PROJECTE DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL
PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA
Llistat d’actuacions 2012

INTRODUCCIÓ
Des dels seus inicis, el sector de la producció agrària ecològica no ha deixat de créixer a casa nostra.
Malgrat tot, la producció agrària ecològica segueix lluny d’estar consolidada, ja que aquest sector
encara compta amb poques estructures de suport, associatives i/o tècniques.
En aquest sentit, tant el 1er Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, realitzat a
Mollerussa el 2005, com també el Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica de 2006, ja
havien identificat la necessitat d’organitzar un sistema de dinamització, suport i estructuració del sector,
per tal d’afavorir la conversió de noves empreses i enfortir les ja reconvertides al sistema ecològic. Per
aquest motiu, el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008 – 2012 va crear la figura
del tècnic-dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica, actuació que va ser una de
les més destacades i ben valorades d’aquest Pla d’Acció. Justament per aquest motiu, el nou Programa
de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012 – 2014 ha inclòs, entre els seus objectius,
consolidar el projecte de dinamització territorial.
En aquesta publicació es presenta un resum de les tasques que han estat realitzant els dinamitzadors
territorials durant l’any 2012.

JORNADES TÈCNIQUES I FINQUES
COL·LABORADORES
En el marc del Pla Anual de Transferència
Tecnològica
del
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els
dinamitzadors territorials organitzen i coordinen
diverses jornades tècniques sobre diversos temes
d’interès pel sector de la producció agrària ecològica

o per operadors convencionals que estiguin
interessats en aquests sistemes de producció. És en
el marc d’aquest pla que també es realitzen
seguiments tècnics i productius d’algunes finques
col·laboradores. Les jornades en les que han
participats els dinamitzadors territorials durant l’any
2012 són:

DEMARCACIÓ DE BARCELONA
Títol de la jornada tècnica

Lloc de realització

Mes de realització

El Prat de Llobregat

Desembre

Eines d’Internet aplicades a l’agricultura ecològica

Barcelona

Novembre

Menjadors escolars ecològics. Aspectes pràctics

Barcelona

Novembre

L’hort escolar ecològic

Sabadell

Juny

L’hort escolar ecològic

Mataró

Novembre

L’hort escolar ecològic

El Prat de Llobregat

Novembre

L’hort escolar ecològic

Les Franqueses del Vallès

Novembre

Sabadell

Desembre

Vilafranca del Penedès

Juny

Compostatge en producció ecològica

Com potenciar el consum de fruites i aliments ecològics
a les escoles
Viticultura ecològica
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DEMARCACIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL
Títol de la jornada tècnica

Lloc de realització

Mes de realització

Seguiment de plagues i malalties a la finca demostrativa
de Can Poc Oli

Manresa

Tot l’any

Seguiment de la
ecològica d’interior

Manresa

Tot l’any

Rotacions i associacions en cultius farratgers

Manresa

Febrer

Bases tècniques de producció, sanitat i conservació de
llavor ecològica

Manresa

Maig

Tipologies i tendències de certificació ecològica a
Europa

Manresa

Octubre

Avicultura ecològica de carn

Manresa

Juny

Benestar animal: comparativa entre ramaderia ecològica
i convencional

Manresa

Octubre

Les varietats antigues locals i la venda de proximitat a la
Fira de l'Hostal del Vilar

Sant Agustí de Lluçanès

Setembre

Producció porcina ecològica

Manresa

Juny

Assaig varietal d’enciam en producció ecològica

Manresa

Octubre

L’olivera Corbella

Manresa

Febrer

Lloc de realització

Mes de realització

Salt

Març

Girona

Març

Recollida, conservació i reproducció de llavor ecològica

Santa Coloma de Farnés

Abril

Visita tècnica a una finca agropecuària ecològica de la
Segarra amb productors de la demarcació de Girona

Estaràs

Maig

Gestió i reconeixement de plagues i enemics naturals en
horta ecològica

Vilabertran

Maig

Pla de l’Estany

Tot l’estiu

Disseny de rotacions de cultius hortícoles

Santa Pau

Desembre

Mètodes alternatius de control d’herbes en cultius
extensius

Santa Pau

Octubre

Castelló d’Empúries

Novembre

Vilajuïga

Desembre

Santa Pau

Inici assaig 2013

parcel•la

demostrativa

d’horta

DEMARCACIÓ DE GIRONA
Títol de la jornada tècnica
Maneig de la fertilitat del sòl en horticultura ecològica
III jornades d’horticultura escolar ecològica

