Fira del Gall

Jornada tècnica de la vinya
de l’Alt Penedès
Jornada tècnica
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, dissabte 16 de
desembre de 2017

Presentació
En l’edició d’aquest any hem volgut
redirigir la temàtica de la jornada cap a
aspectes més tècnics, amb temes de
darrera actualitat, interès i, de fet,
preocupació pel sector vitivinícola
català.
El primer d’ells, la situació i previsió de
la nova malaltia Xylella fastidiosa,
recentment trobada en diferents focus
del País Valencià i que pot afectar
greument la vinya i molts altres cultius
mediterranis.
El segon tema, de plena actualitat,
sobre tot el procés de reavaluació de
l’herbicida glifosat, àmpliament utilitzat
en el conreu de la vinya. Volem el punt
de vista dels responsables científics, i
també informació sobre alternatives
eficaces i viables a l’ús de glifosat.

Organització

Programa
11.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
11.15 h Presentació de la jornada
Sr. Josep M. Martí, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
Sr. Rafel Ramon Martorell, coordinador comarcal de l’Alt Penedès
de la Unió de Pagesos.
11.20 h L’amenaça de Xylella fastidiosa pel conreu de la vinya a
Catalunya
Sr. Joan Reyes, tècnic del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
Sr. Ferran Gregori, tècnic de la Unió de Llauradors.
12.45 h La reavaluació del glifosat
Sr. Jaume Bosch, subdirecció general de Seguretat Alimentària i
Protecció de la Salut.
13.20 h Alternatives al glifosat en vinya: altres matèries i estratègies
físiques.
Sr. Lluís Giralt, tècnic de l’INCAVI.
Sr. Andreu Taberner, Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Josep Marrugat, membre de la Sectorial del Vi d’Unió de
Pagesos.
14.15 h Dinar
16.30 h Visita guiada a l’exposició “40 hectàrees”
Sr. Pep Puig, autor. VINSEUM.

Col·laboració

Lloc de realització
VINSEUM
Plaça de Jaume I, 1
08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS
www.vinseum.cat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Sra. Montse Lligadas: Tel.: 637 518 305 - A/e: mlligadas@uniopagesos.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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