59a Fira de mostres

III Taula rodona
Aurochs Project
Jornada tècnica
AMPOSTA, dissabte 7 de desembre de 2019

Presentació
Aquestes són les terceres jornades
per fomentar la cria de brau en
sistema extensiu. Comptarem amb la
presència
de
Marie
Piles,
coordinadora del projecte UNESCO de
cultures taurines en ecosistema de riu,
amb la presència del ramader
camarguès Florent Lupi, president de
l’associació europea Gent de biou, i
amb el director de la Fundación Toro
de Lidia (FTL) Borja Cardelús. Ens
explicaran els seus projectes sobre
cooperació a nivell europeu i estatal,
defensa del món rural, lluita contra el
despoblament, la importància de la
pastura extensiva tant de brau com de
camargués
i
les
activitats
econòmiques que se’n deriven.
Moderarà l’acte el professor de
periodisme de la Universidad de
Zaragoza Juan Pablo Artero.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Associació de criadors de brau de
les Terres de l’Ebre
Departament de Cultura
Ajuntament d’Amposta

Programa
10.30 h Inscripcions
11.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran Grau. Director dels Serveis Territorials del DARP a Terres
de l’Ebre.
11.15 h Cultures taurines en ecosistemes de riu
Sra. Marie Piles. Coordinadora projecte UNESCO CT.
11.45 h Cria de bou camarguès i activitats econòmiques
Sr. Florent Lupi. President de l’Associació Gent de biou.
12.15 h Cria en extensiu i activitats econòmiques
Sr. Borja Cardelús. Director de la Fundación Toro de Lidia.
12.45 h Tertúlia oberta
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Francesc Palmer. President de l’Associació de Criadors de Braus
de les Terres de l’Ebre.

Lloc de realització
Auditori del Recinte Firal Terres de l’Ebre
C. Sebastià Juan Arbó, s/n
43870 - AMPOSTA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
A/e: associaciodecriadorsdebrau@gmail.com - Tel.: 691 141 410
Persona de contacte: Sr. Francesc Palmer
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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