bestiar
Jornada tècnica: Ribes de Freser
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 1a gener
(A/e: info@productesdelripolles.com)

La cuina de la vedella com a eina 
de desenvolupament local
Jornada tècnica: Ripoll
ST Girona / Associació Producte 
del Ripollès: 1a octubre
(A/e: info@productesdelripolles.com)

Requisits i obligacions 
de les explotacions bovines
Jornada tècnica: Ripoll
Unió de Pagesos: 2a febrer
(A/e: mhereu@uniopagesos.cat)

Les pastures per bestiar 
en extensiu: gestió tècnica, 
normativa, tràmits i ajuts
Jornada tècnica: Solsona
EA Solsonès: 9 maig
(A/e: pvericat@gencat.cat)

Recria de vedelles
Jornada tècnica: Vallfogona 
de Balaguer
EA Vallfogona de Balaguer: 
1a octubre
(A/e: clopez@gencat.cat)

Matins d’Innovació  
Agroalimentària. Vaquí de carn
Jornada tècnica: Vic
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
juny
(A/e: sribot@gencat.cat)

Taller de vaquí de carn. 
Línies de recerca
Seminari tècnic: Lleida
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): abril
(A/e: maria.devant@irta.cat)
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Ramaderia de boví de llet
Curs incorporació de joves (40 h): 
Bellestar
EA Pirineu: 5 novembre
(A/e: nvalls@gencat.cat)

Estratègies de maneig del llit 
en granges de boví de llet basa-
des en el concepte “llit-compost”. 
Compostatge i valoració 
econòmica 
Jornada tècnica: Caldes de Montbui
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): desembre
(A/e: victor.riau@irta.cat)

El SIR: una eina al servei de la ges-
tió de les explotaciosn ramaderes
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura
EA Empordà: 2a maig
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Jornada de camp i demostrativa 
a les noves instal·lacions de vaquí 
de llet (Estació Experimental  
de Vaquí de llet) 
Jornada tècnica: Cruïlles, Monells  
i Sant Sadurní de l’Heura
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): octubre
(A/e: alex.bach@irta.cat)

Jornada tècnica de vaquí de llet
Jornada tècnica: Granollers
ST Barcelona: 1a maig
(A/e: angel.ruiz@gencat.cat)

Estratègies de maneig del llit 
en granges de boví de llet basa-
des en el concepte “llit-compost”. 
Influència en el benestar animal 
i les emissions en granja 
Jornada tècnica: Monells
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): juliol
(A/e: marta.terre@irta.cat)

Ús de noves tecnologies  
(com sensors) en boví lleter
Jornada tècnica: Monells
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): abril
(A/e: aida.xercavins@irta.cat)
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Alternatives de tractament 
de la mastitis en la producció 
lletera
Jornada tècnica: La Seu d’Urgell
Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Lleida: 1a novembre
(A/e: veterinaris@colvetlleida.org)

Noves orientacions sanitàries 
a l’explotació lletera
Jornada tècnica: La Seu d’Urgell
Unió de Pagesos: 2a març
(A/e: mhereu@uniopagesos.cat)

Jornada tecnològica 
de la Fira de la llet
Jornada tècnica de referència:
Vilobí d’Onyar
EA Empordà: 2a octubre
(A/e: tcolell@gencat.cat)

Eines de millora de la qualitat 
de la llet i control de l’estat 
sanitari dels animals
Seminari tècnic: 
Santa Coloma de Farners
Servei d’Ordenació Ramadera: 
24 gener
(A/e: emma.rodriguez@gencat.cat)

Eines de millora de la qualitat 
de la llet i control de l’estat 
sanitari dels animals
Seminari tècnic: Tàrrega
Servei d’Ordenació Ramadera: 
23 gener
(A/e: emma.rodriguez@gencat.cat)

Aspectes tècnics bàsics per a la 
correcta gestió de l’explotació  
i llurs implicacions 
econòmiques 
Seminari tècnic:  
Tàrrega, Santa Coloma de Farners
Servei d’Ordenació Ramadera:  
a determinar
(A/e: emma.rodriguez@gencat.cat)

Rutina de munyida i benestar 
animal
Seminari tècnic: Vic
Servei d’Ordenació Ramadera: 
25 març
(A/e: emma.rodriguez@gencat.cat)

Activitats demostratives 

Estratègies de maneig del llit  
en granges de boví de llet basades 
en el concepte “llit-compost” 
Activitat demostrativa
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): tot l’any
(A/e: victor.riau@irta.cat)
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Cursos i jornades 

Les varietats tradicionals  
d’horta, una via per l’increment 
de l’eficiència productiva
Jornada tècnica: Bigues i Riells
Xarxa Custòdia del Territori: 
20 octubre
(A/e: jordi@espigall.cat)

La mongeta Castellfollit 
del Boix com a producte 
emblemàtic del Bages
Jornada tècnica: 
Castellfollit del Boix
Fundació Miquel Agustí: 2a març
(A/e: ana.rivera@upc.edu)

Autoproducció de llavor 
de tomàquet
Jornada tècnica: Manresa
EA Manresa: 2a juliol
(A/e: joamador@gencat.cat)

