Dies del reg al Segarra
Garrigues. L’olivera
tradicional i superintensiva
Jornada tècnica
CASTELLDANS, dijous 14 de febrer de 2019

Presentació

Programa

Amb l’arribada del reg amb el Segarra
Garrigues es planifica quins cultius es
posaran en reg en cada zona. A la
zona de Castelldans, on l’olivera ha
estat present com a cultiu tradicional,
comença l’interès per conèixer altres
tipus d’explotació, com seria les
oliveres superintensives, amb la
millora de mecanitzar les pràctiques
culturals, sobretot la recol·lecció. El
manteniment del nivell productiu és
l’objectiu principal i l’aigua de reg un
factor clau per la seva consecució.

19.15 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Conrad Llovera, alcalde de Castelldans.
Sr. Josep Mª Jové, president de la Comunitat de Regants del Segarra
Garrigues.

L’objectiu d’aquesta jornada és donar
a conèixer el maneig de les parcel.les
amb marcs tradicionals que s’hi
posarà el reg, i per altra banda, la
possibilitat de noves explotacions en
olivera superintensiva.

21.10 h Cloenda de la Jornada

19.30 h Eina de recomanacions de reg de RuralCat
Sra. Maite Sisquella. Oficina del Regant.
19.50 h El cultiu tradicional de l’olivera en reg
Sr. Josep Ramon Mateu, olivicultor.
20.30 h El cultiu de l’olivera en superintensiu
Sr. Josep Mª Jové, Superintensiva

Un cop finalitzada la jornada s’oferirà un refrigeri als assistents.

Aquesta jornada esta organitzada per
l’Ajuntament
de
Castelldans,
conjuntament amb la Comunitat de
Regants i l’Oficina del Regant.

Organització

Lloc de realització
Sala Llar del poble
Carrer Bonaire, s/n (Al costat de la biblioteca)
25154 CASTELLDANS

Ajuntament
de Castelldans

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant contactant amb la Sra. Maite Sisquella
(Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat )
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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