#ReptePurins2018
Com optimitzar la gestió de purins a
Catalunya?
SANT PERE DE TORELLÓ, 17 de maig de 2018

Presentació
El DARP organitza aquesta jornada
amb
l’objectiu
de
compartir
coneixement
entre
el
sector,
l’administració, tecnòlegs i altres
actors socials, a fi d’optimitzar la
gestió de purins a Catalunya.
Durant la sessió, s’analitzaran les
oportunitats
derivades
de
la
tecnologia, especialment en tres
àmbits: la gestió dels purins, el
tractament en origen i la seva
aplicació en la fertilització. A més, es
pretén identificar tendències i aportar
pensament disruptiu per enriquir el
coneixement tècnic i la seva aplicació
a la resolució de problemes.
La jornada es portarà a terme
organitzant als assistents en grups de
treball
pluridisciplinaris,
que
treballaran cada fase plantejada, i
presentaran al final de la sessió, els
seus projectes i conclusions.
La jornada s’organitza amb la
col·laboració de Mas Vinyoles Venture
Factory.

Programa
9.00 h Acreditació
9.30 h Benvinguda – plantejament de la metodologia
9.35 h Xerrada inspiradora / tècnica
Sr. Ermen Llobet, CEO de Mas Vinyoles Venture Factory.
10.00 h Repartiment en grups.


Fase 1: Repensar el problema



Fase 2: Ideació (generació d’idees per a resoldre el problema)

11.30 h Pausa
12.00 h Sessió de treball en grups


Fase 3: Prototipatge (definir com es “construiria” la solució)



Fase 4: Comunicació (preparar la presentació dels projectes i
conclusions)

13.30 h Dinar
15.00 h Presentació de projectes
16.30 h Tria de projectes i conclusions
17.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Mas Vinyoles Hub
Mas Vinyoles, s/n
08572 SANT PERE DE TORELLÓ
http://www.masvinyoleshub.com

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Servei d’Innovació
Agroalimentària del DARP (Tel.: 93 304 67 29 - A/e: patt.daam@gencat.cat )
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