Beef3stars
Jornada tècnica
MONTGAI, dijous 3 d’octubre, 7 de novembre i 5
de desembre de 2019

Presentació

Programa

ASOPROVAC amb la intenció de
fomentar la millora de les pràctiques
productives, proposa establir un sistema
de classificació i premis per al sector,
per tal de posar en valor la seva feina i
donar-los reconeixement com a signe de
maduresa del sector. Per tant l’objectiu
es premiar la qualitat de la producció i la
seva sostenibilitat.

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

El projecte BEEF3STARS vol fomentar
les visites a les granges per apropar el
consumidor a la producció, i informar-lo
de les bones pràctiques en el nostre
sistema de producció. La autoavaluació
BEEF3STARS vol motivar al sector que
de forma voluntària millori i aconsegueixi
una, dos o tres estrelles en funció de les
pràctiques de maneig en les granges.

13.00 h Discussió general

En el transcurs de la jornada s’explicarà
les diferents escales que s’han creat per
valorar l’estat dels teus vedells.
Aquestes escales seran necessàries per
posteriorment fer l’autoavaluació per el
BEEF3STARS.Aquesta actuació forma
part de l’activitat forma part de l’activitat
de demostració BEEF3STARS finançada
a través de l’Operació 01.02.01 del PDR
de Catalunya 2014-2020.

Organització

10.30 h Inauguració i presentació de la Jornada
10.45 h Presentació Escales per valorar l’estat dels teus vedells
11.45 h Aplicació pràctica

14.00 h Cloenda de la jornada
Les ponències aniran a càrrec de: Sra. Maria Devant; Sra. Anna Solé; Sr.
Xavier Vergara i Sra. Sònia Martí, de l’IRTA.

Lloc de realització
Granges Agropecuaria Montgai,
25616 – MONTGAI (Lleida)

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:

Col·laboració

Dijous 3 d’octubre:
INSCRIPCIÓ_JORNADA_OCTUBRE

(190961 /3,25)

Dijous 7 de novembre:
INSCRIPCIÓ_JORNADA_NOVEMBRE

(199092 / 3,25)

Dijous 5 de desembre:
INSCRIPCIÓ_JORNADA_DESEMBRE

(199093 / 3,25)

NOTA: Aforament limitat a 15 persones, un cop inscrits, l’organització
confirmarà la seva inscripció.
Es realitzaran dos jornades més a l’inici del 2020.
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