Varietats locals, proveïdors  
de proximitat i productes 
alimentaris locals en un  
turisme sostenible
Jornada tècnica: Olot
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: 1a maig
(A/e: jpijuan@gencat.cat)

Novetats i innovacions 
del cultiu del Fesol de l’ull ros
Jornada tècnica: Palau Sator
ST Girona / Consell Comarcal 
del Baix Empordà: 2a octubre
(A/e: fgali@baixemporda.cat)

Biodiversitat cultivada. 
El repte per no perdre 
i no dependre
Jornada tècnica: Sabadell
ST Barcelona: juny
(A/e: ajvalma@gencat.cat)

Conservació de l’agrobiodiversitat 
catalana: perspectives de futur
Jornada tècnica: Viladecans
Fundació Miquel Agustí: 
2a agost
(A/e: ana.rivera@upc.edu)

L’espigall del Garraf, un producte 
històric amb molt de futur
Jornada tècnica: 
Vilanova i la Geltrú
Fundació Miquel Agustí: 
2a juliol
(A/e: aurora.rull@upc.edu)
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Activitats demostratives

Plataforma d’accés als recursos 
fitogenètics tradicionals: 
ús de l’agrobiodiversitat 
en agricultura productiva 
Activitat demostrativa
Fundació Miquel Agustí: 
tot l’any
(A/e: joan.simo@upc.edu, 
recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Lactucae: assajos demostratius 
de varietats tradicionals 
i millorades d’enciam
Activitat demostrativa
Fundació Miquel Agustí: tot l’any
(A/e: joan.simo@upc.edu, 
recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Noves varietats per la DOP  
Mongeta del Ganxet i la DOP 
Fesols de Santa Pau
Activitat demostrativa
Fundació Miquel Agustí: 
tot l’any
(A/e: joan.simo@upc.edu, 
recerca@fundaciomiquelagusti.cat)
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Enologia bàsica i tast de vins
Curs (40 h): Batea
EA Gandesa: febrer
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Empelt de vinya
Curs (16 h): Falset
EA Mas Bové: 14 febrer
(A/e: jcanaldas@gencat.cat)

APPCC per a cellers
Curs (24 h): Falset
EA Mas Bové: 7 març
(A/e: daltaba@gencat.cat)

Tècniques de biodinàmica 
en viticultura
Curs (30 h): Gandesa
EA Gandesa: març
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Fertilitat del sòl
Curs (22 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 5 març
(A/e: ssauro@gencat.cat)

Les claus d’èxit de l’enoturisme
Curs (20 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 1 octubre
(A/e: oscar.rodri@gmail.com)

Biodinàmica en viticultura. 
Nivell avançat 
Curs (32 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 23 abril
(A/e: ssauro@gencat.cat)

Tast tècnic de defectes del vi
Curs (20 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 1 març
(A/e: m.amat@gencat.cat)

Biodinàmica en viticultura. 
Nivell inicial
Curs (52 h): Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 26 octubre
(A/e: ssauro@gencat.cat)

Enoturisme
Curs (20 h): Tàrrega
EA Tàrrega: 18 febrer
(A/e: carles.pedros@gencat.cat)

Poda hivernal i de primavera 
de la vinya
Curs (12 h): Vilajuïga
EA Empordà: 18 gener
(A/e: jmmartin@gencat.cat)
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Viticultura
Curs incorporació de joves (55 h): 
Constantí
EA Mas Bové: 18 octubre
(A/e: daltaba@gencat.cat)

Vinya, vi i territori. 
Les varietats de la Vall del Corb
Jornada tècnica: a determinar
EA Tàrrega: 1a abril
(A/e: ramon.anguera@gencat.cat)

Vies de comercialització: 
sinergies
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): octubre
(A/e: info@jarc.cat)

Millores en la gestió  
de les explotacions
Jornada tècnica: a determinar
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC): febrer
(A/e: info@jarc.cat)

Jornada tècnica de la vinya
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: juliol
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Jornada tècnica de la vinya
Jornada tècnica: a determinar
Unió de Pagesos: maig
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Jornada tècnica de la festa 
del trepat
Jornada tècnica: Barberà de la Conca
ST Tarragona: 2a juny
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Gestions del cellers al Registre 
vitivinícola de Catalunya
Jornada tècnica: Barcelona
Servei d’Ordenació Agrícola: 
2a abril
(A/e: agoutan@gencat.cat)

Estat de l’art de la vitivinicultura 
a Catalunya
Jornada tècnica: Castelldefels
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC): 2a febrer
(A/e: anna.gras@upc.edu)

IX Jornada comarcal de la vinya. 
Maneig del sòl i la fertilitat
Jornada tècnica: Falset, Vila-rodona, 
Bisbal del Penedès, Montblanc
ST Tarragona: abril, maig
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Lluita alternativa i control  
de malalties en el conreu  
de la vinya
Jornada tècnica: Figueres
ST Girona: 2a maig
(A/e: aaemporda@gencat.cat)

Manteniment de la maquinària 
en el sector vitícola
Jornada tècnica: Figueres
ST Girona: 2a abril
(A/e: aaemporda@gencat.cat)

La innovació en la cuina 
de la garnatxa
Jornada tècnica: Gandesa
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques Ribera 
d’Ebre-Terra Alta (CIS): 12 març
(A/e: gerencia@
cisriberaebre-terraalta.org)
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Utilització d’abelles  
per la pol·linització en vinya
Jornada tècnica: Gandesa
EA Gandesa: abril
(A/e: acutrona@gencat.cat)

