56a Fira de l’Oli

Actualitat en el sector
oleícola
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, 18 de gener de 2019
Presentació
Un any més aquesta jornada
s’emmarca dins de la programació del
conjunt d’actes i activitats que es
realitzen dins del marc de la 56a Fira
de l’Oli.
Com l’any passat organitzem aquesta
jornada
conjuntament
amb
les
diferents organitzacions sindicals.
En aquesta jornada es pretén tractar
alguns dels temes de més actualitat
que envolten al sector alhora que
també presentar algunes de les
innovacions, estudis i novetats que
s’han realitzat i que poden ser
d’utilitat.

Programa
9.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Enric Mir, alcalde de les Borges Blanques.
9.30 h El frau i la qualitat en l’oli d’oliva
Sr. Joan Gòdia Tresanchez, subdirector general d’Indústries i Qualitat
Agroalimentària del DARP.
10.15 h Aplicació de fertilitzants orgànics en olivera
Sra. Gemma Murillo, tècnica de Fertilització i Gestió de la Matèria
Orgànica del DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h El consum d’oli d’oliva verge extra i la osteoporosis
Sra. Mònica Bulló Bonet, professora del departament de Bioquímica i
Biotecnologia de la URV.
12.15 h L’anàlisi de costos en explotacions d’olivera
Sr. Victor Sas, tècnic de la Comunitat de Regants Garrigues Sud.
12.45 h Les seccions de crèdit: present i futur
Sr. Joan Segura, representant d’ASAJA.
13.15 h Cloenda de la Jornada
Sr. Llorenç Canela, cap de l’Oficina Comarcal del DARP a Les
Garrigues.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Casa de la Cultura
Passeig del Terrall, s/n
25400 LES BORGES BLANQUES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de les
Garrigues (Tel.: 973 142 082 – A/e: agarrigues.daam@gencat.cat)

Ajuntament de
Les Borges Blanques

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