Formació
Escoles Agràries

Curs de mestre d’almàssera
Mas Bové (Constantí), del 14 al 29 de setembre de 2020

Presentació i objectius
A Catalunya, el sector de l’oli d’oliva és molt important, i per a obtenir un bon oli d’oliva verge extra (OOVE), cal
disposar d’una bona matèria primera, d’una bona transformació i conservació.
Per això, el mestre d’a lmàssera és una figura molt important o fonamental din s de la cadena d’e laboració
d’OOVE. Aquest, ha de prendre decisions en el procés de recepció i producció que afectaran a la qualitat fin al del
producte, al rendiment extractiu, i en definitiva a la viabilitat econòmica de l’almàssera.
Aquests professionals requereixen tenir coneixements en la producció de l’olivera i de l’o li, així com de le s
tecnologiesdisponibles i del seu control i regulació.
L’obje ctiu d’a quest curs és donar a conèixer els aspectes de producció del cultiu, saber els punts crítics dins del
procés de producció, i el maneig i conservació de l’oli d’o liva. Per això, es imprescindible disposar dels
coneixements per a poder regular i produir un producte d’alta qualitat que reuneixi unes característiques que
estimuli el seu consum i demanda per part del consumidor.

Professorat
Juan Francisco Hermoso, investigador de l’IRTA de Mas Bové
Agustí Romero, investigador de l’IRTA de MasBové
Esteve Martí de l’IRTA de MasBové
David Navarrete, tècnic de seguretat laboral, industrial i medi ambient de SGS

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Mas Bové
Calendari:
Del 14 a 29 de setembre de 2020
Horari:
de 16:00 a 20:00 h
Durada del curs:
24 h

Podeu inscriure-us-hi a través d’aquest enllaç:
https://forms.gle/7YA7JE3vX2UcXeob6

Hi col·labora

Informació i consultes a l’Escola Agrària de Mas Bové
Carretera TP-7225, de Reus a el Morell, km 4 Mapa
Coordinador:
Albert Torredemer, telèfon 977 34 32 89 ext. *10,
a/e: atorredemer@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 14 de setembre
16:00 a 20:00 h SITUACIÓ ACTUAL DEL MERCAT OLEÍCOLA
Mercat global de l’oli d’oliva.
Dimensionament i disseny d’almàsseres associats a les noves explotació oleícoles.
INFLUENCIA DE LA MATÈRIA PRIMERA EN LA QUALITAT
Factors de producció, qualitat de l’oli verge extra (condicions climàtiques i de
maneig de les olives en recol·lecció, efectes del reg, recol·lecció, transport, etc.)
Gestió de patis (recepció, neteja, gestió per lots de les olives, rentat i
emmagatzematge dels fruits).
Professors: Juan Francisco Hermoso i Esteva Martí
SESSIÓ 2, dm. 15 de setembre
16:00 a 20:00 h INFLUENCIA DE LA MATÈRIA PRIMERA EN LA QUALITAT
Operacions de preparació de la pasta: mòlta i batut.
TECNOLOGIA D’ELABORACIÓ D’OLIS VERGES EXTRA D’OLIVA
Teoria de la centrifugació.
Controls i regulacions a les operacions d’elaboració.
Emmagatzematge i conservació.
Tecnologies per millorar les característiques organolèptiques de la varietat arbequina.
Professors: Juan Francisco Hermoso i Esteva Martí
SESSIÓ 3, dl. 21 de setembre
16:00 a 20:00 h PROGRAMA DARP-IRTA DE MILLORA DELS OLIS CATALANS
CONTROL I REGULACIÓ INTEGRAL DEL PROCÉS
Controls d’esgotaments.
Pèrdua industrial i extractabilitat.
Presentació de la unitat mòbil d’anàlisi IRTA-PECT Motors Segarra&Garrigues.
Professors: Juan Francisco Hermoso i Esteva Martí
SESSIÓ 4, dm. 22 de setembre
16:00 a 20:00 h GESTIÓ DELS SUBPRODUCTES (sessió en dos grups)
Aprofitament de la fulla, la sansa i la pinyola.
Gestió de les aigües residuals.
TAST D’OLIS PER A MOLINERS (sessió en dos grups)
Composició i qualitat de l’oli de oliva verge.
Identificació de defectes.
Formació de lots simultanis en funció del tast.
Professors: Juan Francisco Hermoso i Agustí Romero
SESSIÓ 5, dl. 28 de setembre. (Juan Francisco Hermoso i Esteva Martí)
16:00 a 20:00 h OPERACIONS DE MANTENIMENT I NETEJA DEL MOLÍ
CASOS PRÀCTICS EN LES REGULACIONS DEL MOLÍ
CASOS PRÀCTICS D’INTERPRETACIÓ D’ANALÍTIQUES
Professors: Juan Francisco Hermoso i Esteva Martí
SESSIÓ 6, dm. 29 de setembre.
16:00 a 20:00 h DIRECTIVA DE MÀQUINES I RESPONSABILITATS DE MODIFICACIÓ DE LES
MÀQUINES
MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ EN L’ÚS DELS EQUIPS
Professor: David Navarrete
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