Jornada de la Festa del vi 
de Gandesa
Jornada tècnica: Gandesa
ST Terres de l’Ebre / EA Gandesa: 
1a novembre
(A/e: mdecastro@gencat.cat, 
acutrona@gencat.cat)

Balanç fitosanitari 2017 
a l’Alt Penedès
Jornada tècnica: 
Guardiola de Font-rubí
ST Barcelona: 1a març
(A/e: jsella@gencat.cat)

Alternatives a la lluita química  
en vinya pel control de la Lobesia 
botrana
Jornada tècnica: Poboleda
ST Tarragona: 2a març
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Jornada tècnica del vi
Jornada tècnica de referència:
Reus
ST Tarragona: 2a octubre
(A/e: albert.domingo@gencat.cat)

Aplicació vitícola de la agricultura 
biodinàmica
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 1a maig
(A/e: ssauro@gencat.cat)

Registres vitivinícoles dels cellers
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 2a maig
(A/e: xvidaldp@gencat.cat)

Paisatge i enoturisme al Penedès
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 1a juny
(A/e: inakio@coac.net)

L’anàlisi sensorial com a eina 
per a l’elaboració de vins. 
El sentit del gust al vi
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 1a març
(A/e: m.amat@gencat.cat)

Optimització de l’ús de l’aigua  
en vitivinicultura. III Concurs 
d’idees innovadores
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 2a abril
(A/e: jnolla@gencat.cat)

La teledetecció com a eina 
en la fertilització en viticultura
Jornada tècnica: Sant Sadurní 
d’Anoia
EA Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech: 2a febrer
(A/e: xvidaldp@gencat.cat)
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Noves tecnologies i pràctiques 
enològiques
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
SDG de la Inspecció i Control 
Agroalimentari: 2a maig
(A/e: eva.gomar@gencat.cat)

Matins d’Innovació 
Agroalimentària. Vitivinicultura
Jornada tècnica: 
Sant Sadurní d’Anoia
Servei d’Innovació Agroalimentària: 
març
(A/e: sribot@gencat.cat)

Jornada tècnica sobre el cultiu 
de la vinya
Jornada tècnica: Solivella
Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC): juny
(A/e: ester.aguirre@fcac.coop)

Sensors i reg a la vinya
Jornada tècnica: Verdú
INCAVI: 1a novembre
(A/e: xoan.elorduy@gencat.cat)

Consideracions de la biodinàmica 
en la viticultura
Jornada tècnica: Verdú
ST Lleida: 2a abril
(A/e: icavero@gencat.cat)

Nous paràmetres analítics 
pel sector
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
INCAVI: 2a juny
(A/e: xoan.elorduy@gencat.cat)

R+D col·laborativa. 
Els Grups Operatius
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
INCAVI: 2a maig
(A/e: xoan.elorduy@gencat.cat)

Adaptacions de la viticultura 
al canvi climàtic: material vegetal 
i el seu maneig
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): abril
(A/e: robert.save@irta.cat)

Viticultura de secà en el context 
del canvi climàtic
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): novembre
(A/e: robert.save@irta.cat)

Viticultura ecològica i convencio-
nal: resultats del projecte  
VINOVERT
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA): maig
(A/e: felicidad.deherralde@irta.cat)

Gestions dels consells reguladors 
de les denominacions d’origen al 
Registre vitivinícola de Catalunya

Jornada tècnica: 

Vilafranca del Penedès
Servei d’Ordenació Agrícola: 2a març
(A/e: agoutan@gencat.cat)

Gestions del cellers al Registre 
vitivinícola de Catalunya
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
Servei d’Ordenació Agrícola: 2a abril
(A/e: agoutan@gencat.cat)
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Jornada tècnica de la vinya
Jornada tècnica: 
Vilafranca del Penedès
Unió de Pagesos: 2a desembre
(A/e: eagramunt@uniopagesos.cat)

Fertilització i cobertures vegetals 
del conreu de la vinya
Jornada tècnica: Vilajuïga
EA Empordà: 1a març
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Innovacions tècniques en la gestió 
del sòl en el conreu de la vinya
Jornada tècnica: Vilajuïga
EA Empordà: 2a març
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Gestió eficient de les malalties 
fúngiques de la vinya
Jornada tècnica: Vilajuïga
EA Empordà: 1a maig
(A/e: jmmartin@gencat.cat)

Xylella fastidiosa: identificació  
i control preventiu per a la vinya  
i l’olivera
Jornada tècnica: Vilajuïga
EA Empordà: 2a abril
(A/e: jmmartin@gencat.cat) 

Empodera’t a fer el teu vi, 
tuneja el teu cava
Jornada de camp: Castelldefels
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC): 2a febrer
(A/e: anna.gras@upc.edu)

Cobertes vegetals en vinya
Visita tècnica: Artés
EA Manresa: 2a abril
(A/e: joamador@gencat.cat)

Col·lecció de varietats de vinya
Visita tècnica: Reus
INCAVI: 2a juny
(A/e: xoan.elorduy@gencat.cat)

