II Congrés Català de
Producció Agroalimentària
Ecològica
Jornada tècnica
Vic, dijous 19 de maig de 2022

Presentació
Aquest Congrés suposa la
finalització del procés participatiu
per a l’elaboració del Pla d’acció per
al desenvolupament de la producció
ecològica per al període 2023-27.
Els objectius del Congrés són:

·

·
·
·
·

Generar un punt de trobada de
les diferents persones i àmbits
que intervenen en la producció
agroalimentària ecològica a
Catalunya.
Compartir reflexions sobre temes
d’actualitat en la producció
ecològica a nivell europeu.
Validar la diagnosi realitzada en el
marc del procés participatiu.
Conèixer, prioritzar i generar noves
propostes d’actuació a incloure en
el Pla d’acció.
Elaborar les conclusions i
declaració final.

Lloc de realització
Edifici El Sucre
Plaça 1 d’Octubre
08500 Vic

Inscripcions
A través del Portal Participa:
Inscripcions
Per a més informació:
A/e: congrespae@congrespae.cat

Programa
9.00 h Inauguració del Congrés
Hble. Sra. Teresa Jordà. Consellera del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
9.15 h Ponència inaugural. Presentació del Pla d’Acció Europeu pel
desenvolupament de la Producció Ecològica
Sr. Miltiades Krimizis. Unitat de Producció Ecològica de la Comissió
Europea.
10.00 h Presentació i validació de la diagnosi de la producció ecològica
Grup Motor del Procés participatiu.
11.15 h Presentació de les propostes pel desenvolupament de la
producció ecològica
Grup Motor del Procés participatiu.
11.40 h Pausa – cafè
12.15 h Tallers de debat sobre les propostes
14.30 h Dinar + Espai de trobada i intercanvi
16.00h Ponència final. Dues mirades sobre la producció ecològica
i l’agroecologia
Sr. Stéphane Bellon. Investigador de l’INRAe. Agroecology Europe.
Sra. Gloria Guzman. Professora d’Agroecologia i Història Ambiental
de la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla). Grup de treball Alimentta.
17.15h Lectura de les conclusions
Comitè organitzador del II Congrés.
17.45h Cloenda
Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la COVID-19.

Organització

Col·laboració

Comitè tècnic
UP, JARC, ASOBIO, ERA, CADS, CCPAE, AE2, FCAC, XAMEC, ARC, DACC
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