
Cada cop més la pagesia, en general, i la de la fruita dolça en particular, hem de produir aliments de la manera
més sostenible possible. No, solament, perquè caldrà afrontar unes noves legislacions més exigents en matèria
de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, obligant-nos a canviar el model de gestió tècnica de les nostres
explotacions, sinó perquè som un sector estratègic clau per fer front a la crisi climàtica i perquè la pagesia,
malgrat la visió que es té des del món urbà, som els primers interessats en mantenir i conservar la terra, que
és el nostre principal factor de producció. Així mateix, la crisi sanitària iniciada aquest 2020, ha obert noves
oportunitats per la comercialització del producte de proximitat, la venda directa i els circuits curts de
comercialització. Per ajudar a afrontar els reptes que vindran, des del sector de la fruita dolça d’Unió de Pagesos
us convidem a assistir a aquestes jornades de formació, destinades a la pagesia professional de la fruita dolça.
Dilluns 2 de novembre de 2020

Projecte de comercialització de venda directa i circuit curt de comercialització: Centre d’intercanvi de
productes agraris de proximitat (CIAP). Carles Mencos, responsable de comercialització agroalimentàries
d’Unió de Pagesos de Catalunya.

Projecte de comercialització de producte de proximitat “Arrels: el món que torna”. El primer mercat de
pagès en xarxa. Josep Sucarrats, director d’Arrels.

Dimecres 4 de novembre de 2020

La importància de la nutrició del sòl i el maneig de la fertilització para evitar la proliferació de plagues
i malalties en plantacions de fruita dolça. Josep Ramon Sainz de la Maza, Enginyer agrònom, Suelo Vivo -
GeaOrgànica.

Dimarts 10 de novembre de 2020

Gestió de tanques vegetals i bandes florals per incrementar la presència d’enemics naturals de plagues
en plantacions de fruita dolça. Georgina Alins, Dra. Enginyera agrònoma, IRTA.

Presentació de la tecnologia “roller-crimper”, per la gestió de cobertes vegetals en horta. Una
oportunitat per a ser usada en plantacions de fruita dolça? F. Xavier Sans, Grup de Recerca d’Agroecologia,
Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona.

Dijous 12 de novembre de 2020

Situació del glifosat en la UE. Alternatives al seu ús en plantacions de fruita dolça. Josep Maria Llenes,
Unitat de Malherbologia del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

Glifosat:, una eina segura, sostenible i eficaç pel control de les malesherbes. Carlos Vicente Alberto, Bayer
CropScience, S.L.U, en representació d’AEPLA.

GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA EN LES EXPLOTACIONS DE FRUITA DOLÇA
Cap a una fructicultura més sostenible

2, 4, 10 i 12 de novembre de 17 a 20h. Formació en línia
Inscripcions a email: lleida@uniopagesos.cat o whats app 657531469

Organitza:
Finança:


