63a Fira Agrària de Sant Miquel

L’agricultura i la ramaderia
intensives són sostenibles amb
una bona gestió. Casos pràctics
Jornada tècnica
LLEIDA, dissabte 30 de setembre de 2017
Presentació
El creixement de la demanda d’aliments
topa amb la sensibilització per preservar
el medi ambient. Cal trobar un punt
d’equilibri que permeti oferir aliments
però amb racionalització en la gestió de
l’entorn.
Aquesta preocupació ha estat, en les
ultimes
dècades,
prioritària
pels
enginyers agrònoms que, mitjançant la
recerca, la innovació i la tecnologia fan
possible aquest repte.
En aquesta jornada es presentaran
diferents casos pràctics sobre com
treballar i com gestionar empreses
agràries per poder fer front als dos
reptes, el creixement de la demanda i la
sostenibilitat. A continuació s’obrirà un
debat amb els assistents.

Programa
10.30 h Inauguració de la jornada
Sra. Silvia Burés, degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya.
10.45 h Taula rodona de bones practiques agràries
Sr. Joan Fortuny, Operation Managing Director, Borges Agricultural
& Industrial Nuts.
Sr. Pere Villar, responsable de fertilització i nutrició vegetal del
laboratori Ilersap.
Sr. Toni Vítores, director agronòmic de Fruits de ponent.
11.30 h Pausa
12.00 h Taula rodona de bones practiques agràries
Sr. Joan Esteve, director tècnic de la Divisió Agrícola del Grup
Codorniu.
Sr. Victor Falguera, Research Manager AKIS international.
Sr. Lluís Xanxo, director producció agrícola Granja San José, SA.
12.45 h Conclusions de la jornada
Sra. Conxita Villar, delegada per Lleida del Col·legi Oficial
d’Enginyers Agrònoms.
13.00 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Organització

Lloc de realització
Sala de congressos del Pavelló de Vidre
Recinte Fira de Lleida - Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Inscripcions

Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal
inscriure’s prèviament a través del
formulari d’inscripció que trobaràs al
web del COEAC.
També us podeu inscriure a través del
servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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