Cunicultura ecològica:
reptes i oportunitats de
futur
Jornada tècnica en línia
Dimarts 18 de maig de 2021

Presentació
La cunicultura ecològica és el sector
més minoritari dins el conjunt de la
producció ramadera ecològica de
Catalunya. En part, perquè la
normativa que la regula es considera
de difícil compliment i implica un canvi
de paradigma en la producció de
conills tal i com la coneixem a dia
d’avui. Tanmateix, pot representar una
oportunitat de futur per a noves
instal·lacions. Actualment a Catalunya
disposem d’unes normes tècniques
pròpies de producció de conills
ecològics.
Amb aquesta jornada volem analitzar
la normativa actual i el nou Reglament
UE 2018/848 que entrarà en vigor el
proper 1 de gener de 2022, on es
regula per primera vegada la
producció de conills ecològics a nivell
europeu, la qual cosa suposarà un
punt d’inflexió en la cunicultura
ecològica.
Posarem el focus en l’experiència de
la cunicultura ecològica francesa que
fa més de 20 anys que treballen
segons un model d’accés a pastures
que va en la línia del que marca la
normativa europea.

Organització

Programa
9.00 h Entrada a l’aplicació de les persones participants
9.05 h Presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i
Ramaderia, DARP.
9.15 h Les accions d’IFOAM davant la nova normativa europea de
producció ecològica
Sr. Eduardo Cuoco. Director d’IFOAM Europe.
9.25 h Cunicultura ecològica a Catalunya. Present i futur
Sra. Anna Gomar. Unitat Producció Agrària Ecològica, DARP.
9.50 h Cunicultura ecològica a França. Maneig, sanitat i situació del
sector
Sr. Thierry Gidenne. INRAE.
Sr. Pascal Orain. Cunicultor ecològic, EARL Saveurs du Râble,
AELBF.
11.15 h Taula rodona i torn obert de paraula amb les persones
participants
Sr. Thierry Gidenne. INRAE.
Sr. Pascal Orain. EARL Saveurs du Râble, AELBF.
12.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i
Ramaderia, DARP.

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 a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la unitat de Producció
Agroalimentària Ecològica del DARP: eco.daam@gencat.cat
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