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Programa 

19.00 h Entrada a l’aplicació dels participants  

19.05 h Presentació de la jornada 

19.10 h Estructura del temes: 
• Introducció Producció Agrària Ecològica i conceptes 

bàsics 
• Evolució al llarg dels anys 
• Dades més recents 
• Cadenes de valor actuals i els seus actors 
• Polítiques de foment de la PAE 
• Els consumidors 
• Conclusions 

20.20 h Precs i preguntes 

20.45 h Cloenda de la jornada 

 
 
 

Presentació 

Durant els darrers anys, l'agricultura 
ecològica ha guanyat molta popularitat 
entre la població. En aquesta xerrada 
voldríem exposar i reflexioner sobre els 
diferents actors que participen d'aquest 
tipus d'agricultura i com i cap a on està 
canviant el tauler de joc a diferents 
escales (local, regional i global).  
Els objectius, traduïts en els diferents 
punts que es tractaran, són: 

- Exposar els conceptes bàsics 
- Explicar l’evolució al llarg dels anys 

per poder avaluar/reflexionar sobre 
el panorama actual 

- Donar dades per ubicar les 
magnituds 

- Donar a conèixer les polítiques de 
foment de la PAE per saber els 
reptes acutals i de futur que 
requerreixen aquestes polítiques 

- Opcions dels conumidors 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 

Per a més informació: Fundació Emys 
Tel.: 972 164 957 
mcasalprim@fundacioemys.org  
 

 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 
 

 
Com el creixement de 
la producció agrària 
ecològica ha canviat la 
orientació del sector  
 

Jornada tècnica en línia Dimecres, 15 de desembre de 2021 
  

Organització 

 
                                                                 Departament d’Acció Climàtica,  
                                                                    Alimentació i Agenda Rural  
 

                               
              
 
 
  

La jornada anirà a càrrec de la Sra. Karen Hoberg, membre de la junta  
de la SEAE (Sociedad Española de Agricultura ecológica y Agroecología), 
economista de formació amb llarga experiència en mercats, comerç i la 
cadena de valor de productes ecològics.  Especialitzada en temes com la 
Cooperació ció per el desenvolupament i Polítques de Desenvolupament  
rural. 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=B5JCueiW&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043039&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:mcasalprim@fundacioemys.org

