Avaluació i presa de
decisions a l’empresa
agrícola
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 5 de març de 2019
Presentació
Fer el pas a l’agricultura ecològica,
canviar de tècnica productiva, millorar
la gestió de la teva empresa agrària o
començar un projecte al món rural,
solen ser situacions en les que cal
mesurar i avaluar recursos, esforços i
objectius que sovint costa saber per
on començar.
Aquesta és una jornada adreçada a
tota aquella gent que vol fer un canvi,
una evolució i vol fer-ho sense perdre
producció ni tenir problemes sanitaris
greus en els seus cultius.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Ton Armengol, director de l’Escola Agrària de Manresa. DARP.
10.15 h Determinació de l'objectiu que es vol assolir i el camí per
arribar-hi
11.00 h Metodologia de la presa de decisions
11.30 h Pausa
12.00 h Procés i pràctica d'avaluació

Es treballarà amb les eines del maneig
holístic, les quals permeten establir
una metodologia de planificació,
anàlisi i seguiment dels processos que
es duen a terme en la finca i que
permeten una presa de decisions en
base a una fita prèviament marcada.

12.30 h Planificació empresarial

A la jornada es faran exercicis pràctics
per iniciar-se en el mètode, avaluant
la situació de partida, la definició dels
objectius i dissenyant el procés i els
passos del canvi.

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
Benet, assessor per a l’agricultura regenerativa de Geaorgànica.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.00 h Programació econòmica
13.00 h Seguiment i re-planificació del projecte
14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa.
Avinguda Universitària 4-6- Edifici FUB.

08242 MANRESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç: https://goo.gl/P4vxQs o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa
(Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat ).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