Finca col•laboradora del Pla de l'Estany per
seguiment de conreus d'estiu ecològics

al

Sembra directa
Novetats de la viticultura i la producció de vi ecològic
Finca col•laboradora per assajar rotacions de cultius al
PNZVG
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Finca col•laboradora per assajar rotacions de cultius al
PN dels Aiguamolls de l'Empordà

Castelló Empúries

Inici assaig 2013

Lloc de realització

Mes de realització

Gestió de matèria orgànica en agricultura ecològica

Alfarràs

Abril

Comercialització i consum de productes ecològics i de
proximitat

Alfarràs

Octubre

Defensa sanitària amb mètodes ecològics

Alfarràs

Setembre

Tècniques de cultiu en fructicultura ecològica

Aitona

Març

Situació i perspectives del sector de l’oli ecològic

Lleida

Octubre

Pla d’Urgell

Novembre

Les Borges Blanques

Juliol

Alfarràs

Octubre

Vva. de l’Aguda

Juliol

Lleida

Juliol

Vilajuïga

Desembre

Vva. de Bellpuig

Març

Producció ecològica de porcs, una opció emergent

Talarn

Desembre

Cultius herbacis extensius ecològics a la Conca de
Tremp

Talarn

Desembre

Alimentació del boví extensiu

Vilaller

Novembre

Present i futur d’una utilització moderna de la tracció
animal

Salas de Pallars

Novembre

Nocions bàsiques del maneig de fruiters - Programa de
recuperació de varietats autòctones

Ribera del Cardós

Novembre

Puigcercós

Inici l’any 2013

Sort, Salardú i Pont de Suert

Previst 2013

Lloc de realització

Mes de realització

Tarragona

Març

Jornada comarcal de l’olivera

La Selva del Camp

Maig

Jornada comarcal de l’olivera

Cabacés

Juny

Jornada comarcal de l’olivera

Ceolpe

Novembre

DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Títol de la jornada tècnica

Producció i comercialització de blat de moro ecològic
XVI Jornada de fructicultura ecològica
Seminari tècnic de PAE en cultius herbacis
Visita d’una explotació d’horta ecològica
Visita als horts ecològics de Rufea
Visita explotació ous ecològics
Visita a l’explotació ecològica Cal Valls

Camp experimental de cultiu de soja ecològica
Gestió dels prats naturals en la ramaderia extensiva

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Títol de la jornada tècnica
Alimentació ecològica: de la producció al consum
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Visita tècnica olivera

Ceolpe

Novembre

Vila-rodona

Octubre

III Jornada comarcal de la vinya

Falset

Abril

III Jornada comarcal de la vinya

Llorenç del Penedès

Maig

III Jornada comarcal de la vinya

Nulles

Maig

III Jornada comarcal de la vinya

Conca de Barberà

Novembre

Tarragona

Maig

Morera de Montsant

Maig

Altafulla

Novembre

Lloc de realització

Mes de realització

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Gandesa

Març

Horticultura familiar ecològica II

Amposta

Juny

Tortosa-Bitem

Octubre

La Fatarella

Març

Mora la Nova

Gener

Gandesa

Tot l’any

Batea

Abril

Jornada comarcal de l’olivera

Menjadors escolars ecològics
Jornada al Parc Natural de la Serra de Montsant
Jornada sobre PAE

DEMARCACIÓ DE TERRES DE L’EBRE
Títol de la jornada tècnica

Citricultura ecològica
Jornada intercomarcal d'olivicultura ecològica
Jornada de la Fira de l'Oli. Situació i perspectives de l'oli
ecològic
Parcel•la demostrativa de producció ecològica en vinya
Novetats en el sector vitícola. Viticultura ecològica

GESTIÓ DE L’EXPOSICIÓ INTINERANT “QUÈ
SÓN ELS ALIMENTS ECOLÒGICS?”
Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
L’exposició ha estat a Barcelona i a la Catalunya
Central de setembre a desembre.
Aquest any les itineràncies han estat establertes
per l’empresa encarregada de dur a terme les
programacions de les estades de l’exposició als
diferents municipis.
També s’ha començat a treballar en l’organització
de l’exposició itinerant pels propers mesos de
gener i febrer de 2013.
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Demarcació de Girona
L'exposició itinerant “Què són els aliments
ecològics?” ha estat a la demarcació de Girona els
mesos de gener i febrer de 2012. L'exposició
itinerant no tornarà a la demarcació de Girona fins
als mesos de gener i febrer de 2014.
Demarcació de Lleida
L’exposició itinerant “Què són els aliments
ecològics?” ha estat a les comarques de la Plana
de Lleida els mesos de març i abril de 2012.
L’exposició itinerant no tornarà a les comarques de
la plana de Lleida fins el març i abril de 2014.

