Jornada tècnica del
garrofer
Jornada tècnica
LLORENÇ DEL PENEDÈS, dilluns 9 de maig de 2016

Presentació
Jornada orientada a donar a conèixer
les noves possibilitats del conreu del
garrofer, tant en el disseny de noves
plantacions com en la recuperació de
les tradicionals, en ser una espècie a
tenir en compte en la sostenibilitat
ambiental i productiva en les
comarques litorals de Tarragona.
També
es
debatrà
aspectes
relacionats
amb
la
valorització
nutricional de la garrofa i les
aplicacions
potencials
en
la
gastronomia innovadora i de qualitat.
En els últims anys, s’han començat a
fer assajos per poder utilitzar mètodes
sostenibles per combatre les plagues,
amb tècniques de confusió sexual,
com el barrinador de la fusta (Zeuzera
pyrina).

Programa
10.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
10.45 h El barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina) en el cultiu del garrofer
Sra. Anna Aymamí, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal del DARP a Tarragona.
11.15 h Disseny de noves plantacions i aspectes millorables de les
tradicionals
Dr. Joan Tous, coordinador tècnic d’Empreses Innovadores Garrofa.
Sta. Bárbara.
12.15 h Valorització de la garrofa en la gastronomia de qualitat
Col·lectiu Terra i Taula. El Vendrell.
13.30 h Cloenda de la Jornada

El cultiu del garrofer es pot considerar
una renovada alternativa de conreu i,
la garrofa, un producte innovador en el
sector gastronòmic de qualitat.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels
Serveis Territorials del DARP a Tarragona: places limitades.
Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat
Persones de contacte: Sr. José A. Gil o Sra. Maribel Bolós
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Col·laboració

Lloc de realització
CEOLPE (Centre Oleícola del Penedès)
Carretera de l'Hostal, s/n
43712 - LLORENÇ DEL PENEDÈS
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