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Presentació 
 

 
Des de fa uns anys, la societat 
catalana, de la mateixa manera que la 
resta de països europeus, manifesta 
una major voluntat de consumir 
aliments produïts en harmonia amb el 
medi ambient, de proximitat i d’alta 
qualitat. 
 
Aquesta tendència, acompanyada 
d’un interès ferm per part de molts 
horticultors catalans, s’ha traduït en un 
creixement considerable de 
l’horticultura ecològica a casa nostra. 
Malgrat això, aquest sector encara té 
moltes mancances tècniques que 
poden comprometre el seu 
desenvolupament futur i la 
consolidació dels productors i 
empreses que hi aposten, aspecte 
indispensable per assegurar un medi 
rural sostenible i viu. 
És per aquest motiu que el 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM), amb la col·laboració 
de diverses universitats i centres de 
recerca catalans, promouen el 2n 
Simposi de produccions 
agroalimentàries ecològiques, 
enguany dedicat a les produccions 
hortícoles. 
 
L’objectiu d’aquest simposi és la 
transferència d’informació tècnica 
d’actualitat i d’interès al sector, amb la 
participació de diversos experts en la 
matèria de fora de Catalunya, així com 
ésser un lloc de trobada i d’intercanvi 
d’experiències per a tots els 
professionals de l’horta ecològica del 
nostre país. 

 

Lloc de realització 
 

 
Escola Agrària de Manresa – Sala 
d’actes de la Fundació Universitària 
del Bages. 
 
Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB) 
MANRESA 

 
Si esteu consultant aquest document 
en línia, cliqueu aquí per visionar el 
mapa 

 

Divendres, 12 de desembre 
 

 
09.30 h Presentació del 2n Simposi de producció agroa limentària 

ecològica. Produccions hortícoles 
Hble. Sr. Josep M. Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).  

 

 

10.00 h Situació actual de l’horticultura ecològica a Catalunya 
Sr. Joan Gòdia, subdirector general d’Agricultura, DAAM. 

 

 

10.15 h Material vegetal adaptat a l’agricultura ec ològica 
Sr. Mathieu Conseil, de l’Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique (ITAB). 

 

 

10.45 h Estratègies de millora de la fertilitat del sòl i de la fertilitat en els 
conreus hortícoles 
Sr. Pere Villar, Universitat de Lleida. 

 

 

11.15 h Biodiversitat funcional en horticultura eco lògica 
Sr. Jérôme Lambion, Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique (GRAB). 

 

 

11.45 h Pausa 
 

 

12.15 h Mitjans de lluita fitosanitària en agricult ura ecològica. 
Posteriorment col·loqui amb els tècnics de les ADV i amb els 
assistents 
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal, DAAM.  

 

 

13.15 h Maquinària per als cultius hortícoles ecolò gics 
Sr. Jordi Llop, Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

13.35 h Estructures i materials d'hivernacles per a l'horticultura 
sostenible.  
Sr. Juan Ignacio Montero, IRTA. 

 

 

13.55 h Estratègies de gestió de malalties aèries 
Sr.Jérôme Lambion, Groupe de Recherche en Agriculture Biologique 
(GRAB). 

 

 

14.15 h Dinar 
 

 

16.00 h Mètodes de control biològic del cuc del fil ferro 
Sra. Ana Morton, Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

16.20 h Problemàtica i gestió de nematodes fitoparàs its en la producció 
ecològica d'hortalisses sota coberta 
Sr. Xavier Sorribas, Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

16.40 h Experiències de les ADV ecològiques 
Sr. Xavier Pérez, representant de totes les ADV ecològiques. 

 

 

17.00 h El control biològic per conservació i les pl antes insectari 
Sra. Rosa Gabarra, IRTA. 

 

 

17.20 h Fertilització en conreus hortícoles ecològi cs 
Sr. Pere Muñoz, IRTA. 

 

 

17.40 h Supresivitat natural dels composts en el con trol de les malalties 
de les plantes 
Sra. Isabel Trillas, Universitat de Barcelona. 

 

 

18.00 h Col·loqui amb els ponents i els assistents   
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http://www.fub.edu/component/content/article?id=364


 

XXXXXX

 

Organització 
 

 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
 

 

Col·laboració 
 

 

 

@ruralcat 
 

 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: 
www.associaciolera.org o bé clicant aquí. Aforament limitat a 200 persones. 
 
Per més informació sobre el simposi o sobre possible allotjament a 
Manresa: activitats@associaciolera.org. Tel. 938787035. 
 
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades 
del PATT del portal RuralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt  

 

 

Amb el suport de 
 

 

 

Dissabte 13 de desembre  
 

 
09.30 h Planificació i gestió dels cultius d’hivern sota coberta en 

agricultura ecològica 
Sr. Alain Arrufat, CIVAM-Bio (Centre d'Initiatives pour Valoriser 
l'Agriculture et le Milieu rural). 

 

 

10.00 h Qualitat nutricional diferencial dels produ ctes hortícoles 
ecològics 
Sra. Maria Dolores Raigón, Universitat de València. 

 

 

10.30 h Transformació i elaboració de productes hor tofructícoles 
ecològics 
Sra. Anna Mas, APRODISCA (Associació Pro Persones amb 
Disminució Psíquica de la Conca de Barberà). 

 

 

10.50 h Pausa  
 

 

11.20 h Resultats en horticultura ecològica a l'Est ació Experimental 
Agrària de Carcaixent 
Sr. Josep Roselló, Estació Experimental Agrària de Carcaixent. 

 

 

11.40 h Horticultura ecològica sota hivernacle: asp ectes tècnics i debat 
a Europa i a l’àrea mediterrània 
Sr. Fabio Tittarelli, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura. 

 

 

12.10 h Col·loqui amb els ponents i els assistents 
 

 

12.40 h Taula rodona sobre distribució i comerciali tzació de productes 
hortícoles ecològics 
Experiències: Sra. Núria Cantí (Hortec); Sr. Joan Raventós (Can 
Perol);Sr. Pascual Blanco (Cooperativa Agrícola Hortamira); 
Sr.Miquel Riera, (Horta ecològica Pla de Munt).  
Modera:  Sr. Ramon Sentmartí. 

 

 

13.40 h Cloenda del Simposi 
 

 
 

Arreu, eines per a 
l’acompanyament 

agroecològic 

Grup d’ADVs 
amb productors 
ecològics 
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https://docs.google.com/forms/d/1b0jEz_NsjrWkSIJ6IOcS8hivDULD028pZHCDDKorvuE/viewform?c=0&w=1