Demarcació de Tarragona

ecològic i en
administratius.

L’exposició itinerant ha estat present a aquesta
demarcació els mesos d’abril, maig i juny del 2012,
concretament ha estat en diverses escoles de les
comarques del Baix Penedès, el Baix Camp i el
Tarragonès.

resoldre

dubtes

tècnics

i/o

A Girona, totes les consultes que hi ha sobre
producció agrària ecològica, després d’haver
passat una primera assistència a les oficines
comarcals, es remeten a un dels dinamitzadors
territorials, en funció de la consulta i del sector.
Aquests s’encarreguen de passar documentació
informativa -com per exemple, publicacions de
referència, facilitar contactes, assessorar a les
empreses i delegar consultes a altres entitats o
organismes, com el Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica, quan sigui oportú.
Entre tots els dinamitzadors, es resolen una
mitjana de 300 consultes a l’any.
A més, també es realitzen unes tasques de
coordinació concretes en els següents temes:

Terres de l’Ebre
L’exposició itinerant no ha estat a les Terres de
l'Ebre durant l'any 2012. Sí que s’ha començat a
treballar en l’exposició del 2013, recollint
sol•licituds de la zona.
SERVEI D’ATENCIÓ ALS PRODUCTORS
SUPORT AL SECTOR ECOLÒGIC

I

Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
A Barcelona i a la Catalunya Central les qüestions
sobre producció agroalimentària ecològica són
ateses indistintament des de les Oficines
Comarcals o bé des dels propis Serveis
Territorials. En el cas de que el primer contacte de
consulta sigui a les oficines comarcals, aquestes
consultes es trameten al dinamitzador territorial.
Aquest s’encarrega de buscar i passar la
documentació informativa corresponent, facilitar
els contactes, assessorar a les empreses i, en el
seu cas, delegar consultes a altres entitats o
organismes, com el Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica (CCPAE), Unitat de Producció
Agrària Ecològica del DAAM, etc.
Generalment, es lliura un document als sol•licitants
on consta informació bàsica sobre la inscripció al
CCPAE, ajuts, formació, etc.
Demarcació de Girona
Dins del servei d'atenció als productors i suport al
sector ecològic, s'han realitzat diverses reunions
amb operadors i grups de persones interessades
en incorporar-se com a productors en el sector
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Impuls i dinamització del GEAP del Pla de
l'Estany,
format
per
10-15
pagesos
convencionals que estan interessats en
l'agricultura ecològica.



Coordinació i recolzament a les ADVs d’horta i
cultius extensius en la realització d’actuacions
específiques d’experimentació de noves
tècniques de sanitat vegetal en producció
ecològica.

De cara a 2013 també es preveu crear un servei
pilot d'informació a distància per als productors
ecològics de la demarcació de Girona (inclosos a
Guia Directori del CCPAE). Es disposarà d'un
llistat actualitzat de correus electrònics, agrupats
per sectors, i periòdicament s'enviaran correus
amb informacions d'interès, així com fent publicitat
de diferents actuacions que es facin des del DAAM
en el marc del Programa de Foment de la
producció agroalimentària ecològica. Així mateix,
aquest servei també permetrà obrir una línia de
comunicació per a resoldre dubtes i canalitzar
propostes d'actuacions.
Finalment, de cara a facilitar la comunicació
intrasectorial i facilitar la comercialització directa
de productes i serveis per al sector agroalimentari
ecològic, es farà difusió del portal Llotjapae.cat.
Demarcació de Lleida
Dins del servei d'atenció als productors i suport al
sector ecològic, també s'han realitzat diverses
reunions amb operadors i grups de persones
interessades en incorporar-se com a productors en
el sector ecològic i en resoldre dubtes tècnics i/o
administratius
(Amalia
Fernandez-Montes
Catalina: aproximadament unes 200 de consultes
anuals ateses sobre agricultura ecològica)

