IV Jornada de Fructicultura
de Muntanya
Jornada tècnica
EL PONT DE SUERT, dijous 2 d’octubre de 2014
Presentació
El poder realitzar el que serà ja la IV
Jornada de Fructicultura de Muntanya
consolida la activitat al voltant del actual
projecte de producció de poma en zones
de muntanya, fruit de la activitat iniciada
al 2009 amb la plantació de la Finca
Experimental de Llesp (Alta Ribagorça)
en el marc de la zona pilot per al
desenvolupament de la Ribagorça
Romànica (2007-2012). El conreu de la
pomera ja és presenten set comarques
catalanes. Aquest any 2014 s’obtindran
ja produccions de les primeres
plantacions comercials realitzades al
2012. El tret de sortida ja ha tingut lloc.
Ara cal saber conduir amb una feina ben
feta i eficient, tan la tecnologia de la
producció com la comercialització i
valorització de les produccions. Aportar
informació que sigui d’utilitat en tot
aquest procés de presa de decisions i
compartir altres experiències de zones
similars és l’objectiu d’aquesta jornada.

Organització

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració

Programa
09.00 h Recepció dels assistents, inscripció i lliurament de la documentació
09.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Albert Alins. Alcalde de l’Ajuntament d’El Pont de Suert i delegat
de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.
Il·lm. Sr. Joan Perelada. Alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boí i
president de l’ADRR.
Sr. Miquel Molins. Director General d’Agricultura i Ramaderia del DAAM.
09.30 h Fructicultura en el cor dels Alps Italians. La Vall de “Valtellina”: entre
el passat i el futur
Dr. Luca Folini. Fondazione Fojanini di Studi Speriore, Sondrio (Itàlia).
10.20 h Ajudes per a la plantació de fruiters en zones de muntanya
Sr. Josep Dadón. Cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària del
DAAM.

10.45 h Pausa café i visita lliure estands
11.30 h Estat actual del projecte de fructicultura de muntanya i orientacions
varietals en producció integrada
Dr. Ignasi Iglesias Castellarnau. Especialista de l’IRTA.
La producció ecològica de poma en zones de muntanya. Experiència
i balanç de dos anys d’actuació. El dilema en la elecció varietal
Sr. Andreu Vila. Enginyer Agrònom. Assessor en producció ecològica .
12.30 h Taula rodona. Ja tenim la poma. On la venem?. Diferents exemples i
possibilitats per la valorització del producte:
Modera: Dr. Ignasi Iglesias Castellarnau.
Sr. Manel Simón. Director General d’Afrucat.
Sr. Xavier Font. Gerent Fruites Font, Torres de Segre (Lleida).
Sr. Enric Cagigós. Responsable Comercial Fruketabio (Lleida).
Sr. Arturo Erruz. Frutas Erruz, Paracuellos del Jiloca (Zaragoza).
Sr. Josep Font. President Formatgeria Trós de Sort (Lleida).
Torn obert de paraules
13.30 h Dinar
15.30 h Visita comentada Finca Experimental de Llesp al 6è any de plantació
 Varietats comercials
 Varietats autòctones

Lloc de realització
Patrocina

Confraria nova de Sant Sebastià
Av. Victoriano Muñoz, 22 baixos.
Coordenades GPS: (X 314 161 22 – Y 4 697 684 86)
EL PONT DE SUERT

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament contactant amb l’IRTA – EEL
(Tel.: 973 702 579 – A/e: eel.informacio@irta.cat) o a través del servei de
Preinscripcions a jornades PATT de RuralCat:www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
Cal reservar el dinar als restaurants Can Costa (Tel. 973 690 000) o Casa Prades (Tel.
973 690 213).

@ruralcat

1234 / 3,00
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