
PRESENTACIÓ

Enguany  celebram  l'onzena  edició  del
Seminari Agricultura i Medi Ambient, un espai
de  trobada  per  a  les  persones  dedicades  i
interessades en el sector agrari.

El  seminari  d'aquest  any posarà damunt la
taula  els  coneixements  actuals  sobre  la
relació  entre  agricultura  i  canvi  climàtic.
Pararem especial  atenció a la  influència del
clima  sobre  la  productivitat  agrària  i  què
podem fer per a adaptar-nos-hi. Comptarem
amb  experts  en  la  matèria  i  pagesos
innovadors que estan tenint èxit amb el seu
model de producció i distribució. 

Esperem que tothom surti d'aquest seminari
amb coneixements renovats sobre els efectes
del  canvi  climàtic  i  amb idees noves per a
encarar el futur.

Objectiu

Aquest  Seminari  pretén  divulgar  diferents
experiències  i  coneixements  que  ajudin  a
fer compatibles la viabilitat econòmica del
sector agrari amb la conservació dels valors
ambientals.

Destinataris

El seminari va dirigit a:
– Pagesos i/o propietaris de llocs.
– Tècnics de l'administració i responsables.
– Voluntaris i consumidors.

FULL D'INSCRIPCIÓ
(Omplir totes les dades amb lletra clara i presentar a les oficines del GOB)

 Dades Personals
Llinatges ......................................................
Nom ............................................................
Domicili c/, Pl., Av. .........................................
...................................  Núm. ........... Pis .....
Població ........................... Codi Postal ...........
Telèfon ........................................................
E-mail  .........................................................
Professió ......................................................
Finca agrària (si s'escau).................................

 A quines jornades t'apuntes? (posa una X)
     |_| I jornada (3 de febrer)
     |_| II jornada (17 de febrer)

 Preu (inclou material i dinar)
1 jornada: 12,00 € 
2 jornades: 20,00 € 

 

 Preu finques amb acord de custòdia amb el
GOB i voluntaris del projecte: 7 €/jornada

 Sistema de pagament
En  efectiu  a  la  presentació  del  full
d'inscripció.

 Sol·licitud  de  certificat  d'assistència  a
actes de formació

Si [  ] No [  ]

Inscripcions i/o més informació a

Camí des Castell, 53      07702 Maó

De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 17'30 a 20 h i
divendres de 9 a 15 h.

Telèfon 971 35 07 62       Fax 971 35 18 65
info@gobmenorca.com   www.gobmenorca.com 

SEMINARI
D'AGRICULTURA I
MEDI AMBIENT 

Dies 3 i 17 de febrer del 2018

Ho organitza:

Amb el suport de:



 PROGRAMA – PRIMERA JORNADA 

– Dia: dissabte 3 de febrer 2018
– Hora: 9.15 a 16.00 h
– Lloc: Ca n'Oliver (C/d'Anuncivay, 2 de Maó)

Continguts

9.15 - Recepció i entrega de documentació.

9.45 - Inauguració del Seminari.

10.00  –  Canvi  climàtic  i  agricultura,  a
càrrec  de  Damià  Gomis,  catedràtic  de
Física de la Terra a la UIB.

Ens  farà  una  breu  introducció  als  fonaments
científics del canvi climàtic i llavors se centrarà
en la nostra zona per a concretar els possibles
efectes del canvi climàtic a nivell local. A partir
de diferents escenaris de futur ens aproparem
a  la  realitat  a  la  que  haurà  d’adaptar-se
l’agricultura menorquina en els propers anys.

11.30 - Pausa/cafè

12.00  –  Les  varietats  locals  com  a
oportunitat  per  a  l'adaptació  al  canvi
climàtic,  a  càrrec  de  Jordi  Puig,  pagès  i
doctor en Ciències Ambientals.

Les  varietats  locals  estan  especialment
adaptades al clima d'aquí, són més resistents a
l'escassetat  d’aigua  i  sovint  són  menys
vulnerables  a  malalties.  Per  tot  això,
requereixen menys insums i la seva producció
és  més  segura.  Són,  per  tant,  una  gran
oportunitat per als agricultors que volen obtenir
millors resultats, alhora que respecten l’entorn.
Jordi Puig ens introduirà al món de les varietats
locals i les seves avantatges en un escenari de
canvi en el clima. 

14:00 – Dinar al restaurant Marès.

Jklkljkl

PROGRAMA – SEGONA JORNADA

– Dia: dissabte 17 de febrer 2018
– Hora: 9.30 a 16.00 h
– Lloc:  Centre  de Convencions  des  Mercadal

(C/ de Lepanto des Mercadal)

Continguts

9.30 - Recepció i entrega de documentació.

10.00 – El canvi de model de la Cooperativa
Crica, a càrrec de Julio César Criado, soci
fundador de la cooperativa.

La  cooperativa  Crica  seguia  un  model  de
creixement intensiu, però va adonar-se que li
era  insostenible.  Van  decidir  donar  un  gir  i
apostar  per  «menys  és  més».  Van  reduir  el
nombre de caps  de bestiar, van enfocar-se a
produir el menjar per a aquest i van començar
a elaborar productes lactis d’alt valor afegit. A
través  d’una  gestió  integral  de  l’energia  i
determinades  pràctiques,  com  el  sistema  de
pastura,  han  aconseguit  estalviar  costos,
augmentar personal i  tenir una millor qualitat
de vida.

11.30 - Pausa/cafè

12.00  – Taula  rodona.  Quin  futur  ens
depara el canvi climàtic? Perspectives per
a l'agricultura a Menorca.

Una  sèrie  de  convidats  experts  en  diferents
àmbits relacionats amb l’agricultura a Menorca
-aigua,  bestiar,  boscos,  vinya  i  fruiters-
debatran  sobre  el  futur  de  l’agricultura  a
Menorca  i  els  reptes  que  aquesta  haurà
d'afrontar  i  com  encarar-los.  Després  d’una
ronda  inicial  a  càrrec  dels  ponents,  el  debat
s'obrirà també al públic.  
 

14:00 - Dinar al restaurant Molí d'es Racó.


