L’anàlisi de cicle de vida i càlcul de
la petjada de carboni de la producció
de llet de vaca a Catalunya

L’Agrupació, Ribera d’Urgellet
Font: Ignasi Ballús

Presentació
Els estudis de petjada de carboni i
d’anàlisi de cicle de vida de productes
i processos agraris són relativament
recents. Alguns sectors a Catalunya ja
han fet esforços en aquest sentit com
és el cas d’alguns productes d’horta i
de fruita o el cas del sector porcí. La
recerca que aquí es presenta ha de
contribuir al coneixement, control i
millora ambiental de la producció de
llet de vaca a nivell d’explotació i de
l’entorn cooperatiu.
En aquesta jornada us presentem els
resultats del projecte l’ACV de la llet
de vaca a Catalunya elaborat durant el
període maig 2013 - maig 2014 per a
tres casos d’estudi, tot parant atenció
a una de les explotacions objecte
d’estudi:
l’Agrupació de Ribera
d’Urgellet.

Organització

Jornada tècnica
LA SEU D’URGELL, 26 de novembre de 2014

Programa
19.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Ruiz, gerent de la cooperativa Pirenaica.
19.45 h Presentació del projecte
Sra. Cristina Tous, tècnica de projectes de la Fundació Agroterritori.
20.00 h Anàlisi de cicle de vida i petjada de carboni de la producció de
llet de vaca a Catalunya
Sr. Ignasi Ballús, becari de l’Institut de Medi Ambient de la
Universitat de Girona.
20.30 h Debat
20.45 h Cloenda de la Jornada
Sra. M. Antònia Armengol, cap de l’oficina comarcal de l’Alt Urgell
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural.

Lloc de realització
Cooperativa Pirenaica
Carrer de Sant Ermengol, 48
25700 LA SEU D'URGELL

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Agroterritori (Tel.: 972201993 – A/e: agroterritori@agroterritori.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

1234 / 3,00
1645 / 1,25

