
Presentació

Enguany s’inicia un nou període 
de la PAC, noves normes, noves 
obligacions. Els plans estratègics de 
la política agrària comuna (PEPAC) 
són els que guiaran aquesta nova 
etapa, amb objectius ambiciosos 
en l’àmbit de la sostenibilitat i dels 
compromisos mediambientals, i 
també en el foment de la productivitat 
i competitivitat de les explotacions.

De manera immediata veurem canvis 
significatius en els ajuts directes, i 
la introducció dels ecorègims i de 
la condicionalitat reforçada, caldrà 
adaptar-nos a les noves normes i 
per això cal el màxim d’informació 
possible. Amb aquestes jornades 
es vol aportar una mica més 
d’informació sobre aquests temes.

També hi ha una sessió dedicada al 
conreu del gira-sol com a possible 
alternativa al panís. Tots som 
conscients que estem transitant 
un període de baixa pluviometria i 
això pot comportar limitacions en 
el regadiu, també caldrà fer tot el 
possible per adaptar-nos.

Lloc de realització

Local de Sant Llorenç
C/ Sant Llorenç, 1
25263 Preixana

Inscripcions

A través de RuralCat:

Per a més informació: 
OC de l’Urgell
Tel.: 973 310 553
A/e: aurgell.daam@gencat.cat

Jornada tècnica
Preixana, 7 i 8 de març de 2023

XII Jornades tècniques de Preixana

Nova PAC,
noves obligacions

Programa

Dimarts, dia 7 de març

19.00 h Presentació de la jornada
Sr. Joaquim Porcar. Cap del Servei coordinació dels Serveis 
Territoritals del DACC a Lleida.
Sr. Josep Coll. President de la Cooperativa d’Ivars.
Sr. Jaume Pane. Alcalde de Preixana.

19.15 h Girasol, alternativa al panís?
Sr. Alejandro Solsona. Delegat comercial Limagrain Ibérica.

Dimecres, dia 8 de març

19.00 h La reforma de la PAC i la seva aplicació el 2023
Sr. Roger Clavaguera. Equip tècnic d’Unió de Pagesos.

20.30 h Cloenda de la Jornada

Organització

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

230166 / 1,00

239036 / 1,50

• 7 de març: Inscripcions
• 8 de març: Inscripcions

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=6DJG1UVF&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=4043771&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
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https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=6DJG1UVF&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=4043772&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada



