
>> Propostes de comunicacions i pòsters
Hauran de ser originals, referents a temes rellevants d’investigació i 
aplicacions de la producció ecològica i l’agroecologia, no publicats ni en 
procés de revisió per cap revista o editorial. Es jutjaran d’acord a criteris 
d’originalitat, claredat i contribució a la temàtica. Seran inclosos a les 
Actes del Congres, que es publiquen en CD. Els millors treballs seran 
publicats a la revista Agroecología, publicació periòdica de la SEAE. Es 
concedirà el Premi Álvaro Altés al millor pòster o cartell.

>> Comunicacions en panells
Agruparan a un mínim de 3 a 5 comunicacions amb una temàtica 
semblant o diferents aspectes d’un mateix tema. Cada autor disposarà de 
20 minuts per exposar les principals conclusions de la comunicació. Un 
cop realitzades totes les presentacions, s’obrirà el debat. Les propostes 
de panells inclouran títol i resum de cadascuna de las comunicacions, així 
como el moderador. 
Es remetran a la secretaria tècnica de la SEAE exclusivament mitjançant 
la pàgina http://www.agroecologia.net/9CSEAE. Cada proposta haurà 
de tenir un resum o abstract (màxim de 2.000 paraules, 12 Times New 
Roman), indicant títol (en majúscules), nom i institució de l’autor o autors, 
direcció i e-mail, i 3-7 paraules clau A més la SEAE oferirà unes normes de 
presentació orientatives.
 

>> Comunicacions individuals 
Podran ser orals o pòsters. Les orals seran agrupades, en panells de 
temàtica similar, amb funcionament similar als panells. 
Les propostes de pòster i aquelles que el comitè científic considerarà 
també com a tals, seran exposades en espais habilitats durant les 
sessions del Congrés. Els autors disposaran de 5 minuts per a exposar les 
seves conclusions en una sessió plenària especial del Congrés.

>> Terminis: 
• Recepció de resums de les comunicacions:  15 de maig  
• Notificació als autors de l’aceptació de resums:  30 de maig  
• Lliurament dels treballs en versió definitiva: 15 de juny
• Acceptació del treball/comunicació completa: 15 de juliol
• Recepció del treball/comunicació completa: 22 de juliol

>> Idioma: S’admetran treballs en anglès i en qualsevol de les altres 
llengües oficials de l’estat Espanyol.

>> Temàtiques orientatives
Els temes que cobrirà el congrés s’han organitzat segons les següents grans 
àrees: 

01. Cooperació per al desenvolupament i globalització
02. Biodiversitat i pràctiques de cultiu
03. Producció vegetal i estudis comparatius
04. Sanitat vegetal
05. Fertilitat del sòl i nutrició vegetal
06. Comercialització, consumo i distribució agroalimentària
07.  Elaboració i qualitat agroalimentària
08. Ramaderia, benestar animal i apicultura
09. Polítiques de recolzament a la PAE, Plans d’actuació,
10. Legislació, normatives i certificació de la PAE
11. Formació, investigació i assessorament
12. Desenvolupament rural, canvi climàtic

Comitè científic
• S Alegre, IRTA
• A Bello, CSIC-CCMA Madrid
• A Colom, UdL
• C Fabeiro, UCLM
• JM Egea, UM
• M Glez de Molina, UPO SevIlla
• J Labrador, UEX
• MC Jaizme Vega, ICIA Tfe
• MC Jordá, ETSIA UPV
• C Mata, UCO
• F Madaula, Dip Barcelona
• L Martín-Closas, UdL
• V Medina, UdL
• J L Porcuna, CAPA-GV
• X Neira, EPSL-USC 
• MD Raigón, UPV
• P Santiveri, UdL
• FX Sans, UB
• JC Tello, UAL
• J Vadell, UIB
• D Villalba, UdL 

Comité Local  
Organizador
• G Alins, IRTA
• S Alegre, IRTA
• B Baraibar, UdL
• I Martinez, DAR
• A Colom, UdL
• C Chocarro, UdL
• D Cubiló Travé, UdL 
• A Garcia, SEAE
• V Gonzálvez, SEAE
• K Hoberg, ABM-IFOAM Board
• J Lloveras, UdL
• E Molina, UdL
• L Martín-Closas, UdL
• L Martínez, CCPAE
• J R Olarieta, UdL
• A Prat, CCPAE
• P Santiveri, UdL
• Y Soria, UdL
• D Valls, CCPAE

FULLA DE 
PRE-INSCRIPCIÓ

Lleida
6-9 d’octubre 2010

Nom i cognoms ___________________________________________

____________________________________________________________

NIF/DNI _____________________________________________________

Institució o centre de treball ___________________________________

____________________________________________________________

Direcció ____________________________________________________

____________________________________________________________

CP __________________ Localitat_______________________________

Provincia ______________________País __________________________

Tel ___________________________ Fax __________________________

E-mail ______________________________________________________

Web ________________________________________________________

 --> Forma d’inscripció : omplir el formulari de la  
         pàgina web de SEAE :  www. agroecologia.net

           En cas de no tenir acces al web, empleneu aquest full.

► Per inscriure’s, s’haurà de transferir la quantitat calculada 
al c/c de la SEAE: 3082-1447-24-4167613423 (IBAN ES 35), 
indicant el nom i el text “Inscripció al IX Congrés de la SEAE” 

► Un cop emplenada, enviar aquest full a: 
 

Secretaria Permanent de SEAE 
Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia) 
Tel: +34 961267200   Fax: +34 961267122
E-mail: seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

Recolzament a la mitigació/compensació 
d’emissions de Gasos d’efecte hivernacle (GEH)
El IX Congrés de la SEAE ofereix, com a novetat, la possibilitat de 
compensar els GEH mitjançant l’aportació econòmica a projectes/estudis 
de la SEAE destinats a captar emissions directes o estudiar la forma de 
reduir els GEH amb l’agricultura ecològica.

--> Mes Informació:
SEAE
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Sociedad Española de Agroecología
Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia) 
Tel: +34 961267200   Fax: +34 961267122
E-mail: seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

Organitzen: 

Patrocinen:

Col·laboren:  

Recolzen: Entitats i organitzacions: Slow Food Terres de Lleida, 
Associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, Unió de Pagesos, 
Diputació de Barcelona i altres; Empreses: Cervecería Mahou-San Miguel
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 V ENCONTRE IBEROAMERICÀ D’AGROECOLOGIA

III ENCONTRE INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS 

D’AGROECOLOGIA I AFINS

Del 6 al 9 d’octubre de 2010
Lugar: Auditori del Centre de Cultures i Trans-
fronterer Campus de Cap.pont 
Universitat de Lleida 
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L a Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), celebra 
els seus congressos científico-tècnics des de 1994, cada dos anys, 
per a intercanviar resultats i conèixer els avenços de la recerca en 

agricultura, ramaderia i alimentació ecològica, així com la seva contri-
bució al desenvolupament del sector, conformant un espai de diàleg i 
debat dels agents del sector, generador d’idees i projectes futurs. Des de 
fa 8 anys aquest intercanvi s’amplia a l’àmbit Llatinoamericà.  

El IX Congrés de la SEAE ressalta la contribució de la PAE a la qualitat 
i la seguretat alimentària mediterrània, de la que encara tenim pocs es-
tudis, per estimular així la producció d’aquests treballs.

Catalunya és la zona on més aliments ecològics es consumeixen a 
Espanya. És per aquesta raó que s’ha escollit com a seu d’aquest Congrés 
de la SEAE, per davant d’altres opcions i candidatures. L’elecció de Lleida, 
una zona de gran tradició agrària ha estat motivada per diferents fets, 
tals como la posta en marxa del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricul-
tura ecològica 2008-2012, en el que participen diferents departaments 
del Govern català, coordinats pel Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural (DAR), l’interès de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de la Universitat de Lleida, en introduir un enfocament 
agroecològic en els seus estudis de grau en agronomia, impulsat per un 
grup de docents, sumat al recolzament de l’Ajuntament i la Diputació de 
Lleida, que promouen diferents fires i accions de promoció del producte 
ecològic, junt amb la voluntat de la SEAE d’enfrontar els reptes del sector 
en el seu desenvolupament i fer itinerant la celebració del Congrés, fan 
de Lleida la seu ideal.

