El maneig de la vinya,
l’olivera i l’ametller de secà
en condicions de canvi
climàtic
Jornada tècnica
SANT MARTÍ DE RIUCORB, 29 de gener de 2019

Presentació
L’agricultura és molt sensible als
canvis climàtics i medi ambientals, i
encara ho és més quan parlem de
cultius de secà.
És per aquesta raó que plategem una
jornada per enfocar com hem de
treballar aquest tema a nivell local,
aplicat al maneig dels cultius llenyosos
d’interès econòmic de la nostra zona.
Farem un anàlisi diagnòstica de
l’evolució del clima i com afecta
aquesta evolució als cultius de secà.
I a continuació, amb experts
especialistes en cadascun dels cultius,
ens parlaran de com hem d’adaptar el
maneig de les nostres plantacions i
quines són les actuacions més
adequades i en quin moment s’han de
fer, per millorar la gestió de les nostres
finques i disminuir així l’impacte del
clima en la producció de la vinya,
l’olivera i l’ametller de secà.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
16.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.50 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Jaume Pallàs, alcalde de Sant Martí de Riucorb.
Sr. Joan Sambola, president de l’ADV Valls del Corb.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega.
17.00 h Com evoluciona el clima i projeccions de futur: l’adaptació dels
cultius de secà al canvi climàtic
Sr. Jordi Cunillera, cap de l’Equip de Canvi Climàtic del Servei
Meteorològic de Catalunya.
17.30 h Com adaptar el maneig de la vinya en condicions de canvi climàtic
Sr. Robert Savé, coordinador del grup de Vitivinicultura de l’IRTA.
18.10 h Com adaptar el maneig de l’olivera en condicions de canvi climàtic
Sr. J. Francisco Hermoso, especialista en Olivicultura, Eleotècnia i
Fruita Seca de l’IRTA.
18.50 h Com adaptar el maneig de l’ametller en condicions de canvi
climàtic
Sra. Laura Torguet, tècnica en ametller de l'IRTA.
19.30 h Finalització de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’El Foment
C/ Església,
25344 SANT MARTÍ DE MALDÀ (Sant Martí de Riucorb)

ADV Valls del Corb

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Escola Agrària de Tàrrega. Sra. Eva Carreras.
(Tel.: 973 310 715 ext. 104 – A/e: eva.carreras@gencat.cat)

Ajuntament de
Sant Martí de
Riucorb

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

@ruralcat
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