Visita a Can Moragues,
una experiència d’èxit en
dinamització agroecològica
Jornada tècnica
RIUDARENES, divendres 11 de maig de 2018
2018
Presentació
Can Moragues és la seu de la
Fundació Emys, entitat inicialment
dedicada a la conservació de fauna
d’ambients humits que, amb el temps,
ha evolucionat fins gestionar la
sostenibilitat ambiental de diversos
espais de producció agroecològica en
custòdia a la Selva.
Promou tota mena d’iniciatives, que
van des de formacions i activitats en
agricultura i alimentació ecològiques
fins la comercialització de productes
ecològics, a partir del seu obrador de
melmelades i de la seva nova botiga
amb punt de degustació. Aquests
projectes, alhora, ocupen persones de
col·lectius desafavorits del territori.
Visitarem l’obrador de melmelades,
l’espai de venda i degustació de
varietats locals ecològiques, la finca,
l’hort demostratiu sobre agricultura
ecològica i varietats locals i un
productor d’ous ecològics en custòdia.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Marc Vilahur, director de la Fundació Emys.
10.10 h Història, iniciatives i projectes de la Fundació Emys
Sra. Montserrat Casalprim, responsable d’educació i formació de la
Fundació Emys.
10.45 h Projecte de regeneració de sòls en col·laboració amb la Universitat
de Barcelona
Dr. Ander Achotegui, responsable d’agricultura ecològica de la
Fundació Emys.
Dr. Joan Romanyà, professor d’edafologia de la UB.
Dr. Jordi Puig, ambientòleg i assessor agrícola.
11.30 h Pausa
12.00 h Visita a les instal·lacions de la Fundació Emys (hort demostratiu i
experimental) i a un productor d’ous ecològics en custòdia
Dr. Ander Achotegui, responsable d’agricultura ecològica de la
Fundació Emys.
Sr. Ernest Comas, productor d’ous ecològics, Rovell d’Or.
13.45 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Fundació Emys. Finca de Can Moragues
Ctra. Sta. Coloma Km 21.1
17421 RIUDARENES

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Serveis Territorials DARP a Girona:
(Tel.: 872975248 – A/e: manel.carbo@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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