IX Trobada sobre els reptes de futur de l’empresa agrària

Temps de canvis en el sector
de la fructicultura
Jornada tècnica
TORRES DE SEGRE, divendres 17 de febrer de 2017

Presentació
En la novena edició de la Trobada
sobre els reptes de futur de l’empresa
agrària, consolidada com a trobada
en el sector agrari per reflexionar i
entendre millor les perspectives de
futur del sector i en particular de la
fructicultura, es tractarà el què pot
suposar el canvi de la fructicultura
convencional a l’ecològica, que
incrementa el seu consum i té una
posició en el mercat en alça.
Des de diferents enfocaments i
perspectives es pretén donar una
visió d’iniciació al tema.
La jornada acabarà amb una
ponència sobre les actituds i els
hàbits personals com a motor del
canvi.

Programa
9.15 h Inscripcions
9.35 h Presentació de la Jornada
Sr. Jaume Sió Torres, subdirector general de Transferència i Innovació
Agroalimentària del DARP.
9.45 h La fructicultura ecològica com alternativa en fruita d’os.
Consideracions prèvies pel canvi de la convencional a l’ecològica
Sra. Núria Milà Jürgens, enginyera agrònoma i professora de l’Escola
Agrària d’Alfarràs. DARP.
Sr. Ignasi Casanovas Ripoll, tècnic especialista i professor de l’Escola
Agrària d’Alfarràs. DARP.
10.30 h Procés cap a l’agricultura ecològica. Experiència d’un fructicultor
Sr. Josep Ramon Magrí Cortés, fructicultor ecològic.
11.00 h Pausa - cafè
11.30 h Tendències del consum ecològic en el mercat interior i internacional
Sr. Marco Oliveras Trullols, PRODECA- Promotora d’Exportacions
Agroalimentàries.
12.00 h L’actitud i els hàbits com a motor del canvi
Sra. Ester González Rivas, codirectora del programa de coaching de la
Universitat Rovira i Virgili. Consultora d’empreses.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de
Torres de Segre.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Plaça Catalunya
25170 TORRES DE SEGRE

Ajuntament de Torres de Segre

Col·laboració
AVECA
Fènix Fresh, SA
Fruites Fidel Català, SA
Fruites Font
Fruites Siurana

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
 Serveis Territorials del DARP a Lleida, Sra. Anna M. Castellón (Tel.: 973
246 650 – A/e: annamaria.castellon@gencat.cat )
 Ajuntament de Torres de Segre (Tel: 973 796005).
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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