Organitza:

Sessió teòrica
(dijous 30 de setembre)

Lloc de realització:
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Can Jordà - 17811 Santa Pau
8:00 h / Sortida d’autobús des de Castelló d’Empúries /
Pavelló Municipal (plaça Francesc Macià)

(dimarts 5 d’octubre)

Lloc i hora de sortida dels autobusos:
9:30 h / Olot / Aparcament del supermercat Consum
9:30 h / Castelló d’Empúries /
Pavelló Municipal (plaça Francesc Macià)

Notes
• La participació a les sessions requereix inscripció
obligatòria
• Places limitades per ordre d’inscripció
• La participació a les sessions és gratuïta (transport
inclòs)
• Hi ha la possibilitat de participar a les dues sessions o a
una única sessió
• El cost del dinar del dia de la visita va a càrrec de cada
participant

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
972 26 46 66 - Eva Calm
eva.calmp@gencat.cat
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
972 26 21 28 - Marta Fontaniol
mfontaniol@olot.cat

Sessions
tècniques
de producció
agrària
ecològica
Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa
Can Jordà, Santa Pau

Sessió pràctica:
visita explotacions ramaderes

Inscripcions i informació

30 de setembre
i 5 d’octubre de 2010

Amb el suport del Pla d’Acció
per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques:

L’activitat agrària i ramadera és la responsable de nodrir
d’aliments a la societat. Aquesta tasca és plenament
assumida per a l’agricultura i la ramaderia de les nostres
comarques, amb una producció i elaboració de productes
diversos i d’excepcional qualitat. Com a complement
d’aquesta funció principal, l’agricultura i la ramaderia són
també responsables de gestionar un espai, i com a tal, de
cuidar-lo de forma adient, conservant els valors naturals
i ambientals, la biodiversitat i la bellesa dels paisatges.
Aquesta és una responsabilitat cada vegada més exigida
i alhora més valorada per a una societat que de forma
progressiva va augmentant el seu grau de conscienciació
en temàtica mediambiental.
La producció agrària ecològica és actualment un referent
en la producció d’aliments de forma sostenible i amb el
màxim respecte envers al medi ambient. A més, en els
darrers anys la producció agrària ecològica ha augmentat
de forma exponencial a Catalunya tant en número de
productors, com també en la demanda de productes
ecològics per part dels consumidors.
Per tal de donar un impuls més a la producció agrària
ecològica s’organitzen aquestes sessions tècniques,
dirigides principalment a productors que hi estiguin
interessats, però també a qualsevol persona que vulgui
conèixer amb més detall les principals característiques de
la producció agrària ecològica.
L’objectiu d’aquestes sessions és principalment el d’aportar
un major coneixement en la producció agrària ecològica a
través de mostrar treballs i experiències diverses, dividides
en dues sessions (30 de setembre i 5 d’octubre). Per una
banda es presentaran diferents projectes desenvolupats
per institucions que treballen en la millora de la producció
agrària ecològica. Per l’altra, es presentaran diferents
experiències de productors ecològics, algunes de les quals
a través de visites a la pròpia explotació.
La sessió teòrica es desenvolupa al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, i dóna continuïtat a les sessions
de producció agrària ecològica realitzades el novembre
de 2009 al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Enguany la sessió pràctica de visita a explotacions
agropecuàries està dedicada al sector de la llet.

Dijous 30 de setembre
sessió teòrica

Dimarts 5 d’octubre
sessió pràctica

9:00 h
Recepció d’assistents i entrega de documentació.

9:30 h
Sortida d’Olot. Aparcament del supermercat Consum.

9:15 h
Presentació de les jornades.
Xavier Puig. Director del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

9:30 h
Sortida de Castelló d’Empúries. Pavelló Municipal.

Can Jordà, Santa Pau

9:30 h
Agents dinamitzadors de la producció agrària
ecològica. Una eina de suport als agricultors i
ramaders ecològics.
Manel Carbó. DAR - Oficina comarcal del Gironès.
10:00 h
Sessions tècniques paral·leles de producció
agrària ecològica:
Ramaderia. Feliu López. UAB - Departament de Ciència
Animal i dels Aliments.
Fruticultura. Marià Vilajeliu. IRTA - Mas Badia.
11:00 h
Pausa cafè.
11:30 h
Sessions tècniques paral·leles de producció
agrària ecològica:
Cultius extensius. F. Xavier Sans i Laura Armengot.
UB - Departament de Biologia Vegetal.
Horticultura. Judit Arnó. IRTA - Cabrils.
12:30 h
Experiències de producció agrària ecològica.
Jesús Serrat. Productor de vedella de la Vall d’en Bas.
Joan Abad. Productor d’horta de l’Alta Garrotxa.
Gemma Safont. Directora Tècnica del Consorci de
Gallecs.
13:45 h
Tast de productes ecològics.

Visita explotacions ramaderes (sector làctic)

11:00 h
Visita Granja la Selvatana (Campllong).
Explotació de vaques de llet en ecològic. Elaboració i
comercialització de llet fresca i iogurt.
13:30 h
Dinar. Restaurant Can Parera de Viladamat.
15:30 h
Visita Mas Marcè (Siurana d’Empordà).
Explotació d’ovella ripollesa en ecològic. Elaboració i
comercialització de llet, formatge, iogurt, recuit i mató.
18:30 h
Arribada a Olot. Aparcament del supermercat Consum.
18:00 h
Arribada a Castelló d’Empúries. Pavelló Municipal.

