Què és l’oli d’oliva
biodinàmic?
Jornada tècnica
LA GRANADELLA, dijous 24 d’octubre de 2019

Presentació

Programa

La producció biodinàmica es va
posicionant com una tendència de
mercat, ja que té en compte la
interrelació de l’espai i la producció, tot
respectant el medi ambient i l’entorn, i
aquests són valors en alça que el
consumidor aprecia.

19.00 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Elena Llauradó, alcaldessa de La Granadella.

En base a aquestes consideracions, a
la jornada es farà una introducció a la
biodinàmica en l’oli d’oliva verge extra
i, amb la participació de productors,
elaboradors i comercialitzadors, es
donarà una visió pràctica de les seves
experiències. Al finalitzar es podrà
gaudir d’un exemple pràctic de
maridatge comentat amb productes de
proximitat.

19.40 h Experiències de productors, elaboradors i comercialitzadors
d’oli d’oliva verge extra biodinàmic
Sra. Montse Martínez, “Peccatum7” de Sarroca de Lleida.
Sr. Marc Farré, “Norattus” de Bovera.
Sr. David Baixas, “Baixas-Lehnberg” de Santes Creus.

Aquesta activitat s’emmarca en la
Setmana BIO, que es realitzarà entre
el 19 i el 27 d’octubre de 2019.

Organització
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

19.10 h Introducció a la biodinàmica en l’oli d’oliva verge extra
Sra. Inna Herraiz, enginyera agrònoma, assessora en producció
ecològica i biodinàmica i membre de GeaOrgànica.

20.10 h Debat. Torn obert de preguntes
20.30 h Exemple pràctic de maridatge comentat d’oli biodinàmic amb
productes de proximitat
Sra. Montse Freixa, sommelier d’oli i xef-assessora gastronòmica
d’Evooeasy.
21.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya
Plaça de la Independència, 1
25177 – LA GRANADELLA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Oficina Comarcal de les
Garrigues (Tel.: 973 14 20 82 - A/e: agarrigues.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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