54a Fira de l’Oli

Actualitat i avenços en
el sector oleícola
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, 20 de gener de 2017

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 54a Fira
de l’Oli.
Com l’any passat organitzem aquesta
jornada
conjuntament
amb
les
diferents organitzacions sindicals.
En aquesta jornada es tractaran
alguns dels temes de més actualitat
que envolten al sector alhora que
també es presentaran algunes de les
innovacions, estudis i novetats que
s’han realitzat i que poden ser
d’utilitat.

Programa
09.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Enric Mir Pifarré, alcalde de les Borges Blanques.
Sr. Ferran de Noguera i Betriu, director dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida.
09.15 h Oleocanthal: la molècula revolucionària
Dr. José Antonio Amérigo, president de la Sociedad Andaluza del
Oleocanthal i d’Oleocanthal International Society.
10.15 h Lluita alternativa: control biològic de la mosca de l’olivera
Professor Enrique Quesada-Moraga, catedràtic de Producció Vegetal de
la Universitat de Córdoba.
11.15 h Pausa-cafè
11.45 h Novetats en fiscalitat agrària i seguretat social
Sra. Lluïsa Peña Cárdenas, assessora fiscal i laboral d’ASAJA LLEIDA.
12.30 h Repercussió del TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions)
en el sector oleícola
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.00 h Aplicacions App als mòbils pel seguiment simultani de capçals de
reg
Sr. Josep M. Torres, tècnic de Sistemes Electrònics Progrés.
13.20 h Presentació Web del regant d’ASG
Sr. Xavier Petit, tècnic d’Aigües del Segarra Garrigues.
13.30 h Cloenda
Sr. Antoni Díaz Vendrell, director general d'Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries.
13.45 h Dinar

Col·laboració

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

Ajuntament de les Borges Blanques

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal de les Garrigues (Tel. 973142082 – A/e:
agarrigues.daam@gencat.cat, Sra. Míriam Boixadera) indicant si us quedareu a
dinar. Preu dinar: 5€

@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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