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PRESENTACIÓ

PROGRAMA
Dijous 13 de maig
Experiències agroecològiques d’exalumnes de l’ESAB.
9.00 h. Recepció i inauguració de la Jornada.

LLOC DE REALITZACIÓ
ESAB (Escola Superior d’Agricultura de Barcelona)
Campus del Baix Llobregat , Edifici D4.
C/ Esteve Terradas, 8
Castelldefels (Barcelona)

Representant ICEA.
Representant ESAB.

INSCRIPCIONS

9.30 h. Experiències en producció.
Can Maia (Garrotxa).
Coop. l’Olivera (Vallbona de les Monges).
Carns de confiança (Ripollès).
11.00 h. Pausa-cafè.
11.30 h. Experiències en comercialització.
Hortec (Xavi Pérez).
Can Perol (Andreu Vila).

L'agroecologia i l'agricultura ecològica són un dels nous
paradigmes de l'agricultura actual. La situació mediambiental
present, amb el canvi climàtic com a protagonista principal,
entre d'altres qüestions de caire més social nogensmenys
preocupants (despoblament rural, etc.), ens empenyen cap
a un necessari redimensionament de l'agricultura que esdevé
local i més respectuosa amb el medi ambient i social. I a tot
això no només hi estan contribuint les polítiques agràries
europees sinó també la consciència de gran part dels
treballadors del sector agrari (pagesos, distribuïdors, tècnics
i investigadors).
A Catalunya no paren de créixer les hectàrees dedicades
a l'agricultura ecològica, així com el nombre de projectes
relacionats amb ella (estudis, formació, promoció,
cooperatives de consum), bé que no sempre és fàcil ni pels
pagesos ni pels estudiants donar el salt a aquest tipus
d'agricultura o trobar les estructures on formar-se a tal efecte,
respectivament.
Així és que un grup de treball d'estudiants i exestudiants de
l'ESAB hem aprofitat l'opció brindada per l'ICEA (Institució
Catalana d'Estudis Agraris) i l'ESAB (Escola Superior
d'Agricultura de Barcelona) com a lloc d'acollida, per donar
una altra petita empenta a aquest sector de l'agricultura i
presentar les I jornades d'agroecologia i agricultura ecològica.
Durant dos dies s’hi desenvoluparan les experiències en
projectes agroecològics d'exalumnes de l'ESAB, a més d'una
jornada de formació amb convidats d'excepció que parlaran
des de la fertilitat del sòl fins a l'obtenció de material vegetal
autòcton. I com a colofó per aquestes jornades, a les que
s'espera atreure als alumnes i exalumnes d'aquesta i d’altres
escoles d'agricultura així com a tots els interessats, es
convoca l'assemblea constitutiva del Grup d'Agroecologia
de l'ESAB.
Esperem que gaudiu i apreneu molt d'un sector amb molt
de futur!

La Kosturica.
12.45 h. Expeciències en investigació.
Adv Baix Ebre-Montsià (X. Fontanet).
Centre de conservació de plantes cultivades de Can
Jordà (G.Arribas).
ESAB (Xavier Sorribas).
14.00 h. Dinar a l’Escola.
15.00 h. Presentació del projecte Redbio.

Per inscriure’s cal enviar un correu electrònic a
grupdagroecologia@gmail.com, indicant les dades de
contacte de la persona inscrita (nom, telèfon i e-mail) i la
data en què s’ha fet l’ingrés de la quota d’inscripció
(i opcionalment, el dinar per un o dos dies).
Preu inscripció, per als dos dies: 20 €
Preu dinar (opcional): 12 €/dia
La inscripció és gratuita per estudiants, socis de l’ICEA,
aturats (amb prestació econòmica o sense) i majors de
65 anys. El pagament es farà al número de compte de
La Caixa: 2100 0963 64 0200044785, indicant el nom
de la persona i el motiu "Agroecologia".
En cas de voler assistir a les jornades i no haver pogut
inscriure’s abans de l’inici, la inscripció es podrà realitzar el
mateix dijous dia 13 de maig a l’entrada de l’ESAB.
Persona de contacte: Sr. Àngel Igelmo Segura
Tel. 657 026 6 77 - A/e : grupdagroecologia@gmail.com

15.30 h. A s s a m b l e a c o n s t i t u t i v a d e l ’ A s s o c i a c i ó
d’Agroecologia de l’ESAB.
17.30 h. Cloenda de la Jornada.
Divendres 14 de maig
Jornada de formació.
9.00 h. Fertilitat i fertilització.
Sr. Mariano Bueno. Pagès d’agricultura ecològica.
11.00 h. Pausa-cafè.
11.30 h. Sanitat vegetal.
Sr. Javier Tello. Catedràtic de la Universidad de Almería.
14.00 h. Dinar a l’Escola.
15.00 h. Material vegetal.
Sra. Esther Casas. Les Refardes.
17.00 h. Cloenda de la Jornada.

Estudiants de la UPC: la inscripció i participació a les
jornades, amb una assistència mínima del 80%, serà
reconeguda amb 1 crèdit de lliure elecció per aquells
que cursin el pla d’estudis del 93.

