Agricultura i ramaderia
biodinàmica a la pràctica
Jornada tècnica i de camp
PERPINYÀ, dimarts 19 de desembre de 2017

Presentació
La jornada va dirigida als agricultors i
ramaders que vulguin aprofundir en
l’agricultura
i
la
ramaderia
biodinàmica. Basada en la concepció
de les granges com a organismes
complexos, desenvolupa un sistema
en el qual s’interrelacionen plantes,
sòls i animals. A més, utilitza un
mètode de sembra vinculat al
calendari dels astres.
Es vol incidir en aquests aspectes i
oferir les possibilitats comercials que
generen els productes amb la seva
revalorització.
I tot això, complementat amb el
testimoni d’un productor de Perpinyà,
amb molt a aportar degut a la seva
experiència, i el president d’una
associació de productors bio dels
Pirineus Orientals

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Eric Hostalnou, representant de la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées Orientales.
Sr. Josep Puigbert, director de la Casa de la Generalitat de Catalunya
a Perpinyà.
Sr. Joaquim Suñer, president de JARC a Girona.
10.30 h Biodinàmica: preparació del terreny i adobat
Sr. Jordi Querol i Gavilán, fundador de l’empresa Dreiskel,
especialitzada en l’assessorament i venda de productes biodinàmics.
12.15 h CivanBio 66: l’associació de productors bio dels Pirineus-Orientals
Sr. Patrick Marcotte, director de CivamBio 66.
13.00 h Dinar (Creperie du Theatre)
15.20 h Visita a una explotació biodinàmica i agrobotiga a Alenya – Saint
Nazarie
Sr. Nicolas Payré, agricultor biodinàmic.
17.00 h Cloenda de la Jornada

Organització
Lloc de realització
Casa de la Generalitat a Perpinyà
1 Rue de la Fusterie
66000 PERPINYÀ (França)

Col·laboració

Punt de sortida:
9.00 h Sortida en autocar des del pavelló de Fontajau de Girona (Avinguda
del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona).

Inscripcions
Cal inscriure’s prèviament a través de l´oficina de JARC a Girona (Tel 972 20
88 81 o girona2@jarc.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
* Els assistents hauran de pagar el dinar (15€).
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