Activitats demostratives 

Varietats tradicionals  
DO Pla de Bages
Assaig: Bages
INCAVI: tot l’any
(A/e: carme.domingo@gencat.cat)

Garnatxa blanca: coberta vegetal 
i conreu ecològic
Assaig: Gandesa
INCAVI: tot l’any
(A/e: lluis.giralt@gencat.cat)

Varietats tradicionals de la Terra 
Alta
Assaig: Gandesa
INCAVI: tot l’any
(A/e: lluis.giralt@gencat.cat)

Selecció clonal varietat 
Picapoll
Assaig: Bages
INCAVI: tot l’any
(A/e: carme.domingo@gencat.cat)

Varietats tradicionals DOQ Priorat
Assaig: Gratallops
INCAVI: tot l’any
(A/e: lluis.giralt@gencat.cat)

Biodiversitat cultivada a Costers 
del Segre
Assaig: Castelló de Farfanya
INCAVI: tot l’any
(A/e: carme.domingo@gencat.cat)

Biodiversitat cultivada al Pallars 
Sobirà
Assaig: Sort
INCAVI: tot l’any
(A/e: carme.domingo@gencat.cat)



 Índex  |  Ant.  |  157  |  Seg.04.40
Vitivinicultura

(6/6)

Assaig de varietats forànies
Assaig: Alt Penedès
INCAVI: tot l’any
(A/e: lluis.giralt@gencat.cat)

Selecció clonal varietat Trepat
Assaig: Sarral
INCAVI: tot l’any
(A/e: carme.domingo@gencat.cat)

Assaig de diferents models  
matemàtics per al control  
del Míldiu en vinya
Explotació col·laboradora: 
Garriguella
Servei de Sanitat Vegetal: 
tot l’any
(A/e: jordi.mateu@gencat.cat)

Alternatives per elaborar vins 
lliures de sulfurós
Activitat demostrativa
Fundació Parc Tecnològic del Vi: 
tot l’any
(A/e: sergi.delamo@vitec.cat)

Col·lecció de varietats autòctones 
minoritàries de vinya 
de Catalunya. Coneixement 
de la morfologia i comportament 
agronòmic 
Activitat demostrativa: Reus
INCAVI: tot l’any
(A/e: lluis.giralt@gencat.cat)
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L’oferta d’actuacions de la pu-
blicació que teniu a les vostres 
mans és fruit de la participació 
activa i coordinada de diferents 
promotors amb diferent grau de 
vinculació amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació.
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona - Tel.: 934 445 000
(gabinet_tecnic.daam@gencat.cat)

Subdirecció General d’Infraestructures 
Rurals
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Subdirecció General de Gestió i Control 
d’Ajuts Directes
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Servei de Control Integrat i Pagaments
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(scip.daam@gencat.cat

Subdirecció General de Planificació Rural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Subdirecció General d’Agricultura
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Servei d’Ordenació Agrícola
Av. Meridiana, 38
08018 Barcelona - Tel.: 934 092 090
(eco.daam@gencat.cat)

Centre de Mecanització Agrària 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida - Tel.: 973 249 846
(cma.daam@gencat.cat)

Servei de Sanitat Vegetal
Av. Meridiana, 38
08018 Barcelona - Tel.: 934 092 090
(ssv.daam@gencat.cat)

Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191 (Recinte UdL)
25198 Lleida - Tel.: 972 220 868
(asols.daam@gencat.cat)

Subdirecció General de Ramaderia
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(sdgramaderia@gencat.cat)

Servei d’Ordenació Ramadera
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(ordenacioramadera.daam@gencat.cat)

Servei de Prevenció en Salut Animal
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(salutanimal.daam@gencat.cat)
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Servei d’Alimentació Animal 
i Seguretat de la Producció Ramadera
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(segram.daam@gencat.cat)

Subdirecció General d’Indústries 
i Qualitat Agroalimentàries
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(sdgiqa.daam@gencat.cat)

Servei d’Indústries i Comercialització 
Agroalimentàries
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Servei de Promoció de la Qualitat 
Agroalimentària
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Subdirecció General de la Inspecció 
i Control Agroalimentari
Av. Meridiana, 38
08018 Barcelona - Tel.: 934 092 090
(sdgiga.daam@gencat.cat)

Subdirecció General de Transferència 
i Innovació Agroalimentària
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(sdg_innovacio.daam@gencat.cat)

Laboratori Agroalimentari
Ctra. de Vilassar de Mar a Cabrils s/n
08348 Cabrils - Tel.: 937 508 211
(bustialac.daam@gencat.cat)

Servei d’Innovació Agroalimentària
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700
(sia.daam@gencat.cat)

Servei de Formació Agrària
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona - Tel.: 933 046 700

Escola Agrària d’Alfarràs (EA Alfarràs)
Partida del Sot, s/n
25120 Alfarràs - Tel.: 973 760 100
(aecaalf.daam@gencat.cat)

Escola Agrària d’Amposta 
(EA Amposta)
C. Josep Tarradellas, 2-12
43870 Amposta - Tel.: 977 701 500
(aecaamp.daam@gencat.cat)

