
   
   Producció agrària sostenible 

i ajut al càlcul del perfil de 
sostenibilitat ambiental 

Jornada tècnica 
Tortosa, divendres 24 de febrer de 2023 

Presentació 

Estem en temps de canvi, on a les 
preocupacions ambientals s’afegeix també la 
necessitat que l’agricultura i ramaderia siguin 
activitats viables econòmicament i que tinguin 
en compte les bones condicions laborals de la 
gent que hi treballa. Es necessita un model de 
producció que contempli aquesta triple 
sostenibilitat: ambiental, econòmica i social. És 
per aquest motiu, que es presenta la Producció 
Agrària Sostenible (PAS), model de producció 
que dona resposta a les necessitats actuals i 
futures, del sector agrari català. 
La PAS és una oportunitat per Catalunya, 
posant a disposició del sector una eina d’auto 
millora que permetrà conèixer l’estat actual en 
sostenibilitat de les explotacions i aplicar 
solucions per millorar els resultats.  
D’altra banda, per ajudar a la transició cap 
aquest nou model, el DACC ha publicat 
recentment un ajut per calcular el perfil de 
sostenibilitat ambiental de les explotacions, que 
s’emmarca en el Pla Estratègic de l’Alimentació 
de Catalunya (PEAC).  

Lloc de realització 

ST del DACC a les Terres de l’Ebre 
Plaça de Gerard Vergés, 1 
43500 Tortosa 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 
Servei d’Ordenació Agrícola i Servei 
d’Ordenació Ramadera 
A/e: pas.accioclimatica@gencat.cat 
 

 
 

Organització 

 

    
 

2,50 

 

Programa 

10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada 
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i 
Ramaderia del DACC.  

10.10 h La Producció Agrària Sostenible (PAS) 
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i 
Ramaderia del DACC. 
Sr. Joan Bonany. Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries. 

11.10 h Torn obert de preguntes 

11.40 h Pausa cafè 

12.15 h Ajut al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental 
Sra. Neus Ferrete, Subdirectora general d’Agricultura del 
DACC. 

12.45 h Torn obert de preguntes 

13.15 h Cloenda de la jornada 

 
              
 
 
 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

Col·laboració 

 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=yMC2UFo1&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_tipusJornadaClicat=1&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043716&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:pas.accioclimatica@gencat.cat

