El cultiu del llúpol,
producció, transformació i
comercialització
Jornada tècnica en línia
Dimecres 17 de febrer de 2021

Presentació

Programa

El llúpol (Humulus lúpus) és un cultiu
d’alt valor afegit amb una elevada
demanda. L’escassetat de flor de
llúpol com a matèria primera en
l’elaboració de cervesa, converteix el
llúpol en una alternativa a la
diversificació de cultius, també en les
comarques pirenaiques.

10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Ferran de Noguera Betriu, director dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida.
Il·lma. Sra. Roser Bombardó Bagaria, presidenta del Consell
Comarcal de la Cerdanya.

A més a més, el desenvolupament de
la producció i el consum de cervesa
artesana a Catalunya fa que el llúpol
tingui unes bones expectatives
comercials.

10.45 h Producció i transformació ecològica. La comercialització del
llúpol
Sra. Quiònia Pujol Sabaté, Lo Vilot Farm Brewer SCCL.

La jornada pretén donar una visió del
que cal tenir en compte a l’hora
d’establir el conreu, el seu maneig,
producció,
transformació
i
comercialització
i
explicar
l’experiència pràctica d'una de les
plantacions pioneres a Catalunya.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

10.05 h Cultiu, generalitats, material vegetal, qualitat i maneig
Sr. Anton Betbesé Lucas, IRTA.

11.30 h Torn de preguntes
12.00 h Cloenda de la jornada
Modera la Sra. Núria Fontanet Colell, coordinadora territorial a l’Alt Pirineu i
Aran del DARP.

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.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb:
 L’Oficina Comarcal de la Cerdanya
(Tel.: 972 88 45 50 - A/e: acerdanya.daam@gencat.cat)
 El Consell Comarcal de la Cerdanya
(Tel.: 972 88 48 84 - A/e: agroalimentaria@cerdanya.org)
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