Formació
Escoles Agràries
Producció porcina ecològica
Escola Agrària de l’Empordà (curs en línia), del 25 de febrer al 18 de
març de 2021

Presentació i objectius
La demanda creixent de productes ecològics a l’actualitat, és una evidència que podem contrastar
constantment. En aquests moments podem veure espais, tant en els grans com en els petits comerços,
destinats a productes ecològics, però si fem una reflexió la carn de porc és la que més costa trobar
La producció porcina ecològica és un sistema de producció certificada. Els operadors han de complir tota la
normativa que els hi sigui d’aplicació, tant la de tipus general, en funció de les seves activitats, com la
normativa específica que regula la producció ecològica a la Unió Europea,
Tant la transformació de la producció convencional a ecològica, com la creació des de zero d’una
explotació porcina, requereixen d’una formació específica. Des de qüestions tècniques com instal·lacions,
patis, abeuradors, menjadores... com a aspectes sanitaris i normatius, són coneixements que ha de tenir la
persona que opta per aquest tipus de producció
Des de l’Escola Agrària de l’Empordà oferim un curs específic de producció porcina ecològica. Aquest curs
serà una part en línia i una part de visita a explotació porcina ecològica.
La validació per a la certificació del curs serà mitjançant un treball personal dels alumnes.

Professorat
Sr. Pino de Delàs, productor i expert en conversió d’explotacions
Sr. Lluis Vila, veterinari especialista en porcí ecològic
Sra. Sabina Duarte, enginyera Industrial i MBA
Sra. Anna Gomar, veterinaria de l’Unitat de producció ecològica del DARP

Realització

Inscripcions

Lloc:
En línia

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà,
omplint el següent formulari:
https://forms.gle/Wt8iTc3nonH6YPT19
Coordinadora:
Teresa Colell
a/e: tcolell@gencat.cat

Calendari:
Dies: 25 de febrer i 4,11,18 de
març de 2021
La visita quan la pandèmia ho
permeti

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Horari:
De 15:00 a 17:30 les sessions en
línia.

Certificat: per obtenir el certificat caldrà realitzar els
exercicis que proposin els professors del curs

Durada del curs: 20 h

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1 (en línia), dj. 25 de febrer
15:00 a 17:30 h Els reptes del sector porcí industrial. Oportunitats de la producció porcina
ecològica. Experiència pràctica de conversió d’una explotació
Professor: Sr. Pino Delàs
Exercici: presentació d’un exemple de reconversió d’una explotació
SESSIÓ 2 (en línia), dj. 4 de març
15:00 a 17:30 h Normativa i situació del sector porcí ecològic
Professora: Sra. Anna Gomar
Exercici: presentació d’un exemple de reconversió d’una explotació de la primera sessió amb les
modificacions que corresponen a la normativa
SESSIÓ 3 (en línia), dj. 11 de març
15:00 a 17:30 h Disseny d’explotacions, instal·lacions i maneig de granges porcines ecològiques
Professor: Sr.Lluís Vila
Exercici: presentació d’un exemple de reconversió d’una explotació de la segona sessió amb les
modificacions que corresponen a la millora del disseny
SESSIÓ 4 (en línia), dj. 18 de març
15:00 a 17:30 h Viabilitat econòmica de la producció porcina ecològica i anàlisi de mercat
Professor: Sra.Sabina Duarte
Exercici: presentació d’un estudi econòmic de la viabilitat de l’explotació dissenyada
SESSIÓ 5,
Visita a una explotació porcina ecològica a les Garrigues, en el moment que la situació de
pandèmia ho permeti
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