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Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

A la comarca de l’Empordà el conreu de l’olivera ha estat present des de que els antics grecs el van
estendre per la Mediterrània. Els olivars formen part del paisatge empordanès i tenen un pes en la seva
activitat econòmica, especialment a la zona muntanyosa. Al llarg dels segles els agricultors han sabut
mantenir les oliveres però moltes han estat abandonades, degut a l’èxode rural, la dificultat o la baixa
productivitat del seu conreu. Ara que es valoren millor els productes de qualitat, l’oli d’oliva s’ha posicionat
en el mercat i ha adquirit un prestigi que cal aprofitar.

L’objectiu d'aquest curs és aprendre o millorar els coneixements teòrics i pràctics que ens permetin
recuperar i millorar la capacitat productiva d’una olivera a través de la tècnica de la poda racional i
equilibrada.

Tomàs Llop, agricultor i expert en el conreu de l’olivera.

SESSIÓ 1, dt. 9 de febrer (A distància)
BASES TEÒRIQUES PER A LA RECUPERACIÓ D’UNA OLIVERA

SESSIÓ 2, dt. 16 de febrer (A distància)

BASES TÈCNIQUES DE LA PODA DE L’OLIVERA I GESTIÓ DEL SÒL I DE LA SANITAT DE L’OLIVERA

SESSIÓ 3, dt. 23 de febrer

DEMOSTRACIÓ I PRÀCTIQUES DE CAMP PER A LA RECUPERACIÓ D’OLIVERES

SESSIÓ 4, dj. 25 de febrer

DEMOSTRACIÓ I PRÀCTIQUES DE CAMP PER A LA RECUPERACIÓ D’OLIVERES I TÈCNICA 
D’EMPELTAR UNA OLIVERA

Programa

Hi col·labora

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a 
través d’aquest enllaç:
https://forms.gle/jL46LtKdsiBZRMwA8
Coordinador: 
Jesús M. Martín Ganado, telèfon 973 630123, 
a/e: jmmartin@gencat.cat
Dret d’inscripció: 32 €
Certificat: per obtenir el certificat caldrà realitzar els exercicis 
que proposi el professor del curs 

Sessions no presencials:
9 i 16 de febrer (Teams) 
Horari: 10:00 a 12:00
Sessions presencials: 23 i 25 
de febrer (es concretarà el lloc)
Horari: 10:00 a 14:00 h
Durada del curs: 12 h

https://forms.gle/jL46LtKdsiBZRMwA8
mailto:jmmartin@gencat.cat

