Quantificació i oportunitats de
millora dels impactes ambientals
del sector agroalimentari
Jornada tècnica
CALDES DE MONTBUI, dimecres 16 de desembre 2015

Presentació
La demanda social fa que sigui
necessari
que
la
producció
agroalimentària tingui un menor
impacte ambiental. Per a poder
avaluar els impactes existeixen tota
una sèrie d’eines. Per això la jornada
es planteja com una manera de fer
difusió als diferents actors del sector
agroalimentari sobre el coneixement
que hi ha de les eines de càlcul de les
petjades d’aigua i carboni, així com de
l’anàlisi del cicle de vida amb resultats
reals aportats per diferents institucions
i empreses.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Carme Biel, IRTA.
9.40 h Reptes en l'avaluació i comunicació de l'impacte ambiental
Sra. Assumpció Antón, IRTA.
10.00 h Avenços en el càlcul de les petjades hídrica i de carboni en la
producció de poma i préssec
Sr. Pere Muñoz, IRTA.
10.20 h Guany ambiental fruit de la millora dels processos tecnològics:
sector oleícola
Sr. Frederic Clarens, Eurecat-CTM.
10.40 h Pausa
11.10 h La sostenibilitat en la cadena de valor de Coca-Cola: el cas de la
Guia Fanta de Bones Pràctiques Agrícoles en el cultiu de cítrics
Sr. Jesús Boschmonart, Inèdit

Organització

11.30 h Gestió integral de la informació per a l'obtenció d'indicadors de
sostenibilitat
Sr. Albert Duaigües, e-foodprint.
11.50 h De la petjada de carboni a la petjada ambiental de vins i cellers
Sra. Cristina Gazulla, Lavola.

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

Col·laboració

12.10 h Petjada de carboni i petjada hídrica en la cadena de
subministrament del sector carni porcí català
Sr. Xavier Aldea, CETAQUA.
12.30 h Torn de preguntes i debat
13.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització

...... . ............

IRTA Torre Marimon
Ctra. C 59, km 12,1
08140 CALDES DE MONTBUI

Inscripcions

@ruralcat

La Jornada és gratuïta, però cal inscriure’s abans del 15 de desembre a
través del Servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt . Places limitades.
Per més informació podeu contactar amb jornada.hortamb@irta.cat o a Tel.:
934 674 040 ext. 1307 . Sra. Sandra Altabas)

1531 / 4,00
1234 / 3,00

