Ramaderia extensiva,
noves tecnologies i
xarxes socials
Jornada tècnica
Espot, divendres 12 de novembre de 2021

Presentació

Programa
10.30 h Benvinguda i inscripcions

L'avenç de noves tecnologies ha
permès que la revolució digital i
intel·ligent també hagi arribat a la
ramaderia. La integració d'aquestes
noves tecnologies (i la connectivitat a
través de les xarxes) a l'entorn rural
és un impuls clau per acabar amb
l'anomenada brecha digital que
separa les grans zones urbanes del
camp.
La ramaderia extensiva es va
incorporant poc a poc a l’era digital
utilitzant aquelles eines tecnològiques
que s’han creat per facilitar la feina al
sector.
Aquesta jornada pretén donar a
conèixer diferents experiències d’ús
de tecnologia en el sector de la
ramaderia extensiva i propiciar-ne un
debat fructífer.

Lloc de realització
Casa del Parc Nacional d’Espot
Carretera de Sant Maurici, 5
25597 – Espot (Lleida)

10.45 h Estat de la qüestió de les noves tecnologies aplicades
a la ramaderia extensiva
Sr. Daniel Villalba Mata. Cap del Departament de Ciència
Animal de la UdL.

11.15 h Taula rodona, la ramaderia extensiva i l’ús de les
noves eines tecnològiques
Sr. Diego Varona. Digitanimal.
Sr. Diego Pacheco. Innogestiona.
Sr. Roger Vidal. SmartWelfare.
Sr. Jordi Cortina. Experiència local.

13.00 h Dinar
15.30 h Introducció sobre la Ramaderia Extensiva i les xarxes
socials
Sra. Ariadna Nieto. Investigadora de la UdL.

16.00 h Taula Rodona, xarxes socials i ramaderia extensiva:
visibilització i reivindicació del sector
Sra. Merlès Martínez. Can Mimó, pastors i productors
artesans SL.
Sr. Mateo Carrocio. Associació de pastors de la cabra
catalana.
Sra. Martina Marcet. Cal Roio Catllaras.
Sr. Víctor Rojas. Arcàdia.
Sra. Sara Gutíerrez. 30 cabres.

Inscripcions

17.30 h Cloenda de la jornada

Presencial
A través de RuralCat: Inscripcions

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.
Aquesta jornada també es podrà seguir en línia.

En línia
A través d’IDAPA: Inscripcions
Per a més informació: IDAPA
Sra. Ester Prieto
A/e: idapa@gencat.cat

Organització
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