V Jornada de
poda d’ametllers
en regadiu
Jornada de camp
Vilagrassa, dimecres 9 de febrer de 2022

Presentació
La 5a. edició de la Jornada de poda
d’ametllers en regadiu es planteja amb
visites de camp per continuar millorant
la formació en l’esporga de l’ametller.
L’ametller ja no es planta en camps
marginals de secà sinó en els camps
de regadius nous o en camps de reg
tradicional que fins ara tenien altres
cultius, ja que el preu de mercat s’ha
incrementat i ha afavorit la seva
producció. Raó per la qual és
important la transferència de les
diferents tècniques de producció.
En concret, l’esporga és un dels
aspectes claus a considerar d’acord al
creixement dels ametllers i les seves
varietats.

Programa
10.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Joaquim Porcar Coderch, cap de Servei de Coordinació
Territorial dels Serveis Territorials del DACC a Lleida.
Il·lm. Sr. Jordi Serés Aguilar, alcalde de Vilagrassa.

10.10 h

Informació sobre el desenvolupament de la jornada i
localització de les finques a visitar

10.45 h

Visita finca 1: Camí de Balaguer del Capdevila.
Esporga de formació. Ametllers d’un any de la
varietat Belona
Sr. Ramon Girabet Pujol, especialista de l’IRTA.

11.30 h

Visita finca 2: Diumenge del Ton del Batllet. Esporga
de formació i producció. Ametllers de cinc anys de
les varietats Vairo i Constantí
Sr. Ramon Girabet Pujol, especialista de l’IRTA.

12.15 h

Lloc de realització

A la mateixa finca. Presentació d’equips de poda
professional i de la poda 4.0. Ametllers de cinc anys
de la varietat Lauranne
Sr. Ramon Sorolla Ríos, tècnic de poda.

Trobada davant la pista Poliesportiva
de Vilagrassa, (C/ Sebastià Sala
Bonastre)
Localització finca 1 Latitud: 41º 39’
46.35’’ N, Longitud: 1º 6’ 24.65’’ E
Localització finca 2 Latitud: 41º 40’
8.68’’ N, Longitud: 1º 5’ 47.73’’ E

12.45 h

Cloenda de la jornada
Sr. Justo Minguella Albareda, director de Firametlla.

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la
COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Oficina Comarcal de l’Urgell
Tel.: 973 310 553
A/e: aurgell.daam@gencat.cat

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

