Dies del reg al Segarra Garrigues
poma de muntanya:
recol·lecció, reg i qualitat (tast varietal)
Visita tècnica
RIBELLES, dimarts 5 de novembre de 2019
Presentació
Trobar
alternatives
de
conreu
rendibles en els nous regadius del
Segarra-Garrigues és una de les
preocupacions dels agricultors del
territori i dels/les joves que es volen
incorporar en el sector.
Cultivar i comercialitzar poma de
qualitat, de la mà d’una agroindústria
que actuï com a motor, utilitzant
varietats adaptades a les cotes més
altes de la zona del Segarra-Garrigues
pot ser una bona oportunitat per
dinamitzar l’economia d’aquesta zona
rural i fixar la seva població.
El PECT Motors pel SegarraGarrigues, on participen ACORD,
IRTA, FMB ( Fundació Mas Badia ) i
Ajuntament de Tàrrega, que té com a
base la cooperació vertical entre Fruits
de Ponent, Cal Planes i Agrària del
Llobregós, impulsen el conreu de la
poma de qualitat en el territori.
Aquesta jornada, a la finca pilot de Cal
Planes, vol donar a conèixer els
resultats quantitatius de les varietats
de poma plantades.
També conèixer i comprovar els
resultats qualitatius tot realitzant un
tast d'aquestes pomes guiat per
experts.

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
10.35 h Projecte PECT Motors pel Segarra-Garrigues: Motor poma de
qualitat i Assaig de reg de la finca pilot de Ribelles
Sr. Antoni Pujol, president de l’Associació ACORD.
Dr. Joan Girona, IRTA.
11.00 h La finca pilot de poma: disseny d’explotació, el reg i comportament
de les varietats
Sr. Gerard Cases, titular de la finca i Sra. Maria Casoliva, productora de
poma ecològica.
Sr. Toni Vitores, director agronòmic de Fruits de Ponent.
12.00 h Tast varietal: la qualitat de la poma de la vall del Llobregós
Sra. Eva Carreras, Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
13.00 h Finalització de la jornada

Lloc de realització
Finca Pilot a Cal Planes
RIBELLES (VILANOVA DE L’AGUDA)
Coordenades UTM 41.880342, 1.275099

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Cal Planes de Ribelles

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Escola Agrària de Tàrrega (Sra. Eva Carreras. Tel.: 973 310 715– A/e:
eva.carreras@gencat.cat) o Oficina del Regant (Sra. Maite Sisquella Tel.: 973
310 715– A/e: mtsisquella@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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