Gestió econòmica bàsica
per a finques d'horta
ecològica
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 26 de febrer de 2019

Presentació
Una de les potes en les que es
sustenta l’agroecologia, a més a més
dels aspectes ambientals i els socials,
és la de la sostenibilitat econòmica.
Aquest és un punt cabdal que cal tenir
molt present a l’hora d’engegar i tirar
endavant els projectes agrícoles. Cal
fer números, buscar referències i
trobar metodologies de treball que
permetin fer un seguiment molt acurat
d’un aspecte tan important, al que
moltes vegades no se li posa prou
atenció.
L’eina de Càlcul Orgànic Local (COL)
és una eina informàtica d’estimació de
costos en horticultura professional,
que ha estat desenvolupada per la
Càtedra
d'Agroecologia
de
la
Universitat de Vic i la consultoria
agroecològica l'Espigall, per encàrrec
de
l'Ajuntament
de
Cardedeu,
precisament per avaluar els diferents
factors que afecten directament al
marge econòmic de l’explotació.
La jornada serà teoricopràctica, amb
la
participació
dels
assistents
introduint les seves pròpies dades, per
tal de conèixer la COL i veure com la
poden utilitzar en els seus projectes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Ton Armengol, director de l’Escola Agrària de Manresa. DARP.
Sra. Neus Vinyals i Grau, Formació i Assessorament de L’Era.
9.45 h Com fer més eficient un projecte hortícola ecològic: els fluxos
d’aigua, energia i primeres matèries
Sr. Jordi Puig i Roca, pagès i doctor en Ciències Ambientals, cocreador de l’eina COL (Càlcul Orgànica Local).
10.15 h Punts claus en la gestió econòmica de finques.
Marge econòmic: factors que l’incrementen o el redueixen
Sr. Jordi Puig i Roca, pagès i doctor en Ciències Ambientals, cocreador de l’eina COL (Càlcul Orgànica Local).
11.00 h Pausa
11.30 h Presentació de l’eina de Càlcul Orgànic Local (COL) d’estimació
de costos
Sr. Jordi Puig i Roca, pagès i doctor en Ciències Ambientals, cocreador de l’eina COL (Càlcul Orgànica Local).
12.30 h Exercicis pràctics amb l’eina COL per part dels assistents
14.00 h Fi de la Jornada
Caldrà portar ordinador portàtil amb MSOffice actualitzat ja que l’eina COL
treballa amb aquest sistema. L’Eina es pot descarregar prèviament a:
http://www.cardedeu.cat/public/desenvolupament-local/eina-de-calcul-organic-local-col/

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Avinguda Universitària 4-6- Edifici FUB

08242 MANRESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç: https://goo.gl/pCUqVY o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa
(Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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