XIX Jornada sobre l´oví i
cabrum
Jornada tècnica de referència
OS DE BALAGUER, dijous 27 de febrer de 2020

Presentació

Programa

Una vegada més ens trobarem al
Monestir de Santa Maria de les
Avellanes en el marc de la XIX jornada
de referència del sector oví i cabrum
de Catalunya per debatre temes
d´actualitat.

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Durant la primera part de la jornada es
tractarà el nou Decret de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes, així mateix, es tractarà les
estratègies de gestió dels boscos amb
ramaderia extensiva.

9.45 h Decret 153/2019 de gestió de fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes
Sr. Jaume Boixadera, cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental
de la Producció Agrària del DARP.

La segona part de la jornada parlarem
de la nova PAC i de la ramaderia
extensiva.

9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.

10.30 h Estratègies de gestió i sostenibilitat dels boscos amb ramaderia
extensiva
Sr. Enric Vadell, sub-director general de Boscos del DARP.
11.00 h La ramaderia extensiva en el manteniment dels boscos,
l´experiència del Pla pilot del bosc de Poblet
Sr. Anton Vallvey, vicepresident de l´Associació Forestal de les
Comarques de Tarragona.

Lloc de realització
11.30 h Pausa
Sala Magna del Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes
Ctra. C-12 Km 181

12.00h La PAC post 2020. Perspectives del sector oví cabrum
Sr. Valentí Marco, sub-director general de Gestió i Control d´Ajuts
Directes del DARP.

25610 - OS DE BALAGUER
13.00 h Estratègies per al foment de la ramaderia extensiva
Sra. Montse Àlamos, cap del Servei d'Ordenació Ramadera del
DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

14.00 h Cloenda de la jornada
Il·lma. Sra. Estefania Rufach, alcaldessa d´Os de Balaguer.
14.15 h Dinar

Inscripcions
Federació d’Entitats Catalanes de
Ramaders d’Oví i Cabrum

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s i confirmar el dinar (20€/pers.)
abans del 24 de febrer a través de l´Oficina Comarcal de La Noguera:
Tel.: 973 443 603 – A/e: anoguer.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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