XXVI Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre

El paper clau de la formació
en la producció d’oli d’oliva
de qualitat
Sessió informativa en línia
Divendres 26 de febrer 2021

Presentació
El conreu de l’olivera i la producció
d’oli d’oliva extra verge, està totalment
lligat al desenvolupament de les
nostres comarques.
Noves plantacions, nous sistemes
d’esporga, nous sistemes de recollida,
controls de maduresa, sistemes de
producció
d’oli,
olis
Premium,
exportacions, etc., la preparació del
productor és essencial avui en dia, per
això us proposem aquesta jornada on
analitzarem el paper de la formació
des del punt de vista de dues Escoles
Agràries del nostre territori.
Els resultats d’aquesta formació ens
els explicarà la seva experiència
formativa un exalumne, ja totalment
incorporat a la pagesia i amb
producció i comercialització d’oli
d’oliva extra verge

Programa
11.55 h Entrada a l’aplicació dels diferents participants
12.00 h Benvinguda i presentació de la sessió
Sr. Jesús Gomez, director dels Serveis Territorials del DARP a
Terres de l’Ebre.
12.15 h La formació en el sector de l’olivicultura
Sr. Lluís Chavarria, director de l’Escola Agrària d’Amposta. DARP.
12.45 h La formació en el sector de l’oli d’oliva verge extra
Sr. Antoni Cutrona i Cutrona, director de l’Escola Agrària de
Gandesa. DARP.
13.15 h Cas d’èxit: experiència professional d’un exalumne
Sr. Josep Lluís Solé i Vilanova, olivicultor i propietari de Mas Beturià.
13.45 h Cloenda de la sessió
Sr. Víctor Ferrando, president de l'EMD de Jesús.

Aquesta sessió es realitza en línia.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
El dia abans rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Inscripcions
La sessió és gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Comissió Organitzadora de la
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre

#PATT2021

Per a més informació podeu contactar amb els Serveis Territorials del
DARP a Terres de l’Ebre:
Sr. Paco Estorach (Tel.: 977 441 234 – A/e: festorach@gencat.cat)