A Lleida, totes les consultes que hi ha sobre
producció agrària ecològica es remeten a un dels
dinamitzadors territorials, en funció de la consulta i
del sector. Aquests també s’encarreguen de
passar documentació informativa -com per
exemple publicacions de referència, facilitar
contactes, assessorar a les empreses i delegar
consultes a altres entitats o organismes, com el
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica,
quan sigui oportú.

treballar en l’àmbit de la difusió de la PAE i els
seus productors a les escoles de les dues
comarques, així com iniciar contactes amb
diferents entitats públiques per poder engegar
alguna actuació concreta de difusió de les seves
produccions.
El 2 de juny de 2012, i dins d’unes jornades sobre
patrimoni rural que es van fer a Organyà, es va fer
una ponència sobre la producció ecològica al
Pirineu: accions de promoció econòmica a l’Alt
Urgell i la Cerdanya.
Durant el mes de juny també es va contactar per
correu electrònic amb el Servei d’Educació
Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat per poder donar difusió del Programa
d’Escoles Verdes a les dues comarques, sobretot
Cerdanya, donat que en aquests moments no hi
ha cap centre educatiu inscrit en aquest programa.
Des de l’Oficina Comarcal de Cerdanya es van
atenent les consultes de persones interessades en
incorporar-se com a productors en el sector
ecològic i sobretot, s’atenen els dubtes tècnics i/o
administratius, es faciliten contactes i es deleguen
consultes al Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica.

De cara al 2013, també es preveu crear un servei
d'informació a distància per als productors
ecològics de la demarcació de Lleida (inclosos a
Guia Directori del CCPAE). Es disposarà d'un
llistat actualitzat de correus electrònics, agrupats
per sectors, i periòdicament s'enviaran correus
amb informacions d'interès, així com fent publicitat
de diferents actuacions que es facin des del DAAM
en el marc del Programa de Foment de la
producció agroalimentària ecològica. Així mateix,
aquest servei també permetrà obrir una línia de
comunicació per a resoldre dubtes i canalitzar
propostes d'actuacions.
Finalment, de cara a facilitar la comunicació dins i
fora del sector i facilitar la comercialització directa
de productes i serveis per al sector agroalimentari
ecològic, es farà difusió del portal Llotjapae.cat.
Dins del servei d'atenció als productors i suport al
sector ecològic de l’Alt Urgell i Cerdanya, el 22 de
maig de 2012 es va fer una primera trobada de
productors ecològics de l’Alt Urgell i Cerdanya a
Martinet de Cerdanya. La trobada va ser un primer
contacte entre els productors de les dues
comarques. Es va explicar el programa de foment
de la producció agroalimentària ecològica 20122014, es va fer un torn obert de paraula i es van
agafar adreces, telèfons i correus electrònics per
poder anar enviant correus amb informacions
d’interès. Es va fer una nota de premsa al portal
de la PAE. Es va acordar que es començaria a
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A les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Alta Ribagorça i Aran, el servei es troba en procés
de reestructuració. De moment, aquest servei
s’ofereix des del es oficines comarcals pertinents.
Demarcació de Tarragona
La primera atenció a productors/es té lloc bé a les
oficines comarcals, bé a la dinamitzadora
directament. En el cas de que el primer contacte
de consulta sigui a les oficines comarcals,
aquestes consultes es trameten a la dinamitzadora
territorial. Aquesta s'encarrega de buscar i passar
la documentació informativa corresponent, facilitar
els contactes, assessorar a les empreses i, en el
seu cas, delegar consultes a altres entitats o
organismes. Cal tenir present que la major part de
consultes són tècniques, de sanitat vegetal i
maneig del cultiu. Com que a Tarragona la
dinamitzadora està sota la direcció de sanitat
vegetal, la resolució de les consultes es facilita
enormement.
Terres de l’Ebre
La primera atenció a productors/es i a altres
agents del sector, com ara escoles, entitats
municipals, etc., normalment té lloc a les oficines
comarcals. Aquestes, en funció de la consulta, la
canalitzen a la dinamitzadora territorial que
contesta directament o remet la consulta al lloc
oportú. Si la dinamitzadora de les Terres de l'Ebre
no pot atendre degudament la consulta, mentre no
s’assigni aquesta tasca a una altra persona, pot

derivar la
Tarragona.

consulta

a

la

dinamitzadora

de

PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ECOLÒGICA EN ELS ESPAIS NATURALS
PROTEGITS
Demarcació de Barcelona

Demarcació de Girona
Durant la primera meitat de l'any, en el marc
d'aquesta línia de treball, s'han realitzat reunions
individuals amb tots els espais naturals protegits
de la demarcació de Girona: Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Cap de
Creus i Parc Natural del Montgrí i Baix Ter.

