Certificació i control de la
Producció Agroalimentària
Ecològica
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous, 20 de novembre de 2014

Presentació
La producció agrària ecològica és un
sistema de producció y elaboració de
productes agraris naturals. L’objectiu
principal és l’obtenció d’aliments de
màxima qualitat. Les tècniques en
aquesta producció són respectuoses
amb el medi ambient i amb les
persones perquè restringeixen l’ús de
productes químics de síntesi.
La certificació ecològica garanteix que
els productes han estat produïts o
elaborats seguint les normes de
l’agricultura ecològica, i que han estat
controlats en tot el seu procés de
producció, elaboració, envasat i
comercialització.
Aquesta jornada vol ser un espai per
resoldre els dubtes i consultes que
puguin sorgir dels assistents així com
ser un lloc de trobada i intercanvi
d’experiències
per a tots
els
professional dels diferents sectors.

Programa
16.00 h Benvinguda als assistents
Sr. Ramon Lletjós. President COETAPAC.
16.05 h Presentació de la Jornada
Sr. Marià Morera. Director dels Serveis Territorials del DAAM a
Barcelona i a la Catalunya Central.
16.15 h Nova llei del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica:
naturalesa i funcions del CCPAE
Sra. Núria Vallès. Directora tècnica del CCPAE.
17.15 h Pausa
Les empreses i comerços expliquen la seva experiència:
17.30 h Pa ecològic o industrial
Sr. Jordi Casas Moyés. Pastisser i assessor en noves tecnologies.
FORNERET, SL.
18.00 h Santiveri, naturalment BIO. Des de les nostres arrels naturistes
caminem cap a un mon ecològic
Sra. Roser de Castellar. Metge nutricionista. Directora científica. Dp.
Tècnic-científic. SANTIVERI, SL.
18.30 h Torn obert de paraules
19.00 h Cloenda de la Jornada

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

Col·laboració

Lloc de realització
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
C/Enamorats, 62-64 baixos
08013 - BARCELONA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DAAM a Barcelona (T: 93 409 20 90 – A/e: cbollo@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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