Escola Agrària de Les Borges Blanques 
(EA Borges Blanques)
Finca de la Pujada, apt. corr. 84
25400 Les Borges Blanques
Tel.: 973 143 188
(aecabor.daam@gencat.cat)
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Escola Agrària de l’Empordà 
(EA Empordà)
Finca Camps i Armet
17121 Monells - Tel.: 972 630 123
(afarmet.daam@gencat.cat)

Escola Agrària de Gandesa 
(EA Gandesa)
C. Assís Garrote, s/n
43780 Gandesa - Tel.: 977 420 164
(aecagan.daam@gencat.cat)

Escola Agrària de Manresa 
(EA Manresa)
Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa - Tel.: 938 749 060
(ccagraria.manresa@gencat.cat)

Escola Agrària de Mas Bové 
(EA Mas Bové)
Finca Mas Bové, ctra. Reus-Morell km 4
43120 Constantí - Tel.: 977 343 289
(aecacon.daam@gencat.cat)

Escola Agrària del Pallars 
(EA Pallars)
Antiga estació Palau-Puigcercós, ctra. C-13, km 83
25630 Talarn - Tel.: 973 252 394
(aecapal.daam@gencat.cat)

Escola Agrària del Pirineu 
(EA Pirineu)
Finca de les Colomines-Bellestar
25700 La Seu d’Urgell - Tel.: 973 352 358
(aecapir.daam@gencat.cat)

Escola Agrària del Solsonès 
(EA Solsonès)
Finca Sant Just, ctra. de Manresa, km 77
25286 Olius - Tel.: 973 480 713
(aecasol.daam@gencat.cat)

Escola Agrària de Tàrrega 
(EA Tàrrega)
Av. Tarragona, s/n
25300 Tàrrega - Tel.: 973 310 715
(aecatar.daam@gencat.cat)

Escola Agrària de Vallfogona 
de Balaguer (EA Vallfogona de Balaguer) 
Finca la Cruïlla
25680 Vallfogona de Balaguer
Tel.: 973 443 650
(aecaval.daam@gencat.cat)

 
Escola Agrària i Forestal 
de Santa Coloma de Farners 
(EAF Santa Coloma de Farners)
Finca Casa Xifra
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 841 765
(acxifra.daam@gencat.cat) 

Escola Agrària de Viticultura i Enologia 
Mercè Rossell i Domènech 
(EA Viticultura i Enologia Mercè Rossell 
i Domènech)
Barri d’Espiells
08770 Sant Sadurní d’Anoia 
Tel.: 938 911 412
(aespiells.daam@gencat.cat)
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Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya
C. Mediterrani, 2
43860 L’Ametlla de Mar
Tel.: 977 457 775
(ecnpc.daam@gencat.cat)

Servei de Coordinació i Gestió 
Territorial a Barcelona (ST Barcelona)
Av. Meridiana, 38
08018 Barcelona - Tel.: 934 092 090
(ssttbarcelona.daam@gencat.cat)

Servei de Coordinació i Gestió 
Territorial a la Catalunya Central 
(ST Catalunya Central)
C. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 
(Edifici El Sucre)
08500 Vic - Tel.: 938 855 299
(ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat)

Servei de Coordinació i Gestió 
Territorial a Girona (ST Girona)
Av. Sant Francesc, 29
17001 Girona - Tel.: 972 417 650
(daam.generalitatgirona@gencat.cat)

Servei de Coordinació Territorial 
a Lleida (ST Lleida)
C. Camp de Mart, 35
25004 Lleida - Tel.: 973 246 650
(direcciossttlleida.daam@gencat.cat)

Servei de Coordinació i Gestió 
Territorial a Tarragona 
(ST Tarragona)
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona - Tel.: 977 250 430
(sstttarragona.daam@gencat.cat)

Servei de Coordinació i Gestió 
Territorial a les Terres de l’Ebre 
(ST Terres de l’Ebre)
Pl. de Gerard Vergés, 1 
(c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
43500 Tortosa - Tel.: 977 442 116
(ssttterresebre.daam@gencat.cat)

Subdirecció General de Pesca 
Av. Diagonal, 523-525, 5a planta
08029 Barcelona - Tel.: 934 445 000

Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques i Pesca Continental
C. del Dr. Roux, 80
08017 Barcelona - Tel.: 935 674 200

Subdirecció General de Boscos
C. del Dr. Roux, 80
08017 Barcelona - Tel.: 935 674 200
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Subdirecció General dels Agents Rurals
Finca Torreferrussa
Ctra. B-140 de Sabadell a Sta. Perpètua 
de la Mogoda, km. 4,5
Tel.: 935 740 036

Oficina del Regant
Av. Tarragona, s/n
25300 Tàrrega - Tel.: 973 310 715
(reg@ruralcat.net)

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Pl. Àgora, 2-3, polígon Domenys II
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.: 938 900 211
(incavi.daam@gencat.cat)

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA 
(PRODECA)
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 Barcelona - Tel.: 935 524 820
(prodeca@prodeca.cat)

Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)
Torre Marimon
08140 Caldes de Montbui - Tel.: 934 674 040
(irta@irta.cat)

IRTA Cabrils
Ctra. de Cabrils, km 2
08348 Cabrils (Barcelona)

IRTA Mas de Bover
Ctra. de Reus - El Morell, km 4,5
43280 Constantí (Tarragona)

