Introducció a la poda de
conservació en oliveres
Jornada tècnica
CASTELLAR DEL VALLÈS, 12 i 19 de gener de 2017

Presentació
L'olivera és un dels cultius de secà
més presents a les comarques del
Vallès. Es tracta d'una espècie rústica,
ben adaptada als nostres sòls i que
produeix un bé molt preuat a les
nostres cuines.
Les varietats s'han anat millorant i
estandaritzant, però creiem important
la recuperació d'aquelles varietats
arrelades al territori i que donen
singularitat al olis de cada indret. En el
nostre cas es tracta de la varietat Vera
del Vallès, actualment en vies de
recuperació i reintroducció.
Les tècniques de poda també han
evolucionat molt al llarg del temps i
s'han donat per bones tècniques que
no respecten la morfologia i fisiologia
de l'arbre. En canvi, hi ha tècniques de
conservació que respecten l'arbre i
que a més permeten l'obtenció de
produccions més sostenibles en tots
els sentits.

Programa
Dijous 12 de gener
09.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Vallhonrat Matalonga, cap de l’Oficina Comarcal del DARP
al Vallès Occidental.
09.35 h La recuperació de la varietat d'olivera Vera del Vallès
Sr. Manel Cunill i Llenas, gerent de la Cooperativa agrària de les
Franqueses.
10.00 h Morfologia i fisiologia de l'olivera
Sr. Tomàs Llop, agricultor expert.
12.00 h Poda de Bellaguarda en olivera
Sr. Tomàs Llop, agricultor expert.
14.00 h Cloenda de la primera sessió
Dijous 19 de gener – Demostració de camp
09.00 h Demostració en camp de la tècnica de poda de conservació en
olivera
Sr. Tomàs Llop, agricultor expert.
11.00 h Pausa
11.30 h Pràctica de la tècnica de poda de conservació en olivera
Sr. Tomàs Llop. Agricultor expert.
14.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sessió teòrica:
Edifici del Mirador.
Sala Valls Arenys
Pl. del Mirador
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
Sessió pràctica:
Camp oliveres municipal
c/ Farigola. Airesol C.
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Anna Càceres (Tel.: 937143819 – A/e: acacere4@xtec.cat )

@ruralcat

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