LA SITUACIÓ ACTUAL I LES PERSPECTIVES EN L’HORITZÓ 2020 DELS
CONREUS HERBACIS
Segona sessió de les Jornades del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Pèrits Agrícoles de Catalunya COETAPAC, a través de la Fundació de
l’Enginyeria Agrícola Catalana
El proper dijous 15 d’abril a la Cambra de Comerç de Girona tindrà lloc la segona
conferència del cicle de Jornades del Col·legi d’Enginyers Agrícoles, amb el lema:
L’Enginyeria Tècnica Agrícola treballa per al futur. L’Agricultura cap a l’horitzó
2020
En aquesta ponència es debatrà la situació actual i l’horitzó 2020 dels conreus herbacis.
Les Jornades volen ser una reflexió sobre els nous reptes professionals i socials que s’obren
en els propers deu anys i tenen com a objectiu visualitzar la figura de l’Enginyer Tècnic
Agrícola a la societat civil catalana i donar a conèixer el paper d'aquests professionals,
treballant conjuntament amb els agricultors i empresaris agraris.
Cada ponència tractarà d’un tema diferent, però tenint com a element comú l’anàlisi de la
situació actual i de les perspectives en l’horitzó 2020 i el paper de l’enginyer tècnic
agrícola en el disseny de les polítiques agràries, mediambientals i de
desenvolupament del món rural. Es comptarà en cada jornada amb la presència de
ponents destacats. A la que se celebrarà el proper dijous 15 d’abril a la ciutat de Girona
comptarà amb la participació d’Eduard Torrent, Director Gerent de la Cambra de Comerç de
Girona, Francesc Reguant i Fosas, cap del Gabinet Tècnic del DAR; Josep Cots Reguant,
Enginyer Tècnic Agrícola i Gerent de l’empresa Explotacions Agrícoles Cots SL; Josep M. Pla
Duran, gerent de l’empresa “Cereals Manol, SL”; Joan Serra Gironella, tècnic de l’àrea de
conreus extensius de IRTA-Mas Badia; Francesc Xavier Serra Llobet- Enginyer Tècnic
Agrícola. Professional liberal; Salvador Garcia Arbós, Enginyer Tècnic Agrícola i Periodista i
Josep M. Poch Ymbert, President del COETAPAC de la Demarcació de Girona.
A la web creada per a les Jornades es poden consultar les dades relatives a les sessions
previstes en cada demarcació, així com les de la jornada de clausura. Totes les sessions es
desenvoluparan entre les 9:30 i les 13:30 hores.
Finalment la Fundació i el Col·legi agraeixen a tots els col·laboradors que han contribuït en
poder fer possible la realització d’aquestes jornades.
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