El pla de treball d’aquest projecte contempla:


Identificació dels parcs existents (Parc Natural
de la Muntanya de Montserrat, Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc Natural
del Montseny, Parc de Collserola, Espai
Natural del Delta del Llobregat)



Contactar amb els directors i tècnics dels
parcs i concertar una visita.



Fer una diagnosi dels parcs: mirar quin tipus
de produccions hi ha, detectar productors
ecològics utilitzant la capa d’agricultors i
ramaders ecològics.



Un cop feta la diagnosi, promoure la producció
agrària ecològica dins dels espais naturals.

Aquestes reunions de treball han servit per fer una
diagnosi específica i identificar els sectors
estratègics ecològics més interessants a promoure
en cada espai natural. Per a la definició d'aquests
sectors s'ha buscat la interrelació entre conreus o
produccions que suposin una millora ambiental
significativa pel fet de convertir-lo a ecològic
(interessant pel parc o paratge) i que, al mateix
temps, sigui una bona oportunitat comercial per als
productors de cada espai natural protegit
(interessant pels productors). A partir d'aquí s'han
definit una sèrie de propostes de mesures
orientades a, mica en mica, amb pocs recursos,
anar desenvolupant aquests sectors ecològics.
Algunes d'aquestes mesures ja estan incloses dins
del llistat de jornades tècniques i finques
col•laboradores per aquest any 2012.

El dia 20 de setembre de 2012 es va fer una
primera visita de contacte amb el Director del Parc
Natural i de la Muntanya de Montserrat, el gerent i
el tècnic responsable per començar a fer una
diagnosi del parc, identificar possibles productors i
d’aquest quins són ecològics i quins poden estar
interessats
a
passar-se
a
produccions
ecològiques.
Demarcació de la Catalunya Central
El pla de treball d’aquest projecte contempla:


Identificació dels parcs existents (Parc Natural
del Cadi-Moixeró).



Contactar amb els directors i tècnics dels
parcs i concertar una visita.



Fer una diagnosi dels parcs: mirar quin tipus
de produccions hi ha, detectar productors
ecològics utilitzant la capa d’agricultors i
ramaders ecològics.



Un cop feta la diagnosi, promoure la producció
agrària ecològica dins dels espais naturals.

El dia 25 de juny de 2012 ja es va fer una primera
vista de contacte amb el Director del Parc i el
tècnic responsable per començar a fer una
diagnosi del parc, identificar possibles productors i
d’aquest quins són ecològics i quins poden estar
interessats a passar-se a produccions ecològiques
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Sense deixar de banda el suport als altres
subsectors productius, a partir de les reunions
entre els parcs naturals i l’equip de dinamització
territorial s’han identificat com a estratègics els
següents sectors de producció:


Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa: el cultiu ecològic d’herbacis
extensius.



Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: La
ramaderia ecològica de baixa intensitat a les
closes.



Parc Natural del Cap de Creus: la viticultura
ecològica i el cultiu ecològic de la olivera.



Parc Natural del Montgrí i Baix Ter: el cultiu
ecològic de l’olivera i el cultiu ecològic
d’herbacis extensius.

Durant la segona meitat de l’any 2012, ja s’han
començat a executar actuacions per desenvolupar
els sectors estratègics identificats. Aquestes
actuacions, que principalment han estat jornades
tècniques i seminaris de temes d’interès per als
productors, han estat organitzades conjuntament
entre els dinamitzadors territorials i els equips
tècnics de gestió dels espais naturals protegits.
Algunes d’aquestes activitats ja consten en
l’apartat de jornades tècniques i finques
col·laboradores.
Demarcació de Lleida
El 04 de juny de 2012, en el marc d'aquesta línia
de treball, es va realitzar una reunió amb el
responsable dels espais naturals protegits (Xarxa
Natura 2000) dels secans de la plana de Lleida.
Aquesta reunió de treball va servir per fer una
diagnosi específica i identificar els sectors
estratègics ecològics més interessants a promoure
en aquests espais naturals i que, al mateix temps,
sigui una bona oportunitat comercial per als
productors. A partir d'aquí s’han de definir una
sèrie de propostes de mesures orientades a
desenvolupar aquests sectors ecològics.
A la zona de l’Alt Pirineu i Aran, s’identifiquen com
a espais naturals amb els quals engegar una
possible línia de promoció de la producció agrària
ecològica:


Parc Nacional d'Aigües Tortes-Sant Maurici.



