Setmana Bio per a l’alimentació ecològica

Productes agroecològics:
sostenibilitat del medi i
beneficis per a la salut
Jornada tècnica
TORÀ, dimecres 23 d’octubre de 2019

Presentació
En el marc de la Setmana Bio, i
conscients de la importància de
l’alimentació
de
qualitat
pel
consumidor i sostenible pel medi
ambient, la jornada pretén visibilitzar
els beneficis dels productes ecològics.
Les dades demostren que cada
vegada hi ha més preocupació per la
nostra salut i per protegir el medi
ambient, la qual cosa posa en
evidència el valor afegit que suposa el
producte ecològic.

Programa
10.40 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.50 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Magí Coscollola, alcalde de Torà.
Sr. Ferran de Noguera, director dels serveis territorials del DARP a
Lleida.
11.00 h Beneficis de tenir cura del medi i de l’alimentació per la salut
Dra. Emília Ramon, metgessa especialitat pediatria i presidenta de la
Cooperativa de Consum de Súria.
11.30 h Els valors afegits de l’agricultura ecològica que afecten la
sostenibilitat del medi
Sr. Miquel Sala, docent i productor ecològic d’agricultura i ramaderia.
12.00 h Especificitats de la producció ecològica en el sector lacti
Sra. Imma Prat, productora i elaboradora ecològica sector lacti i
presidenta de l’Associació de Productes Agroalimentaris de la Segarra.
12.25 h Com dur a terme la conversió de la producció cerealista a
l’ecològic
Sr. Jordi Guim, productor cerealista ecològic.
12.50 h Aplicació de les tècniques hortícoles ecològiques
Sr. Joaquim Digon, nova incorporació amb experiència en horta
ecològica.
13.15 h Degustació de formatges ecològics

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Torà
Pl. del Vall, 1

Col·laboració

25750 - TORÀ

Inscripcions
Ajuntament de Torà

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de la
Segarra (Tel.: 973 53 04 23 - A/e: isabel.babia@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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