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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 es
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: Can Rigall, Vilanova de la
Muga.

Organització

Jornada tècnica
VILABERTRAN, dimecres 10 de desembre de 2014

Programa
11.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Caball, Vicepresident de la Fundació Agroterritori i
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
11.45 h Anàlisi de Cicle de Vida i Petjada de Carboni de la producció de
llet de vaca a Catalunya
Sra. Cristina Tous, tècnica de projectes de la Fundació Agroterritori.
12.30 h Debat
12.45 h Cloenda de la Jornada
Sra. Rosa Geli, cap de l’Oficina Comarcal de l’Alt Empordà del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, DAAM.

Lloc de realització
Sala d’Actes edifici EL CENTRE
Placeta del Sindicat, 1
17760 – VILABERTRAN

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Agroterritori (Tel.: 972201993 – A/e: agroterritori@agroterritori.org)

Ajuntament de Vilabertran

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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