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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: 

 PAC i agricultura ecològica. Com es posiciona i/o quin 

paper dóna la PAC a aquest tipus d’agricultura 

 Pros i contres de la nova PAC en l’àmbit de l’agricultura 

ecològica i en concret en l’horticultura 

 Propostes/Alternatives al que es proposa i posicionament 

dels diferents col·lectius 

20.15 h Precs i preguntes 

20.30 h Cloenda de la jornada 

 

 

 

Presentació 

La nova Política Agrària Comú (PAC) és 

una de les principals línies polítiques de 

la UE que gestiona les subvencions que 

es donen en la producció agrícola, les 

regles del comerç interior i exterior i el 

control de l’oferta.  

Aquesta ha estat una política que al llarg 

del temps s’ha anat ampliant, des dels 

seus inicis el 1962, i en conseqüència 

actualment és un grup de mesures amb 

un abast molt ampli i una estructura molt 

densa i complexa.  

També és una política que genera les 

seves controvèrsies en funció de la 

perspectiva des de la que es miri. És per 

això que en aquesta jornada volem: 

 Desgranar la PAC i que la gent en 

tingui una mínima visió 

 Exposar què proposa en relació 

amb l’agricultura ecològica i la 

conservació de la natura i el clima 

 Generar un espai de reflexió per 

els diferents actors, des dels 

productors, als propis ciutadans 

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. 

 

 

 

La nova PAC en 
relació amb l’agri-
cultura ecològica 
 

Jornada tècnica en línia Dimecres, 1 de desembre de 2021 
  

Organització 

 
                                                                 Departament d’Acció Climàtica,  

                                                                    Alimentació i Agenda Rural  
 

                               

              
 

 

  

La jornada anirà a càrrec de la Sra. Aina Calafat Rogers, 

responsable de projectes internacionals i incidència en la SEAE 

(Sociedad Española de Agricultura ecológica i Agroecología).  

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=qFmsHosL&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=4043015&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:mcasalprim@fundacioemys.org