Parc Natural de l'Alt Pirineu-Aran (en procés
de revisió). Conjuntament amb el tècnic del
parc es farà una proposta d’impulsió del la
besant ramadera tradicional i del Projecte de
Recuperació de cereals d’hivern i d’arbres
fruiters de varietats locals al Parc Natural de
l’Alt Pirineu, a casa Bringué de Ginestarre
(Esterri de Cardos) al Pallars Sobirà.



Reserva Nacional de Caça de l'Alt PirineuAran (en procés de revisió).



Reserva Nacional de Caça de Boumort.



Espais d'interès natural, diversos i integrats
majoritàriament a Xarxa Natura 2000.



Àrees Privades de Caça, diverses.



Àrees Locals de Caça, diverses.



Zones Controlades de Caça, diverses.

NOTA: Tots els espais naturals esmentats, no
tenen restriccions pel que fa al aprofitament
pastural de la ramaderia extensiva.
Demarcació de Tarragona
S’han fet reunions amb el equips tècnics el Parc
Natural del Montsant i el Paratge Natural d'Interès
Nacional de Poblet.
Les actuacions que s’han acordat amb aquestes
dues entitats són desenvolupar la Lluita alternativa
en plagues en vinya a Poblet i al Montsant i
desenvolupar el sector de la patata ecològica a
Prades.
Durant el 2012 s’ha començat a organitzar un
seminari d’intercanvi d’experiències entre els
dinamitzadors
territorials
de
totes
les
demarcacions i els tècnics dels equips de gestió
dels Espais Naturals Protegits de Catalunya. El
seminari tindrà lloc a Reus i a la Garrotxa el febrer
i març del 2013.
PARTICIPACIÓ
EN
EL
PLA
BIODIVERSITAT CULTIVADA

DE

LA

Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
El pla de treball d’aquesta actuació contempla:


Identificació dels diferents agents, entitats i
associacions que treballen pel foment de la
biodiversitat cultivada: Les Refardes, Fundació
Miquel Agusti, etc.



La periodicitat de les reunions serà semestrals
o bé quan siguin necessàries.



Per informar als productors que puguin estar
interessats en la utilització de varietats
tradicionals i autòctones, es podrà fer
mitjançant trucades telefòniques, correus
electrònics o reunions presencials.

Demarcació de Girona i demarcació de Lleida
Es preveu que, quan es comenci a desenvolupar
el Pla de la biodiversitat cultivada, es participi en
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diverses de les seves actuacions, atès que molts
productors ecològics produeixen amb varietats
locals i autòctones. Per exemple, es col•laborarà
en la difusió del catàleg de varietats locals i en l'ús
d'aquestes
varietats
en
les
explotacions
ecològiques.



Sessió de treball sobre el cultiu d’herbacis
extensius ecològics (Vic, Agost 2012) amb els
dinamitzadors
territorials
de
diverses
demarcacions (organitzat des de Girona).



2a sessió de treball sobre el cultiu d’herbacis
extensius ecològics (Barcelona, octubre 2012)
amb els dinamitzadors territorials de diverses
demarcacions (organitzat des de Girona).



Diverses reunions amb els gestors dels espais
naturals protegits (Tot l’any).



Reunions
periòdiques
de
formació
i
dinamització amb el GEAP del Pla de l'Estany
per difondre els conceptes i les tècniques
bàsiques de producció ecològiques així con
dissenyar
i
programar
experiències
participatives (Banyoles, tot l’any).



Durant l’any 2012 s’han organitzat reunions
periòdiques amb ADV del sector hortícola i
extensius per l'avaluació de les actuacions
específiques (Castelló d’Empúries, tot l’any).



Assaig de diferents tècniques utilitzables en
producció agrària ecològica per al control de la
mosca de la oliva.

