XXI Festa de l’Oli de La Fatarella

[Escriviu el text]

El manteniment dels conreus com a
eina de prevenció i contenció
d’incendis
Jornada tècnica
LA FATARELLA, dimarts 3 de desembre de 2019

Presentació
El despoblament del món rural,
especialment pel que fa la pagesia,
posa en perill la conservació del
patrimoni natural, en totes les seves
vessants; cultural, social i econòmica.
En aquest sentit, resulta vital el paper
dels homes i dones que desenvolupen
la seva activitat professional al camp.
Ells són veritables garants del
manteniment del batec de la major
part del nostre país, el món rural.
Aquesta jornada donarà a conèixer els
següents aspectes; el paper de
tallafocs dels conreus correctament
mantinguts, les actuacions dels
cossos d’intervenció, i les eines que
l’administració posa al servei dels
ciutadans per a la gestió i millora
forestal conjunta.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
17.45 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Francisco Blanch, alcalde de La Fatarella.
Sr. Carles Chiner, cap comarcal del DARP a la Terra Alta.
18.00 h La gestió agroforestal a les Terres de l'Ebre
Sr. Guillem Argelich, tècnic de l’Àrea d’Entorn natural i Territori del
COPATE.
19.00 h Mosaics agrícoles i forestals com a eina per a evitar grans
incendis
Sr. Marc Castellnou, cap de l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal
del Departament d’Interior.
20.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Josep Pere Colat, president de la DOP Oli Terra Alta.
Al final de la jornada s’oferirà una degustació d’oli novell de la DOP Oli Terra
Alta i de productes locals de La Fatarella

Lloc de realització
Casal de La Fatarella- Sala del Ball
Av. Catalunya, 3
43781 - LA FATARELLA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de DOP Oli Terra Alta:
(Tel.: 977420474 - A/e: info@dopoliterraalta.com)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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