Impacte i valor d’algunes
innovacions recents en el
món rural
Jornada tècnica
GIRONA, dijous 21 de novembre de 2019

Presentació
L’objectiu
d’aquesta
jornada,
que
organitzen conjuntament la demarcació
de Girona del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals i la
Institució Catalana d’Estudis Agraris, és
donar a conèixer els impactes que
representen algunes innovacions recents,
que han suposat un progrés per la
societat, en tant que han millorat la
qualitat i la sostenibilitat de la producció
dels aliments i d’altres productes del
medi rural.
També es vol posar en valor l’esforç dels
tècnics que han portat aquestes
innovacions al dia a dia de les
explotacions, modernitzant i dignificant el
treball de transformar la natura en
productes de consum.
Aquesta jornada es realitza en el marc de
les operacions 16.01.01, de grups
operatius, i 01.02.01, d’activitats de
demostració, del PDR 2014-2020.

Organització

Col·laboració

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Sala, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.
Sra. Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials del DARP a
Girona.
10.30 h Presentacions. Primera part
Productivitat i qualitat dels cereals d’hivern
Sr. Joan Serra, IRTA-Mas Badia.
Millora de la fertilització agrària i la nova gestió de les
dejeccions ramaderes
Sr. Francesc Domingo, IRTA-Mas Badia.
Disminució de l’aplicació de fitosanitaris i reducció de residus
en fruiters
Sr. Pere Vilardell, IRTA-Mas Badia.
Reducció dels residus en els aliments en hort
Sra. Montse Martí, Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal
Selmar.
11.20 h Pausa-cafè
11.50 h Presentacions. Segona part
Millores a la vinya de l’Empordà
Sr. Francesc Rius, Castell de Perelada.
Eficiència i benestar animal. Qualitat i seguretat dels productes
porcins
Sr. Joan Tibau, IRTA-Monells.
Go Suber! Innovació al sector surer
Sra. Maria Verdum, Institut Català del Suro.
Eficiència del reg en pomeres. Giroreg
Sr. Marc Jabardo, IRTA-Mas Badia.
12.30 h Debat entre els ponents i assistents
Arriben als diferents sectors productors les innovacions que es
desenvolupen? Coneixen els consumidors aquestes
innovacions? I la societat en general?
Moderador: Sr. Josep M. Pagès Grau, ICEA.
13.00 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.
Sr. Jesús Domingo, president del CETAFC Demarcació de Girona.

Lloc de realització
Universitat de Girona Escola
Politècnica Superior (Campus Montilivi)
Edifici P1. Sala d’Actes
Carrer Mª Aurèlia Capmany, 61
17003 - GIRONA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de la demarcació de Girona
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals:
Tel.: 972 24 00 47 - A/e: girona@agrifor.org
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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