Europa demana
sostenibilitat
Jornada tècnica en línia
Divendres 4 de desembre de 2020

Presentació
L’objectiu
d’aquesta
jornada,
que
organitzen conjuntament la demarcació
de Girona del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals, la Institució
Catalana d’Estudis Agraris i l’Escola
Politècnica Superior de la UdG, és donar
a conèixer com aconseguir l’estratègia
"De la granja a la taula", presentada al
maig de 2020 per la Comissió Europea i
com a part del "Green Deal" (Pacte Verd
Europeu), que té com a objectiu fer que
els nostres sistemes alimentaris siguin
sostenibles.
Aquesta
transició
salvaguardarà la seguretat alimentària,
ha de garantir l'accés a dietes
saludables, reduirà la petjada ambiental i
climàtica dels sistemes alimentaris de la
Unió Europea, al temps que garantirà els
mitjans de vida de tots els operadors de
la cadena de subministrament de
aliments.

Organització

Programa
10.00 h Benvinguda a la jornada
Sr. Jesús Domingo, president del CETAFC Demarcació de Girona.
Sr. Josep M. Pagès Grau, ICEA.
10.05 h Presentació. Estratègia “Del Camp a la Taula”
Sra. Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials del DARP a
Girona.
10.15 h Què podem fer per reduir el 50 % l’ús i els riscos dels
plaguicides
Sr. Pere Vilardell, IRTA-Mas Badia.
10.30 h Què podem fer per reduir el 50 % les pèrdues de nutrients i el
20 % l’ús de fertilitzants
Sr. Francesc Domingo, IRTA-Mas Badia.
10.45 h Què podem fer per destinar el 25 % de la superfície agrícola a
l’agricultura ecològica
Sr. Lluís Vila, responsable de la Unitat de Sanitat Vegetal del DARP
a Girona.
11.00 h Preguntes i aportacions
11.25 h Cloenda de la jornada i lliurament del Premi al millor PFC de
Grau en Enginyeria Agroalimentària
Sra. M. Àngels Pèlach, directora l’Escola Politècnica Superior UdG.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la demarcació de Girona del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya:
Sra. Glòria Guanter (A/e: girona@agrifor.org)
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