Jornades tècniques de la
XXXII Setmana Agrària
de Bellpuig
Jornada tècnica
BELLPUIG, 5, 6, 7, 8 de novembre de 2018
Presentació
Aquest any, en la XXXII edició de la
Setmana Agrària de Bellpuig hem
centrat les jornades tècniques en
temes molt actuals que esperem que
siguin del vostre interès.
El primer dia començarà amb una
visió del futur enfoc que tindrà la PAC
més enllà del 2020.
El segon dia dirigit al sector ramader,
preus de mercat, controls als que
estan subjectes les explotacions
ramaderes, mesures de bioseguretat
necessàries i informació sobre la
problemàtica de la pesta porcina
africana (PPA).
La tercera jornada, dedicada als
requisits a complir, i la documentació
que han de disposar les explotacions
agrícoles davant els diferents controls
que efectua l’administració, amb
exemples de casos pràctics.
L’últim dia s’explicarà un tema
important, com és la regulació dels
mercats agraris, que condicionen el
present i el futur econòmic de les
explotacions agràries.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
Dilluns 5 de novembre

180249/1,25

19.30 h Inauguració i presentació de les Jornades
Il·lm. Sr. Salvador Bonjoch, president del Consell Comarcal de l’Urgell i
Alcalde de Bellpuig.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
19.50 h La PAC més enllà del 2020
Sr. Andreu Ferrer, cap dels serveis tècnics d’Unió de Pagesos.

Dimarts 6 de novembre

189128/1,50

19.30 h La formació del preu al sector porcí
Sr. Francesc Ollé, conseller delegat de Mercolleida.
20.15 h Controls ramaders. Bioseguretat i PPA
Sr. Jaume Fabà, coordinador de l’àrea veterinària de l’Oficina
Comarcal de l’Urgell. DARP.

Dimecres 7 de novembre

189129/1,00

19.30 h Requisits de les explotacions agrícoles davant dels controls.
Casos pràctics
Sr. Enric Altisent, responsable de l’àrea agrícola de l’Oficina Comarcal
de l’Urgell. DARP.

Dijous 8 de novembre

189130/1,50

19.30 h Entendre els mercats agraris i com regular-los
Sr. Francesc Reguant, director de l'Observatori d'Economia
Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
21.00 h Cloenda de les Jornades
Representant del DARP.
21.15 h Degustació de productes i vins de la comarca
Tots els assistents rebran cada dia un petit obsequi en motiu de la celebració de
la Fira Conserva’t, de la Conserva, productes de proximitat i vida saludable.

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

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
l’Urgell. (Tel.: 973 310 553 – A/e: aurgell.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

