V Jornada memorial Felip Domènech

Pagesia, territori i futur
Jornada tècnica
PUIGVERD DE LLEIDA, 4 de desembre de 2019

Presentació
L’estiu passat Catalunya va estar
afectada per greus incendis que
arrasaren hectàrees de bosc i de
producció
agrícola.
Com
a
conseqüència, una vegada més, es
reivindicà la importància de gestionar
els espais, les conseqüències en els
paisatges agrícoles i forestals del
canvi climàtic, l’abandonament de
terres i la importància d’una gestió
integral.
La jornada, tot recordant la figura de
Felip Domènech Costafreda, que mai
no va deixar de defensar els valors de
la pagesia i del territori, serveix per
avançar en les aportacions del sector
a favor de l’espai rural.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Il·lma. Sra. Sandra Barberà, alcaldessa de Puigverd de Lleida.
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
Sr. Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos.
10.30 h La importància de la pagesia al territori
Sr. Marc Castellnou, cap de l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal.
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
11.30 h Pausa
11.45 h Sistemes de formació per la pomera i la perera
Sr. Jaume Lordan, IRTA.
Sr. Ramon Girabet, IRTA.
13.30 h Dinar*
15.00 h Visita a explotacions de fruiters per veure diferents sistemes de
formació
Sr. Jaume Lordan, IRTA.
Sr. Ramon Girabet, IRTA.
17.00 h Cloenda de la Jornada

Organització

Lloc de realització
Sala de Plens de l’Ajuntament
Plaça Major, 7
25153 – PUIGVERD DE LLEIDA

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Ajuntament de
Puigverd de Lleida

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través d’Unió de
Pagesos. Sr. Josep Anton Pascual
(Tel.: 647427224 – A/e: japascual@uniopagesos.cat )
*Preu del dinar: 15 €, (cal reserva prèvia a través d’Unió de Pagesos).

@ruralcat

190464 / 4,25

