Eines de gestió empresarial
en ramaderia
Jornada tècnica en línia
Dimarts 13 d’abril de 2021

Presentació
Els reptes de les explotacions
ramaderes: rendibilitat, eficàcia, estalvi
de temps,… fan que cada dia la
recollida
d’informació,
el
processament i l’anàlisi de la mateixa
sigui més important.
La diferència competitiva que presenta
una explotació amb un bon sistema de
recollida i processament òptim de la
informació és cada cop més rellevant.
La dedicació d’un temps professional
a la gestió (tècnica, econòmica,
administrativa, comptable,…) és clau
per l’èxit de tota empresa.
Els sistemes informàtics de gestió
agropecuaris s’han anat adaptant als
reptes i a la tecnologia actual; tot va
començar fa 40 anys amb les
explotacions més pioneres i uns
ordinadors que eren de difícil accés.
L’aparició dels ordinadors personals,
windows, PDA’s va ser una primera
revolució; avui en dia el sector ja es
beneficia de tecnologies cloud, app’s,
programes proactius,… que li faciliten
molt el treball.

Programa
17.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
17.10 h El que no es pot mesurar, no es pot millorar
Sr. Pedro López, enginyer agrònom i màster en Sanitat i Producció
Porcina. Director BDporc i premis Porc d’Or. Àrea Genètica i millora
animal de l’ IRTA.
17.50 h Els reptes de la ramaderia i com la informàtica ajuda a arribar-hi.
Eficiència en gestió
Sr. David Fonollosa, enginyer tècnic agrícola i responsable del mercat
porcí, ISAGRI Espanya.
18.35 h Col·loqui
19.00 h Cloenda de la Jornada

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.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’EA de Tàrrega:
Sr. Carles Perpiñan (Tel.: 973 310 715 – A/e: cpfuentes@gencat.cat)
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