IRTA Monells
Tecnologia dels Aliments
Control i Avaluació de Porcí
Finca Camps i Armet
17121 Monells (Girona)

IRTA Sant Carles de la Ràpita
Ctra. Poble Nou, km 5,5
43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

IRTA Lleida 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida 

IRTA Fruitcentre
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL)
Parc de Gardeny, Edifici Fruitcentre
25003 Lleida 

Estació Experimental de Lleida (IRTA Lleida)
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Estació Experimental de l’Ebre 
(IRTA Amposta)
Ctra. Balada, km 1
43870 Amposta

Estació Experimental Agrícola
Fundació Mas Badia (IRTA Mas Badia)
Ctra. de la Tallada, s/n
17134 La Tallada d’Empordà
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IRTA-Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA)
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra - Tel.: 935 813 284

Fundació Bosch i Gimpera (UB)
Parc Científic Barcelona, Torre D
C. Baldiri Reixach, 4
08028 Barcelona - Tel.: 934 039 900
(fbg@fbg.ub.edu)

Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)
Ctra. de Porrera, km. 1
43730 Tarragona - Tel.: 977 831 766
(info@vitec.wine)

Centre de la Propietat Forestal (CPF)
Finca Torreferrussa
Ctra. B-140 de Sabadell a Sta. Perpètua 
de la Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 935 747 039 
(cpf.daam@gencat.cat)

Forestal Catalana
C. del Torrent de l’Olla, 218-220, 1r
08012 Barcelona - Tel.: 934 110 926
(forestal.catalana@gencat.cat)

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Subdirecció General de la Biodiversitat
C. del Dr. Roux, 80
08017 Barcelona - Tel.: 935 674 200

Servei d’Espais Naturals Protegits
C. del Dr. Roux, 80
08017 Barcelona - Tel.: 935 674 200
(senp.daam @gencat.cat)

Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici
C. de les Graieres, 2
25528 Boí - Tel.: 973 696 189

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
El Cortalet
Ctra. de Sant Pere Pescador, km 13,6
17486 Castelló d’Empúries - Tel.: 972 454 222

Parc Natural de l’Alt Pirineu
C. de la Riba, 1
25595 Llavorsí - Tel.: 973 622 335

Parc Natural del Cadí-Moixeró
C. de la Vinya, 1
08695 Bagà - Tel.: 938 244 151

Parc Natural de Cap de Creus
Palau de l’Abat. 
Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel.: 972 193 191
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Parc Natural del Montgrí, Illes Medes 
i Baix Ter
Pg. del Port, s/n
Espigó de Llevant
17258 L’Estartit - Tel.: 972 751 701

Parc Natural de la Serra de Montsant
Pl. de la Bassa, 1
43361 La Morera de Montsant
Tel.: 977 827 310

Parc Natural dels Ports
Av. Val de Zafán, s/n. 
Apt. de correus 70
43520 Roquetes
Tel.: 977 504 012

Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa
Casal dels Volcans
Av. de Santa Coloma, 47
Apt. de correus 298
17800 Olot - Tel.: 972 266 012

Parc Natural del Delta de l’Ebre
Av. Catalunya, 46
43580 Deltebre - Tel.: 977 482 181

Parc Natural de les Capçaleres 
del Ter i del Freser
Plaça de l’Ajuntament, 4 
17534 Queralbs
Tel.: 667 116 811

Paratge Natural d’Interès Nacional 
de Poblet
Alberg de Joventut Jaume I
Les Masies, s/n
43440 L’Espluga de Francolí
Tel.: 977 871 73

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona - Tel.: 935 671 500

Servei Meteorològic de Catalunya
C. Berlín, 38-48, 4a
08029 Barcelona – Tel.: 935 676 090
(smc@meteo.cat)

Agència Catalana de Seguretat Alimentària
C. Roc Boronat, 81-95 4t
08005 Barcelona - Tel.: 935 513 900
(acsa@gencat.cat)

ACCIÓ
Pg. de Gràcia, 129
08008 Barcelona - Tel.: 934 677 200
(info.accio@gencat.cat)

PIMEC
C. Viladomat, 174
08015 Barcelona - Tel.: 934 964 500
(pimec@pimec.org)
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Universitat de Lleida - Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària de Lleida (UdL)
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida - Tel.: 973 702 600
(info@udl.cat)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Edifici A - Plaça Acadèmica
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 935 812 200
(informacio@uab.cat)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - 
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
Campus del Baix Llobregat, Edifici D4
Av. del Canal Olímpic, s/n
08860 Castelldefels - Tel.: 935 521 000
(esab.info@upc.edu)

Universitat de Barcelona (UB) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona  - Tel.: 934 021 100

Universitat de Girona (UdG) -
Escola Politècnica Superior 
Av. Lluís Santaló, s/n
17071 Girona - Tel.: 972 418 000
(dir.politecnica@udg.edu)

Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya (UVic-UCC) - 
Facultat de Ciències i Tecnologia
C. Sagrada Família, 7 
08500 Vic - Tel.: 938 861 222

Universitat Rovira i Virgili (URV) - Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona - Tel.: 977 559 700
(info.etseq@urv.cat)

Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF)
Campus de Bellaterra (UAB), Edifici C
08193 Bellaterra - Tel.: 935 811 312
(contacte@creaf.uab.cat)

