Les Agrupacions de Defensa
Vegetal (ADVs) en l’escenari
d’assessorament de la nova PAC.
Funcions del President
Jornada tècnica en línia
Divendres 29 de gener de 2021

Fruita
Presentació
Els objectius de la nova PAC són
ambiciosos i afecten a tota la cadena
alimentària. Pel que fa als agricultors
es pretén que en siguin una part molt
activa i se’n facin protagonistes. Això
exigirà un esforç molt gran en
assessorament. En sanitat vegetal les
ADVs ja estan fent assessorament des
de fa 38 anys. Ara caldrà que s’hi
readaptin. Dins d’una ADV la figura del
President es clau per tal d’impulsar un
assessorament
de
qualitat,
es
considera que es la que més
necessitat d’enfortiment té. És per
aquest motiu que se li dedica aquesta
primera jornada de formació. Primer,
des del Servei de Sanitat Vegetal es
recorda tota la normativa i ajuts que
els afecten. Desprès un President de
Cooperativa reconegut en donarà una
visió general. També es farà una
anàlisi dels costos que es preveu que
es produiran amb els nous canvis. Es
cloura amb un debat entre els
assistents.

Organització

Programa
11.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Jaume Camats. President de l’Associacio d’ADVs de Catalunya.
11.10 h Introducció. Normativa de les ADV,s i subvencions. Funció i
interès del President d’una ADV
Sra. Teodora Tornos. Responsable d’ADVs. Servei de Sanitat
Vegetal.
11.30 h L’assessorament en sanitat vegetal. Present i futur
Sr. Ramon Armengol. President de COGECA, European Agricooperatives. Consell Rector Federació Cooperatives Agràries de
Catalunya.
12.00 h Anàlisi de l'impacte del Green Deal
Sra. Yolanda Martínez. Instituto Agroalimentario de Aragón.
Universidad de Zaragoza.
12.30 h Debat
Moderador: Sr. Jordi Ariño. Tècnic ADV Selmar. Membre de
l’Associació d’ADVs de Catalunya.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes.
Ramaderia.

Directora

General

d’Agricultura

i

Està dirigida als presidents i directius de les Agrupacions de Defensa Vegetal
i també a aquells que estiguin interessats en constituir una nova ADV.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés de l’aplicació Zoom des
d’on podreu seguir les ponències.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació, podeu contactar amb el Sr. Andreu Taberner (A/e:
adv.catalunya.butlleti@gmail.com)
o la Sra. Teo Tornos (A/e:
ttornos@gencat.cat)
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