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Amb la col·laboració de:



SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Nom........................................................

Cognoms ................................................

Professió ................................................

Adreça ....................................................

.................................... C.P.: ..................

Població .................................................

Telèfon......................... Fax ...................

Adreça electrònica .................................

Soci ICEA: o Sí

Soci filial IEC: o Sí

Quotes d’inscripció:
Socis de la ICEA i altres filials de l’IEC ........ 30 €
Estudiants .................................................... 25 €
No socis ...................................................... 60 €

o Trameto xec nominatiu adjunt.

o Ingresso en el compte de “La Caixa”
Núm. 2100 - 0963 - 64 - 0200044785

Per a més informació adreceu-vos a la:
Secretaria de la ICEA, Montserrat Camps

Tel. 933.248.581 - A/e: icea@iec.cat
 A/I: http://icea.iec.cat

Cal enviar la butlleta d’inscripció al
Servei d’Informació de l’IEC

Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona
Tel. 932 701 621 - Fax 932 701 180

A/e: informació@iec.cat

I ja entrem de ple en la recta final de la
VIII Jornada de Protecció Vegetal. Amb l’experiència
de les edicions anteriors pensem que hem escollit
temes de comunicacions molt interessants relatius a
aquesta agricultura tan canviant.

Creiem també que la conferència inaugu-
ral ens farà reviure en molt poca estona l’evolució de
la sanitat vegetal al llarg de més d’un quart de segle.

Estem convençuts que el tema escollit per
a la taula rodona (Investigació, experimentació i
transferència, anem bé?) així com la qualitat
professional de les persones que hi intervindran po-
den donar molt de joc i «obrir els ulls» a diferents
institucions implicades en aquests àmbits.

A  la vegada, és ben segur que la
participació a la Jornada (ja sigui en qualitat de ponent
o d’assistent) ens farà retrobar companys i amics
aplegats per l’interès per la protecció vegetal.

Veniu a la VIII Jornada de Protecció Vege-
tal! La propera no serà fins al 2010!

PROGRAMA

9.00 Lliurament de documentació

9.30 Inauguració, a càrrec de Jordi BERTRAN
MUNTANER, Director General de Desenvolu-
pament Rural (DAR). Generalitat de Catalunya

9.45 Conferència inaugural:
Vint-i-vuit anys de sanitat vegetal a
Catalunya,
a càrrec de Josep M. VIVES DE QUADRAS, res-
ponsable del Servei de Sanitat Vegetal de la
Generalitat de Catalunya (1980-2007)

10.45 Cafè

11.15 Presentació de comunicacions

13.30 Dinar

15.30 Presentació de comunicacions

16.15 Taula rodona:
Investigació, experimentació
i transferència, anem bé?
a càrrec de
Jordi ARIÑO, Federació d’ADV Selmar (moderador);
Josep CABRÉ, responsable nacional del sector
de fruita dolça d’Unió de Pagesos;
Jaume ALMACELLES, responsable d’ADVs, Servei
de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya;
Emili MONTESINOS, director del Centre
d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Ve-
getal (CIDSAV-UdG);
Antoni ROVIRA, membre de la junta del sector
d’horta d’Unió de Pagesos;
Jordi SALA, vicepresident d’AGROPRES;
Jordi TICÓ, ICEA,
Soledad VERDEJO, responsable de la Unitat de
Protecció Vegetal de l’IRTA

17.45 Lliurament del Premi Claudi Barberà,  a
càrrec de Joan RÀFOLS CASAMADA, President
de ICEA

18.00 Cloenda,  a càrrec de Josep M. ESPELTA,
Coordinador de la Secció de Protecció Vegetal.
ICEA

Documentació
Es donarà diploma de comunicant o

certificat d’assistència a tots els inscrits a la Jorna-
da.

Es lliurarà la documentació de la Jornada
a tots els assistents, encara que aquesta no estarà
garantida als inscrits després del 20 de febrer de 2008


