64a Fira Agrària de Sant Miquel

Agricultura 4.0:
cap a la digitalització de
l’agricultura
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 28 de setembre de 2018

Presentació
L’agricultura està patint un canvi de
paradigma productiu a tots els nivells, i
fruit d’això, la generació massiva de
dades es presenta com un repte, però
també com una oportunitat per al
sector.
En aquesta jornada es tractarà de
discutir, des d’un punt de vista
agronòmic, quins beneficis i dificultats
presenta
la
digitalització
de
l’agricultura, i quin és el camí que ens
espera en un futur proper per tal
d’aprofitar al màxim les noves eines de
la comunicació en el procés productiu
del sector primari.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Carmel Mòdol, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries. DARP.
Sra. Sílvia Burés, degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de
Catalunya.
Sr. Oriol Oró, director general de Fira de Lleida.
10.10 h Big Data. Què és? Recopilar, emmagatzemar i analitzar grans
volums de dades
Sr. Gabriel Anzaldi, cap de la Unitat de Sistemes de Gestió Intel·ligents i
gerent d’Eurecat.
10.50 h Pausa
11.10 h Agricultura 4.0: revolució o adaptació?
Sr. Fran Garcia, Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i
representant del grup de treball d’Agricultura 4.0 de la comissió Indústria
4.0 dels Enginyers de Catalunya.
11.50 h Taula rodona: palanques i barreres per a la implantació de la
digitalització agrícola
Moderador: Sr. Àlex Escolà, Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura
de Precisió (GRAP) de la Universitat de Lleida – Agrotecnio Center.
Sr. Victor Falguera, E-Stratos i AKIS International.
Sr. Joan Sanmartin. OPP group.
Sr. Felix Gonzalez, director tècnic de la Cooperativa Agropecuaria i SC
de Soses, SCCL.
14.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Pavelló 4 de la Fira de Lleida. Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Campus Empresarial Agrari (Sra. Eva Carreras. Tel.: 973 310 715 –
A/e: eva.carreras@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

180427 / 3,50