ALTRES ACTUACIONS
Tots els dinamitzadors territorials han participant
en la filmació del vídeo Mentre Treballem, elaborat
pel Centre d’Estudis de Reus i en el que hi surten
productors de tot Catalunya i de tots els sectors
ecològics. El vídeo estarà acabat al primer
semestre de 2013.
Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
Es continuaran fent contactes amb els agents,
entitats i associacions identificats en el pla de
treball de dinamització territorial d’aquesta
demarcació i d’altres que puguin anar sorgint al
llarg del període, per establir quins són els seus
objectius, així com les seves necessitats, i
mantenir un diàleg permanent i constant. Podran
ser mitjançant trucades telefòniques, correus
electrònics o reunions presencials.
El 8 de novembre de 2012 es va fer una
presentació del Pla de treball del tècnic
dinamitzadors a tots els inspectors del CCPAE,
aprofitant una reunió de l’equip d’inspecció. Es va
quedar que a començament de 2013 es tornaria a
fer una altra reunió amb els inspectors de
Barcelona i de la Catalunya Central, per tal de
programar properes reunions i activitats.
També s’ha col·laborat en la realització de la fitxa
tècnica "Menjadors escolars ecològics".
Demarcació de Girona




Sessió de treball sobre la producció porcina
ecològica. Jornada de referència amb
productors d'arreu de Catalunya (Girona, Març
2012). Aquesta reunió es fruit del viatge amb
ramaders catalans que es va fer a Baviera
(Alemanya) a finals de 2011 per visitar
explotacions de referència de producció
porcina ecològica. La sessió de treball va
comptar amb la participació d’una vintena de
productors i tècnics.
Sessió
de
treball
sobre
recerca
i
experimentació en ramaderia ecològica.
Jornada de referència amb 15 investigadors
provinents de 8 centres de recerca de
Catalunya (Girona, Abril 2012). A partir
d’aquesta línia de treball s’ha elaborat un llistat
de tots els projectes de recerca i
experimentació en ramaderia ecològica que
s’han portat a terme a Catalunya.
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Demarcació de Lleida


Diverses reunions amb el responsable dels
espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000)
dels secans de la plana de Lleida.



Reunions amb els tècnics de l’Ajuntament de
Lleida (Regidoria de Medi Ambient), per
engegar el viver de joves horticultors ecològics
a la Partida de Rufea.



Reunions periòdiques amb ADV ecològica de
Ponent per organitzar xerrades i divulgació de
la PAE.



Reunions amb l’ECA d’Alfarràs i la de Tàrrega
per tirar endavant les jornades del PATT en
matèria de PAE.



Reunió amb l’ECA de Bellestar per tirar
endavant jornades del PATT en matèria de
PAE per al 2013.

Demarcació de Tarragona


Organitzadors dels mercats ecològics i fira
multisectorial als ajuntaments de Valls, Reus i
Cambrils.



A Tarragona es continuen fent visites als
operadors inscrits i no inscrits al CCPAE
interessats en fer agricultura ecològica.



Reunions amb les entitats més representatives
de la nostra zona i amb les ADV que són o
que tenen agricultors o parcel•les de PAE.

Terres de l’Ebre


Reunió amb els/les caps de les oficines
comarcals. S’informa específicament en les
reunions de coordinació territorial.



Reunions amb els/les tècnics/ques de Sanitat
Vegetal per la planificació dels avisos d’ús de
fitosanitaris en producció ecològica dels
conreus majoritaris de l’àmbit territorial de les
Terres de l’Ebre.



Manteniment del llistat fet els anys anteriors on
es recullen els diferents agents, entitats i
associacions que treballen en matèria de
producció agroalimentària ecològica al territori.



Difusió de les accions a les pantalles
informatives del DAAM, a la pagina web del
DAAM i xarxes socials.

Demarcació de Girona



Reunió amb el cos d’inspecció del CCPAE
(previst 2013).



Reunions sobre aqüicultura ecològica (DAAMCCPAE-Productors).
Constitució
de
l’Agrupació de Defensa Sanitària per a l’ostra i
el musclo ecològics.



Fomentar la
ecològica.



Servei d'atenció a distància per als operadors
ecològics de la demarcació de Girona i difusió
del
web
www.gencat.cat/alimentacio/eco.
Difusió de les novetats tècniques i de les
informacions específiques de cada subsector
productiu a través de llistes de distribució.



Difusió de la capa gràfica amb informació
sobre els operadors ecològics. Aquesta
actuació es veu interessant, primerament, per
difondre la ubicació dels escorxadors i sales
de desfer, de les fàbriques de pinso, etc., cosa
que és molt sol·licitada per altres operadors
ecològics.



Difusió del portal Llotjapae.cat, mercat virtual a
l'engròs de productes i serveis per al sector
agroalimentari ecològic.



Seguiment de plagues de quarantena en cultiu
ecològic com la Drosophila suzuki.