>> Objetius
• Intercanviar coneixements, resultats d’estudis entre investigadors, 
tècnics i operadores
• Exposar/presentar i debatre les conseqüències dels darrers resultats 
de la recerca en producció agrària ecològica
• Debatre sobre els mètodes de transferència i aplicació de les innova-
cions tecnològiques als operadores ecològics a les parts interessades i 
altres representants d’entitats que recolzen la PAE
• Plantejar polítiques a favor de la producció agrària ecològica, en ma-
tèria de qualitat i seguretat alimentària basades en la ciència

>> Destinataris
El congrés està obert a la participació de tots aquells investigadors in-
teressats, independentment de la seva àrea de coneixement.
Igualment, seran especialment benvingudes totes aquelles persones 
interessades, agricultors, elaboradors, tècnics i responsables públics 
que composen el sector i estan preocupats pel seu futur.

Programa 
(Esquema provisional)

---> Dimarts, dia 5 d’octubre

Tallers previs  
1. Cultiu d’aromàtiques/medicinals; pinsos precolombins (Balaguer). J 
Pamiés (Dolça Revolució)
2. Recuperant les varietats antigues de la Noguera. (ECA Vallfogona de 
Balaguer) A Bòria, G Batalla (Slow Food T Lleida)
3. Horts ecològics. (Boldú). A Inglada i J Moret (Som el que Sembrem)
4. Elaboració artesanal de formatges (Caldes de Montbui). F Bayes (IRTA)
5. Fructicultura ecològica. G Albins (ETSEA-Lleida), S Alegre (IRTA)
Nota: Es requereix un mínim de 12 persones per taller

--> Primer dia, dimecres 6 d’octubre

09h00 Inscripció
10h15 Sala Principal  Acte inaugural. Invitats: Autoritats estatals, 
autonòmiques i locals 
10h30 Sala Principal P1. Salut i cqualitat alimentaria 

N Olea  (UGR), MªD Raigón (UPV)
11h30 Descans
12h00 Sala principal Qualitat agroalimentària

Sala 1 Recursos genètics i biodiversitat
Sala 2 Fertilitat del sòl, nutrició vegetal i compost 
Sala 3  Sanitat vegetal i maneig de malalties 

14h00 Carpa Menjar 
16h00 Sala Principal  P2. Polítiques i plans d’acció en PAE Repr. C. 
Europea UE; I Bombal (MARM) 
16h45 Sala Principal  Polítiques i plans de acció de foment de la AE 

Sala 1 Biodiversitat i coneixements local i AE
Sala 2 Fertilitat del sòl, nutrició vegetal i compost 
Sala 3 Sanitat vegetal, maneig de plagues

18h45 Descans
19h00 Sala Principal  Taula Rodona 1. Polítiques de foment de la 

producció ecològica  Intervenen: Repr. autoritats organitzacions 
d’agricultors, grups desenvolupament rural i assoc. 
ambientalistes

20h45 Recepció de l’Adjuntament a la Seu de Lleida.

