Dies del reg al Segarra
Garrigues. Poma de la Vall
del Llobregós
Jornada tècnica
RIBELLES, dijous 30 de maig de 2019

Presentació
Trobar alternatives de conreu rendibles
en els nous regadius del SegarraGarrigues és una de les preocupacions
dels agricultors del territori i dels/les
joves que es volen incorporar en el
sector.
Cultivar i comercialitzar poma de
qualitat, de la mà d’una agroindústria
que actuï com a motor, utilitzant varietats
adaptades a les cotes més altes de la
zona del Segarra-Garrigues pot ser una
bona
oportunitat
per
dinamitzar
l’economia d’aquesta zona rural i fixar la
seva població.
L’Associació ACORD en el seu afany per
promoure la cooperació vertical entre
agroindústries i explotacions agràries,
capta l’interès de Fruits de Ponent
d’Alcarràs, que busca cultivar poma de
qualitat en el territori i ho aconsegueix
amb la col·laboració de Cal Planes, amb
la plantació el 2014 de la finca Pilot de
Ribelles. Ara amb l’impuls econòmic del
PECT Motors pel Segarra-Garrigues
s’instal·la una plataforma experimental
de reg, dirigida per l’IRTA.
Aquesta visita tècnica pretén explicar el
projecte, l’evolució del mateix i els
resultats obtinguts, així com, oferir la
visita a tots els interessats en conèixerla."

Organització

Programa
9.45 h Presentació de la Jornada
Representant de l’Ajuntament de Vilanova de l’Aguda.
Representant de l’Ajuntament de Sanaüja.
10.00 h Projecte PECT Motors pel Segarra-Garrigues: Motor poma de
muntanya
Sra. Anna Macià. Enginyera Tècnica Agrícola de l’Associació ACORD.
10.15 h Característiques de la plantació i comercialització
Sr. Toni Vitores. Director Agronòmic de Fruits de Ponent.
10.45 h Plataforma experimental de reg aplicada a la finca pilot
Dr. Joan Girona. IRTA
11.15 h Pausa
11.30 h Oficina del regant: Eina de recomanació de reg
Sra. Maite Sisquella. Oficina del Regant. DARP.
11.40 h Taula rodona
Sr. Gerard Cases. Propietari Finca Pilot de Ribelles i President
Cooperativa Vall del Llobregós.
Sra. Maria Casoliva. Propietària Explotació Pomeres en ecològic de
Sanaüja i sòcia fundadora de la Cooperativa Vall del Llobregós.
12.15 h Visita a la Finca Pilot
13.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Local Social de Ribelles
RIBELLES (VILANOVA DE L’AGUDA)
Visita a la Finca CAL PLANES

Inscripcions
Col·laboració
Cal Planes de Ribelles
Ajuntament de Sanaüja

Ajuntament de Vilanova de l’Aguda

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
ACORD (Sra. Anna Macià ACORD tecnica@associacioacord.com ) o
Oficina del Regant amb Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 –
A/e: mtsisquella@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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