Ramaderia i escalfament
global
Distribució GEH 2018, Oficina Canvi climàtic

Presentació
En un inici l’objectiu de la PAC va ser
assegurar
als
consumidors
un
subministrament estable i suficient
d’aliments a un preu assequible
garantint una renda mínima al
productor.
Amb els anys, la producció d’aliments
ha assolit més reptes: cal produir amb
qualitat, seguretat alimentària, tenir
cura dels animals i ser respectuós
amb el medi ambient.
L’escalfament global és un fet que no
es pot obviar i cal continuar actuant
per reduir el seu impacte a tots nivells.
Aquesta jornada mostrarà les mesures
preses a nivell de granja i consells de
gestió més enllà de la normativa per
seguir fent front a l’escalfament global.

Jornada tècnica en línia
Dilluns 13 de juliol de 2020

Programa
10.15 h Presentació i benvinguda
Sr. Josep Carles Vicente. Responsable de medi ambient de la Unió de
Pagesos de Catalunya.
10.30 h El paper de la normativa d’ordenació en la gestió
mediambiental de les granges
Sr. Pablo Bernardos. Subdirector General Adjunt de Produccions
Ramaderes i Cinegètiques. Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris. MAPA.
11.00 h Prevenció de les emissions de gasos durant la gestió de les
dejeccions ramaderes a la granja
Sr. Francesc Xavier Prenafeta. Cap del Programa de Gestió Integral
de Residus Orgànics, IRTA.
11.30 h Millor gestió del sòl amb el compostatge
Sr. Josep Ramón Sainz de la Maza. Gerència i desenvolupament de la
Gestió Agrària Orgànica (www.geaorganica.com).
12.00 h Torn obert de preguntes
12.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Josep Carles Vicente. Responsable de medi ambient de la Unió de
Pagesos de Catalunya.

Organització
Aquesta jornada es realitza en línia i en llengua castellana.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure a la
jornada mitjançant l’enllaç que figura a la part inferior d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb Unió de Pagesos:
Sra. Joana Rull (Tel.: 661 96 76 76 - A/e: jrull@uniopagesos.cat)

@ruralcat
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