-->  Segon dia, dijous 7 d’octubre 

09h00 Sala Principal P3. La coexistència dels OGM amb l’agricultura 
i l’alimentació ecològica

R Binimelis (UAB); J Giné (URV), productor (a confirmar)
09h45 Sala Principal  Legislació, normatives i certificació en AE

Sala 1 Comparació de varietats convencionals i ecològiques
Sala 2 Fertilitat del sòl, nutrició vegetal i compost 
Sala 3 Sanitat vegetal, nematodes i adventicies 

11h45 Descans

12h00 Sala Principal Formació, investigació i assesorament en AE
Sala 1 Producció vegetal: herbacis
Sala 2 Producció animal: remugants
Sala 3 Producció vegetal i estudis comparatius

14h00 Carpa Menjar 
16h00 Sala Principal P4. Decreixement econòmic: ¿crisi o oportunitat 
per a la equitat social i la sostenibilitat ecològica? JM Naredo (a 
confirmar)
17h00 Sala Principal Panel : Comercialització i consum de productes 
ecològics 
18h45 Descans
19h00 Assemblea General de SEAE
21h30 Sopar de la SEAE (a la carpa)

-->  Tercer dia, divendres 8 d’octubre
  
09h00 Inauguració de l’exhibició de productes ecològics a la Carpa 
(tot el dia) 
09h00 Sala Principal P5. La recerca en qualitat dels aliments 
ecològics. C Leifert (Univ. New Castle) , Representants de TP Organics
09h45 Sala Principal Avanços de la recerca en Agricultura Ecològica

Sala 1 Producció animal: petits remugants, apicultura
Sala 2 Taula de debat: Producció Agrària Ecològica a 
Catalunya 
Sala 3 Producció vegetal: fruites i hortalisses

12h00 Sala principal Taula rodona 3. Sostenibilitat del consum 
agroalimentari i idoneïtat dels canals curts Intervenen: P 
Galindo (La Garbancita Ecológica) i altres grups i actors 
Sala 1 Taula rodona 4. Reptes de la producció i la 
comercialització de carn de boví ecològic.  Intervenen: J 
Jordana (productor i transformador), J Estany (MAFRISEU),  
CGarcía (ADGE), M Verdés (productor i venta directa),  D Villalba 
(investigador), C Mata (UCO)  i altres

13h30 Sala principal Conclusions finals 
14h00 Carpa Menjar
16h00 Sala Principal  V Encontre Iberoamericà d’Agroecologia 

Intervenen: Representants d’Amèrica Llatina (ABA, GALCI, MAELA, 
SOCLA  i altres grups) i de la península ibèrica.   
Sala 1 Encontre d’Agrupacions de defensa vegetal (ADV) (a 
confirmar)
Sala 2 Taller IFOAM-ABM sobre “Qualitat i Seguretat 
Alimèntaria en el Mediterrani“ (en anglès)
Sala 3  Reunión PLataforma Tecnològica de recerca en AE (TP 
Organics) i integrantes de la Xarxa Agriecol 

 

-->  Quart dia, dissabte 9 d’octubre  

09h00 Visites  
Visita A Ramaderia ecològica
Visita B Hortofructicultura ecològica
Visita C Industria ecològica

14h00 Menjar

 

Lleida
6-9 d’octubre 2010

Quota d’inscripció *

Fins el 27/09/10 Des del 28/09/10

Estudiants i aturats 40 € 60 €

Socis SEAE i agricultors 100 € 120 €

Normal 130 €  150 €

Tallers pre-congres 30 € (1 dia sense menjar)

*Inclou documentació i certificat 

Allotjaments* (allotjaments concertats, veure web)

* SEAE facilitarà informació de diferents categories i preus.
Veure la pàgina web: www.iltridaonline.com/alojamientoSEAE

SEAE realitzarà convenis per allotjar els congressistes.

Menjar ecològic

FULLA DE 
PRE-INSCRIPCIÓ

Menú:           Normal                    Vegetarià      

Preu per cada àpat ecològic = 15€ 

Dies           6              7             8             9

Sopar SEAE : 1 x 30€

Subtotal: menjars nº ............ x 15€/menjar = .........  €
+ Sopar SEAE = .........  €

+ Donació voluntària mitigació/compensació d’emissions GEH = ......... €
(veure com es calcula en el web de la SEAE)
Excursió organitzada amb menjar (30€)
+ Excursió organitzada amb menjar = ......... €

Total a ingressar en el compte......................................... €
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