Eines per afrontar els
reptes de futur de la
producció ecològica
Jornada tècnica
FIGUERES, dijous 27 d’octubre de 2016

Presentació
En el moment actual que està creixent
la sensibilització dels consumidors
envers el consum de productes
ecològics, es contraposa amb el repte
de
les
petites
explotacions
ecològiques per a aconseguir la
viabilitat econòmica per a sobreviure.
Per aquesta raó, s’organitza una
jornada d’identificació dels temes clau
amb la presentació d’exemples d’èxit
de diferents explotacions d’horta
ecològica així com eines i programes
de formació que poden ser d’utilitat.
A més, aquesta jornada vol ser un
punt de trobada del sector de la
producció ecològica amb un debat
participatiu final d’apostes de futur per
abordar conjuntament els reptes del
sector.

Programa
15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària
de la Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura
(IAEDEN).
16.05 h Experiència del parc agroecològic de l’Empordà (Albons)
Sr. Enric Navarro, agricultor.
16.45 h Experiència de “Can Perol” treball cooperatiu (Baix Llobregat)
Sr. David Mas, gerent Can Perol.
17.30 h Pausa
18.00 h La dinamització i incorporació dels valors d’emprenedoria
Sr. Josep Serra, propietari de la Vinyeta.
Sr. Manuel Toro, regidor de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç
de l’Ajuntament de Figueres.
Sra. Teresa Colell, directora Escola Agrària de Monells (DARP).
18,45 h Debat participatiu
20.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària
de la IAEDEN.

Organització

Lloc de realització
Escola d’Hosteleria de l’Alt Empordà a la sala Ferran Adrià.
Av. M. Àngels Anglada, 15
FIGUERES
http://ehae.cat/ca/contacte.html

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
agroterritori@iaeden.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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