
Presentació

Un any més, la Cooperativa d’Ivars 
d’Urgell, l’Oficina Comarcal del Pla 
d’Urgell del DACC i Unió de Pagesos, 
organitzem aquesta jornada de 
referència sobre els conreus 
farratgers. En aquesta edició farem 
la presentació del grup operatiu 
Alfals CAT de millora de la viabilitat 
econòmica de la producció i qualitat 
de l’alfals. També tractarem temes 
d’actualitat com les novetats de la 
PAC 2023-2027 i sobre la influència 
del canvi climàtic en la producció 
farratgera. Tampoc podia faltar, una 
taula rodona amb els responsables 
de les principals empreses del sector 
i dels ponents, a qui aprofitem per 
agrair la seva presència constant 
en aquesta jornada, i que permetrà 
poder valorar l’actualitat de la 
producció i de mercat de l’alfals.

Com és habitual, un cop acabada la 
jornada, qui vulgui continuar el debat, 
ho podrà fer al dinar (cassola de tros).

Lloc de realització

Sala d’actes de la Cooperativa 
d’Ivars d’Urgell 
Carrer de Lleida, 2-8
25260 Ivars d'Urgell

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:

Oficina Comarcal del Pla d’Urgell 
A/e: apurgell.daam@gencat.cat
Tel: 973601051

Unió de Pagesos
A/e: lleida@uniopagesos.cat
Tel: 973282984

Jornada tècnica
Ivars d’Urgell, dijous 23 de febrer de 2023

XI Jornada sobre els 
conreus farratgers

Programa

9.00 h Inscripcions

9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Josep Coll. President de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
Sr. Jordi Piró. Responsable del sector dels farratges d’Unió de Pagesos. 
Sr. Joaquim Porcar. Cap del Servei de Coordinació dels Serveis Territorials 
del DACC a Lleida.

9.25 h Presentació del grup operatiu Alfals CAT de millora de la 
viabilitat econòmica de la producció i qualitat de l’alfals
Sr. Josep Anton Betbesé. IRTA.

10.25 h Pausa

11.00 h Novetats PAC 2023-2027: el Pla Estratègic que abasta tots els 
ajuts, la condicionalitat reforçada i social, els ecorègims                                            
Sr. Ramon Sanfeliu. Serveis Territorials del DACC a Lleida.

11.40 h Influència del canvi climàtic en la producció farratgera
Sr. Robert Savé. Investigador emèrit de l’IRTA.

12.30 h Taula rodona. Perspectives de producció i mercat dels farratges
Sr. Luis Machin. Director AEFA.
Sr. Josep Anton Betbesé. IRTA.
Sr. Robert Savé. Investigador emèrit de l’IRTA. 
Sr. Ramon Sanfeliu. Serveis Territorials del DACC a Lleida.
Sr. Jordi Piro. Representat UP (moderador).         

13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Ferran de Noguera. Director dels Serveis Territorials del DACC a Lleida.

13.45 h Dinar (preu 5€)

Organització

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural
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Col·laboració
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