Control de Bactrocera oleae mitjançant la
utilització de caolí, fongs entomopatògens i
captura massiva.

NOVES ACTUACIONS PROPOSADES
Demarcació de Barcelona i Catalunya Central




Organització de la jornada PATT 2013: Els
horts escolars ecològics.
Organització de la jornada PATT 2013: Els
menjadors escolars ecològics.
Organització de la jornada PATT 2013: La
producció agrària ecològica dins dels espais
naturals protegits.



Informació, acompanyament i seguiment de
menjadors i horts escolars ecològics.



Elaboració de material educatiu per als centres
que volen treballar la producció agrària
ecològica.
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creació

d'una

ADV

d'horta

Demarcació de Lleida






Sanitat Vegetal, el dinamitzador participarà en
diferents experiències de camp com:

Des de les comarques de la Cerdanya i Alt
Urgell, es pretenen crear sinèrgies dins del
propi sector: cooperativisme, associacionisme,
col·laboracionisme, per arribar a crear una
petita xarxa de productors i comercialitzadors
que faciliti els canals actuals de distribució i
comercialització del producte local a les dues
comarques.
Reunions amb els tècnics dels Consells
Comarcals de l’Alt Urgell i Cerdanya i
Ajuntaments per donar a conèixer la realitat de
la PAE i dels seus productors a les dues
comarques i mirar d’engegar algun programa
de difusió.
Reunions amb diferents entitats de les dues
comarques per mirar d’aconseguir la seva
col·laboració en el foment dels productes
ecològics produïts a les dues comarques
(Societat Gastronòmica del Pirineu, associació
de dones del món rural, fires ramaderes,
associació de càmpings i restaurants..).

o

Confusió sexual pel control del cuc del
raïm (Lobesia botrana) a Raïmat,
Capçanes,
Constantí,
Nulles,
Riudabella-Milmanda, Santes Creus,
Pla de Manlleu, Baix Penedès (dos
zones) .

o

Freqüència d’aplicació del mètode de
solarització pel control de nematode
daurat de la patata.

o

Control
de
Bactrocera
oleae
mitjançant la utilització de caolí, fongs
entomopatògens i captura massiva.

o

Assaig de Bacillus thuringiensis pel
control de Lobesia botrana, Tuta
absoluta i els cigarrers de l’avellaner.

o

Confusió sexual del barrinador de la
fusta (Zeuzera pyrina) en garrofer i
avellaner.

o

Projecte amb l’UAB pel control amb
Nematodes del diabló de l’avellaner
(Curculio nucum).

o

Control amb soques hipovirulentes del
xancre del castanyer (Cryphonectria
parasitica).

o

Control per confusió sexual de Cydia
pomonella en noguer.

o

Seguiment de plagues de quarantena
en cultiu ecològic, com la Drosophila
suzuki.

Terres de l’Ebre



Reunió d'ens institucionals,
polítics,
organitzacions
particulars, etc, que tinguin a
producció agroramadera a l’Alt
per tal de coordinar esforços.

administratius,
professionals,
veure amb la
Pirineu i Aran,



Promoció dels conreus extensius ecològics a
la Conca de Tremp: experiència de camp.



Jornada sobre PAE organitzada per l’ECA de
Bellestar.

Demarcació de Tarragona


Jornada sobre menjadors escolars ecològics.



Aprofitant a Tarragona que la figura del
dinamitzador està sota la tutela del Servei de
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Control de Bactrocera oleae mitjançant la
utilització de caolí, fongs entomopatògens i
captura massiva.



Seguiment de plagues de quarantena en cultiu
ecològic, com la Drosophila suzuki.



Reunions amb el personal tècnic de les
oficines comarcals per posar en comú de
forma directa les mancances i necessitats que
es detecten en el sector des de l’administració.



Iniciar un cicle d’entrevistes individuals amb
productors de la zona de diferents sectors
(cítrics, arròs, horta, fruita, vinya, olivera i oli,
ramaderia, etc.), amb la mateixa finalitat de
presa de contacte i detecció de necessitats i
possibilitats.






Des de l’ECA d’Amposta s’oferirà el curs
bàsics de formació en PAE , en la modalitat
presencial (Amposta i la Sènia).
Gestió de l’exposició escolar itinerant els
mesos de maig-juny de 2013.
Aqüicultura ecològica: està previst assolir
durant el 2013 la certificació ecològica de la
producció de musclo i ostra del Delta.

http://pae.gencat.cat
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