Matins d’Innovació:
recerca en ramaderia
ecològica
Seminari tècnic
SANTA COLOMA DE FARNERS, dijous 20 de
setembre de 2018

Presentació
El
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) promou, en el marc del Pla
estratègic de Recerca, Innovació i
Transferència
agroalimentària
de
Catalunya, els Matins d’innovació
agroalimentària amb la finalitat de
conèixer, orientar i definir activitats de
recerca, innovació i transferència de
coneixement. En aquests encontres
participen d’una banda, les unitats de
recerca de centres d’investigació i
universitats que desenvolupen part de
la seva activitat en l’àmbit del
seminari, i per altra banda, les
organitzacions
professionals
i
empreses del sector.
En aquesta edició es presentaran les
activitats d’experimentació i recerca
que es realitzen entorn a la ramaderia
ecològica a Catalunya les quals són el
punt de partida cap a l’aplicació
posterior de nous coneixements,
tècniques i pràctiques.
El DARP, a través del Servei
d’Innovació
Agroalimentària,
va
començar a organitzar els seminaris
Matins d’Innovació Agroalimentària
l’any 2008; des de llavors, en aquests
10 anys, s’han realitzat un total de 21
seminaris en diversos àmbits, amb la
participació d’un miler de persones.

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal de Santa
Coloma de Farners
Finca Casa Xifra
17430 Santa Coloma de Farners

Programa
9.15 h Presentació del seminari
9.30 h Activitats de recerca en ramaderia ecològica a Catalunya
 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
 Universitat de Lleida (UdL)
 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 IRTA-Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
 Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
11.00 h Pausa
11.30 h Necessitats de recerca i transferència tecnològica en ramaderia
ecològica a Catalunya
 Unió de Pagesos (UP)
 Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
 Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
 Associació de Productors de Porcí Ecològic de Catalunya
 Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn (ASOPROVAC)
 Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT)
 Federació Avícola Catalana (FAC)
 Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC)
 Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC)
 Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos
(ASFAC)
 Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum
(FECOC)
13.00 h Debat obert i recollida de propostes
14.00 h Cloenda del seminari

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de la Bústia del PATT
patt.daam@gencat.cat, indicant les vostres dades personals.
Tel.: 933 046 729
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades del
PATT del portal Ruralcat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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