XVII Fira Intercomarcal
de l’Oli
Jornada tècnica
MÓRA LA NOVA, divendres 25 de gener de 2019
Presentació
Un producte complex com l’oli d’oliva
extra verge requereix, per arribar al
coneixement d’aquesta complexitat, ser
abordat des de tots els àmbits
possibles; des del moment del fruit a
l’arbre, el disseny de les plantacions i
el maneig de les mateixes.


Conèixer com podem adaptar
l’explotació per assolir els objectius
de productivitat i qualitat del fruit.



Marcar els paràmetres de qualitat
que seran l’objectiu al qual es vol
arribar per obtenir un producte únic
i diferenciat de la resta , ja sigui per
la varietat de l’olivera o pel sistema
productiu, ecològic o convencional.



Arribar a obtenir un aliment, que a
banda dels plaers gastronòmics
que ens aporta, és un promotor
indiscutible de salut.
Aprofitarem la jornada per tractar
cadascun d’aquests aspectes i seguir
reivindicant l’elevat valor d’aquest
producte agroalimentari tan propi de la
nostra comarca.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.45 h Presentació de la jornada
10.00 h Efectes del consum d’oli d’oliva extra verge sobre les malalties
cardiovasculars
Sra. Sara Fernández-Castillejo, doctora en Biomedicina; Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut, URV.
10.50 h Mecanització de l’olivera en espatllera. Nous models de conducció
Sra. Ester Montañés, enginyera tècnica delegada d’Agromillora Iberia,
per MIQAGRO, SL.
11.20 h Pausa i coffee-break
11.45 h Cal apostar per l’oli ecològic de qualitat?
Sr. Toni Beltran, Identitat Extra Virgin Olive Oil.
12.50 h Noves varietats d’olivera en espatllera
Sra. Ester Montañés, enginyera tècnica delegada d’Agromillora Iberia,
per MIQAGRO, SL.
13.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
C/ Major, 88
43770 - MÓRA LA NOVA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina Comarcal del DARP a la Ribera d’Ebre (Tel.: 977 40 04 02 –
977 40 00 24 A/e: arebre.daam@gencat.cat )

Ajuntament de Móra la Nova

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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