XXVII Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre

La reforma de la PAC
en el sector de l’oli
Sessió informativa
JESÚS, dimecres 23 de febrer de 2022

Presentació

Programa

La Fira de l’Oli de Jesús, com a referent del
sector a les Terres de l’Ebre, és un marc
idoni per donar a conèixer la nova PAC
2023-2027.
Aquesta nova regulació, passa a ser una
política orientada a la consecució de
resultats concrets, vinculats bàsicament als
objectius de sostenibilitat.
Els principals objectius se centren en
aspectes econòmics, mediambientals i
socials, per tal de mantenir el suport a la
renda i garantir la viabilitat de les
explotacions amb un nivell més ambiciós en
quant al medi ambient. Tot això, per
aconseguir els objectius del Pacte Verd
Europeu: reduint l’ús de pesticides de
síntesi química de fertilitzants i
antimicrobians, augmentar la superfície
d’agricultura ecològica i protegir i recuperar
la biodiversitat.
En resum aconseguir una resposta
equilibrada que pugui cobrir les necessitats
econòmiques, socials i mediambientals.

17.30 h

Lloc de realització

Organització

Edifici de la Immaculada
Plaça Pati Immaculada,1

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació I Agenda Rural

Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Jesús Gomez, director dels Serveis Territorials del DAAC
a Terres de l’Ebre.

17.45 h

Ajuts directes al sector de l’oli
Sra. Valentí Marco, subdirector general de Gestió i Control
d'Ajuts Directes del DACC.

18.45 h

Mesures agroambientals del sector de l’oli
Sra. Pilar Ricart, cap del Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat
Agrària. DACC.

19.45 h

Cloenda de la jornada
Sr. Víctor Ferrando, president de l'EMD de Jesús.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19.
L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

43590 - JESÚS (TORTOSA)

Inscripcions

Col·laboració

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
ST DACC Terres Ebre. (Sra. Mireia Pino)
Tel. 977 441 234 - mireia.pino@gencat.cat

Comissió Organitzadora de la
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre

