III Jornades Agràries de
Preixana
Jornades tècniques
PREIXANA, del 9 al 14 de desembre de 2013

Presentació

Programa

Continuant amb les jornades tècniques
organitzades els darrers dos anys per
l’Ajuntament de Preixana, aquest any
l’Ajuntament i el DAAM organitzen la
3a
setmana
agrària
amb
la
col·laboració de diferents entitats. La
voluntat és generar un debat a l’entorn
del sector agrari i agroalimentari del
nostre territori, posant damunt la taula
els diferents temes que es presenten al
programa que esperem que siguin del
vostre interès.

Dilluns 9

Aquest any, però, volem fer un pas
més, la posada en escena d’un mercat
de productes de proximitat que serà el
dissabte 14 de desembre. En aquest
marc i amb la voluntat de posar-los en
valor, hi haurà diferents tasts de
productes típics del nostre territori, amb
el suport de Gustum, i que es podran
comprar
directament
als
seus
productors. Productes que estan al
nostre abast i que moltes vegades
desconeixem.

Dimecres 11

Us hi esperem
.

19.00 h Inauguració i Presentació de les Jornades
Il·lm. Sr Jaume Pané, alcalde de l’Ajuntament de Preixana.
Sr Jaume Fabà, director dels Serveis Territorials del DAAM a Lleida.
Sr Josep Coll. President de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
Maneig de porcí d’engreix i alimentació
Sr. Carles Casanovas, veterinari de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.

Dimarts 10
19.00 h Consideracions sobre el conreu de la vinya
Sra. Rosa Bisa. ADV Verdú; i Sr. Enric Altisent. DAAM.

19.00 h El mercat mundial dels cereals. Mercats de futurs
Sr. Francesc Reguant. DAAM

Dijous 12
19.00 h La nova reforma de la PAC
Sra. Marta Ibars, coordinadora tècnica en aspectes comunitaris. DAAM
Taula rodona: Sr. Josep Mª Companys (UP). Sr. Joan Carles Massot
(JARC). Sr. Pere Roqué (ASAJA)

Divendres 13
19.00 h L’horticultura i el seu futur
Sr. J.M. Duran. Universitat Politècnica de Madrid.

Dissabte 14: de 10 a 20 h: Mercat i tast de productes de proximitat

Organització

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració
Cooperativa d’Ivars d’Urgell
ADV de Verdú
Universidad Politècnica de Madrid
Gustum
Cellers de la Vall del Corb
Productors agraris
Unió de Pagesos, JARC, ASAJA

@ruralcat

11.00 h Xerrada-tast, de com gaudir d’un bon oli, per “Camins de verdor”
13.30 h Tast de melmelades amb formatge, per “El rebost de ponent”
16.00 h Tast de cervesa artesana, per “Cerveses la Vella Caravana”
17.00 h Tast d’olis “Aromàtics del mediterrani “
18.00 h Descobreix la Vall del Corb a través dels seus vins i els seus
productes. Sra. Teresa Fuentes. GUSTUM.
20.00 h Cloenda de les Jornades i del Mercat

Lloc de realització
Sala d’actes de l’Ajuntament
Plaça Catalunya, 1
25263 PREIXANA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal de l’Urgell (Tel.: 973 310 553 – A/e: merce.rivas@gencat.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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