La varietat d’oliva becaruda.
Maneig del cultiu i qualitat de
l’oli
Jornada tècnica en línia
Dimarts 26 de gener de 2021

Presentació
Tot i que l’olivera no és un conreu
principal al Vallès Occidental, la
recuperació d’antigues feixes i la
producció d’oli d’oliva de determinades
varietats com la “becaruda” i la “vera” va
prenent rellevància ensems amb el
sector de la restauració i comerç de
proximitat.
Entre els beneficis d’aquest conreu, hi
ha la fixació de la població agrícola local
amb nous emprenedors, l’impuls de
l’oferta gastronòmica amb olis locals de
qualitat, la millora la diversitat del
paisatge, les mesures de prevenció
d’incendis forestals i la diversitat
biològica, entre d’altres. Es millora en
definitiva la qualitat de vida a l’entorn de
viles i ciutats que volen conservar o
recuperar la cultura i tradició rural.
Les claus de l’èxit en el conreu de
l’olivera però, es fonamenten en
determinades
pràctiques
agrícoles
adreçades a millorar la productivitat però
sense oblidar mantenir la necessària
qualitat en el producte.
L’objectiu de la jornada serà la de tractar
aspectes relacionats amb la sanitat, el
maneig del conreu i la qualitat del
producte.

Programa
18.00 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
18.15 h El conreu de l’olivera. Plagues i malalties
Sr. Ferran Contreras, enginyer tècnic agrícola. Tècnic ADV Fruiters
Baix Llobregat.
19.00 h La qualitat de l’oli d’oliva i criteris de maneig en el seu conreu
Sr. Juan Francisco Hermoso, enginyer agrònom. Especialista en
Olivicultura i elaiotècnia de l’IRTA.
19.45 h Torn de preguntes
20.00 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Jaume Puig, alcalde d’Ullastrell.

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

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

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

Associació de Productors d’Oli
d’Ullastrell

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina Comarcal del DARP al
Vallès Occidental (A/e: avoccidental.daam@gencat.cat )
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