Jornades tècniques
de la XXXV Setmana
Agrària de Bellpuig
Jornada tècnica
Bellpuig, 29 i 30 de novembre de 2021

Programa
Presentació
Aquest any presentem la XXXV edició

Dilluns 29 de novembre
19.00 h

210443 / 1,00

Inauguració i presentació de les jornades

de la Setmana Agrària de Bellpuig que

Sr. Ferran de Noguera i Betriu, director dels ST del DACC a Lleida.

al llarg dels anys ha mantingut un gran

Excma. Sra. Inés Granollers i Cunillera, diputada al Congrés dels

nivell amb excel·lents ponents, temà-

Diputats, Comisió d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

tiques novedoses i sobretot el segui-

Il·lm. Sr. Jordi Estiarte i Berenguer, alcalde de Bellpuig.

ment i participació dels professionals
del sector.

19.10 h

S’abordarà la normativa de l’emma-

Emmagatzematge de productes fitosanitaris i els controls de
camp en la higiene de la producción primària agrícola
Sra. Natàlia Zamora i Bordes, secció de Sanitat Vegetal dels ST del

gatzematge dels productes fitosani-

DACC a Lleida.

taris i la regulació dels controls de

Sr. Xavier Auqué i Farré, cap de la secció de Sanitat Vegetal dels ST

camp d’higiene de la producció agrària

del DACC a Lleida.

a les explotacions agràries.
En la segona jornada s’explicarà la
reforma de la Política Agrària Comuna,

Dimarts 30 de novembre

219043 / 1,00

la PAC, per al període 2021-2027, que
a partir del 2023 s’aplicarà, i que cal

19.00 h

Aplicació FotoDun
Sr. Enric Altisent i Farran, cap d’Àrea Agrícola de l’Oficina Comarcal

conèixer d’antuvi.

de l’Urgell del DACC.

Lloc de realització

19.15 h

Llotja de Bellpuig
Av. de Lleida, 81 bis
25250 BELLPUIG

Sr. Valentí Marco i Sanz, subdirector general de Gestió i Controls
d’Ajuts Directes del DACC.

20.15 h
Inscripcions
A través de RuralCat: inscripcions
Per a més informació: OC Urgell
Tel.: 973 310 553
Ae: aurgell.daam@gencat.cat

La Reforma de la PAC i la seva aplicació al 2023. Aspectes a
destacar

Cloenda
Sr. Andreu Bosch i Balsells, cap de l’OC de l’Urgell del DACC.

Tots els assistents hauran de seguir les mesures de prevenció establertes
enfront la COVID-19. L’ús de la mascareta serà obligatori.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