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya (CTFC) 
Ctra. de St. Llorenç de Morunys 
a Port del Comte, km 2
25280 Solsona - Tel.: 973 481 752
(ctfc@ctfc.cat)

Institut Català del Suro (ICSuro)
C. Miquel Vincke i Meyer, 13
17200 Palafrugell - Tel.: 972 305 661
(icsuro@icsuro.com)

Centre de Recerca en Economia 
i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA)
Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edifici ESAB
C. Esteve Terrades, 8
08860 Castelldefels - Tel.: 935 521 124
(info@creda.es)

Leitat - Centre Tecnològic
C. de la Innovació, 2
08225 Terrassa - Tel: 937 882 300
(leitat@leitat.org)
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Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya
Av. Diagonal 177, 9a planta
08018 Barcelona - Tel: 932 381 400
(info@eurecat.org)

Fundació Bosch i Gimpera (UB)
C. Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona - Tel.: 934 039 900
(fbg@fbg.ub.edu)

Unió de Pagesos (UP)
C. Ulldecona 21-33, 2a planta
08038 Barcelona - Tel.: 932 680 900
(uniopagesos@uniopagesos.org)

Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC)
C. Ulldecona 21-31
08038 Barcelona - Tel.: 934 510 393
(info@jarc.cat)

Associació Agrària de Joves Agricultors 
(ASAJA)
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 5è 1a
08007 Barcelona - Tel.: 933 015 253
(acastello@asajacatalunya.com)

Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC)
C. Ulldecona 21-33, 3a planta
08038 Barcelona - Tel.: 932 260 369
(fcac@fcac.coop)

Afrucat
Av. de Tortosa, 2. Edifici Mercolleida
25005 Lleida - Tel.: 973 220 149
(direccio@afrucat.com)

Associació Catalana d’Innovació 
del Sector Carni Porcí (INNOVACC)
C. Tomàs Lorenzana, 15
17800 Olot - Tel.: 972 272 597
(innovacc@olot.cat)

Associació Catalana de Productors 
de Porcí (PORCAT)
C. Calvet, 30
08021 Barcelona - Tel.: 932 017 571
(porcat@porcat.org)

Associació Espanyola de Productors de Vaquí 
de Carn (ASOPROVAC) - Catalunya
C. Escipió, 20 bis baixos
08023 Barcelona - Tel.: 933 238 205
(catalunya@asoprovac.com)

Associació de Ramaders de Boví 
de Carn d’Alcarràs (ARB Alcarràs)
C. Major, 24. Centre Major
25180 Alcarràs - Tel.: 973 790 792
(gestio@alcarrasbovi.net)

Associació de Ramaders de Cabrum 
de Catalunya (ARCC)
Apartat de correus 167
25400 Les Borges Blanques - Tel.: 659 490 836
(caprino@arcc.cat)
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Clúster de la Biomassa de la Catalunya
Av. Diagonal, 449 4a planta
08036 Barcelona
(info@clusterbiomassa.cat)

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 
(CCVC)
C. Ferran Puig, 15
08023 Barcelona - Tel.: 934 189 294
(consell@veterinaris.cat)

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya
Passeig de Gràcia, 55 6è 5a
08007 Barcelona - Tel.: 932 152 600
(agronoms@agronoms.cat)

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Forestals de Catalunya
C. dels Enamorats, 62-64 baixos
08013 Barcelona - Tel.: 932 179 753
(collegi@agricoles.org)

Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
C. Canonge Brugulat, 7
25003 Lleida - Tel.: 973 279 518
(veterinaris@colvetlleida.org)

Col·legi de Biòlegs de Catalunya
C. Consell de Cent, 373-375 1r 1a
08009 Barcelona - Tel.: 934 876 159
(cbc@cbc.cat)

Federació d’Associacions de Cunicultors 
de Catalunya (FACC)
Pol. Industrial Clot de la Moja
C. Ull de Llebre, 13, baixos D
08734 Olèrdola - Tel.: 938 174 876
(facc.conills@gmail.com)

Associació Catalana de Ramaders Elaboradors 
de Formatges Artesanals (ACREFA)
Apt. de correus 54
08251 Santpedor - Tel.: 661 750 558
(acrefa@acrefa.com)

Associació d’Agricultors Viveristes 
de Barcelona
Av. Benjamino Farina, 135 
08340 Vilassar de Mar - Tel.: 937 501 366
(info@viveristesbarcelona.cat)

Associació Rurbans
Ctra. C-13, km 131
25594 Rialp - Tel.: 973 620 977
(info@rurbans.org)

Associació Universitària de la Cerdanya 
(AUCer)
C. Major, 50 baixos
17520 Puigcerdà - Tel.: 619 562 573
(campus@aucer.org)

Associació Pedra Tosca
Baixador de Codella. Via verda, s/n
17178 Les Preses - Tel.: 636 808 885
(pedratosca11@gmail.com)



 Índex  |  Ant.  |  169  |  Seg.05
Directori d’unitats promotores
de les actuacions d’innovació

(11/13)

Associació Producte del Ripollès
Pol. Industrial Els Pintors
C. Joan Miró, 2-4
17500 Ripoll - Tel.: 972 704 499
(productedelripolles@gmail.com)

