El paper de les ADV
en el nou marc de
l’assessorament en
sanitat vegetal
Jornada tècnica presencial i en línia
Constantí, dijous 6 d’octubre de 2022

Presentació

Programa

Poc a poc es va acostant el moment en que
s’aplicaran els nous reptes del pacte verd
europeu on l’assessorament esdevindrà una
peça clau per assolir les fites que es
proposen. D’altra banda, la nova PAC està
en marxa amb canvis importants. Es
necessitarà doncs, un esforç important per
ajudar als agricultors a fer-ho.

10.00 h

Les ADV a Catalunya porten ja quasi 40
anys assessorant en sanitat vegetal. Quin
paper els tocarà jugar en el nou marc que
està venint amb noves plagues i menys
productes fitosanitaris?

10.25 h

Aquesta jornada va dirigida a presidents de
les ADV i agricultors interessats en crear una
ADV per tal d’aprofundir sobre
l’assessorament a Catalunya en el futur.

Presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i
Ramaderia del DACC.

10.05 h

Situació actual. Normativa de les ADV i obligacions
Sra. Teo Tornos, responsable d’ADV del Servei de Sanitat
Vegetal.

El/La President/a d’una ADV: importància i funcions
Sra. M. Remei Costa, presidenta de l’ADV de Fluvià.

10.45 h

Serveis de l’ADV
Sra. Rosa Bisa, tècnica de l’ADV Valls del Corb.

11.05 h

L’assessorament en l’actualitat. Oportunitat per a
les ADV
Sr. Andreu Taberner, assessor de l’Associació d’ADV de
Catalunya.

Lloc de realització

11.25 h

Torn obert de preguntes
Modera: Sr. Andreu Taberner, assessor de l’Associació d’ADV

Escola Agrària Mas Bové
Ctra. TP-7225, km 4
43120 Constantí

Inscripcions
A través de RuralCat. Seleccioneu una de
les dues modalitats:
• Presencialment: Inscripcions
• En línia: Inscripcions

de Catalunya.

11.45 h

Cloenda de la jornada
Sr. Jaume Camats, president de l’Associació d’ADV de
Catalunya.

Aquesta jornada es realitza presencialment i en línia. Les persones que assisteixin
presencial hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la
COVID-19.
Les persones que segueixin la jornada en línia, rebreu, el dia abans, l’enllaç d’accés a
l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Per a més informació:
Servei de Sanitat Vegetal
A/e: ttornos@gencat.cat
Associació d’ADV de Catalunya
A/e: adv.catalunya@gmail.com

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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