Agència de Desenvolupament del Ripollès
Polígon Industrial Els Pintors
C. Joan Miró 2-4
17500 Ripoll - Tel.: 972 704 499
(consorci@ripollesdesenvolupament.com)

Centre de Sanitat Avícola de Catalunya 
(CESAC)
Av. Castellvell, 32
43206 Reus - Tel.: 977 327 371
(cesac@cesac.org)

Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
C. Jacint Verdaguer, 3 2a planta
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 842 708
(consorci@forestal.cat)

Federació Avícola Catalana (FAC)
Via Laietana, 36, pral. 3r
08003 Barcelona - Tel.: 932 680 631
(info@federacioavicola.org)

Federació Catalana d’Indústries 
de la Carn (FECIC)
Rda. Sant Pere, 19-21, 5è 6a
08010 Barcelona - Tel.: 932 682 631
(fecic@fecic.es)

Federació SELMAR
Masia Can Retés, s/n
08398 Santa Susanna - Tel.: 629 764 134
(selmar@federacioselmar.com)

Fundació EMYS
Can Moragues
Ctra. Santa Coloma, km 12
17421 Riudarenes - Tel.: 972 164 957
(info@fundacioemys.com)

Fundació Agroterritori
Rda. Ferran Puig, 18
17001 Girona - Tel.: 972 201 993
(agroterritori@agroterritori.org)

Fundació Miquel Agustí
C. Esteve Terrades, 8, Edifici D4
Campus del Baix Llobregat - UPC
08860 Castelldefels - Tel.: 935 521 101
(recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Fundació de la Jardineria i el Paisatge
C. Enamorats, 62-64 baixos 
08013 Barcelona - Tel.: 932 461 517
(ntj@fjip-ntj.org)

Gremi de Jardineria de Catalunya
C. Sant Pau, 6
08221 Terrassa - Tel.: 937 366 044
(gremi@gremijardineria.cat)
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Xarxa Custòdia del Territori (XCT)
C. Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic)
08500 Vic - Tel.: 938 866 135
(info@custodiaterritori.org)

Institut La Garrotxa
Ctra. de Ridaura, 110
17800 Olot - Tel.: 972 262 200
(afalgaro@xtec.cat)

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Pere Fontanella, 3 (Can Monsà)
17800 Olot - Tel.: 972 262 128
(fes@olot.cat)

Orígens - Escola taller de bioconstrucció
C. La Roureda, 5-7
17172 Les Planes d’Hostoles
Tel.: 615 968 316
(info@escolaorigens.com)

Consell Comarcal del Baix Empordà
C. Tarongers, 12 (Can Salamó)
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel.: 972 642 310
(consell@baixemporda.cat)

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
C. Nou, 48
17600 Figueres - Tel.: 972 503 088
(consell@altemporda.cat)

Consell Comarcal de la Selva
Pg. Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 842 161
(comunicacio@selva.cat)

Associació EcoSUMA
Partida Sot de Fontanet, 7
25197 Lleida - Tel.: 973 070 075
(ecosuma@ecosuma.org)

Associació de Propietaris del Montnegre 
i Corredor
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni - Tel.: 629 008 745
(info@montnegrecorredor.org)

Associació Catalana de Fabricants 
de Pinsos
Via Laietana 36, pral. 2a
08003 Barcelona - Tel. 932 683 081
(asfac@asfac.org)

Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya (ARCA)
Edifici del Seminari
C. Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona - Tel.: 973 481 752
(administracio@arca-dr.cat)
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Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya (ADRINOC)
Av. Onze de Setembre, 22 2a 
17800 Olot - Tel.: 972 271 600
(info@adrinoc.cat)

Associació pel Desenvolupament Rural 
de la Catalunya Central 
Edifici del convent de la Colònia de Cal Pons
Pl. Sant Josep, s/n
08692 Puig-reig - Tel.: 938 214 225
(info@catcentral.cat)

Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Pol. Industrial Els Pintors
C. Joan Miró, 2-4
17500 Ripoll - Tel.: 972 704 499 
(leader@ripollesgesbisaura.org)

Associació Leader de Ponent
C. de Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa - Tel.: 973 711 313
(info@leaderponent.cat)

Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central
Pg. Jaume Balmes, 3
25300 Cervera - Tel.: 973 531 300
(info@lcc.cat)

Consorci GAL Noguera - Segrià Nord
Pg. Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer - Tel.: 973 448 933
(leader@noguerasegrianord.cat)

Consorci per al Desenvolupament 
del Baix Ebre i Montsià
Pl. Alfons XII, 7, 1r B
43500 Tortosa - Tel.: 977 442 116
(leader@leader.cat)

Consorci Leader Pirineu Occidental
C. Pau Casals, 14 baixos
25620 Tremp - Tel.: 973 652 529
(info@leaderpirineuoccidental.cat

Consorci Leader 
de Desenvolupament Rural del Camp
C. de Daroca, 1
43400 Montblanc
Tel.: 977 861 338
(info@leadercamp.cat)

Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 La Seu d’Urgell - Tel.: 973 353 112
(cauc@cauc.cat)

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques (CIS)
Pl. Sant Roc, 2
43740 Móra d’Ebre - Tel.: 977 402 792
(info@cisriberaebre-terraalta.org)
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