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Calendarització i feines anuals en una finca 
ecològica diversificada d’arbres fruiters 

 

Dissabte, 18 de gener de 2020, a Can Jordà (Santa Pau), de 9 a 14 h. 
 

Sessió teòrica a càrrec de Jose Cortés Rubira. 
Terraivent: fructicultura ecològica als peus de la Mussara, (Tarragona) 

Més informació: 
 

 La sessió s’inclou en el projecte de finques col·laboradores del Centre de Conservació de Plantes 
Cultivades de can Jordà. 

 Nombre màxim de places: 15. 

 Activitat gratuïta però és obligatori inscriure’s trucant al telèfon 972 264 666 (Ruth Garcia) de Can 
Jordà de 9 a 14 h o bé al correu electrònic: ruth.garciaf@gencat.cat 

 Les places s’ocuparan per rigorós ordre d’inscripció. 

 Si esteu inscrits i un imprevist no us permet venir, us demanem que ens ho comuniqueu com més 
aviat millor per tal que una altra persona pugui ocupar el vostre lloc. 

La parada hivernal dels arbres fruiters és 
un bon moment per fer balanç i veure 
què ens ha funcionat i què no ha anat bé 
en la darrera campanya, preguntar-nos 
què volem millorar i planejar i organitzar 
les tasques per al proper cicle. 
 

En aquesta sessió farem un repàs per 
les diferents tasques anuals i el maneig 
d’una explotació diversificada de fruita 
dolça en ecològic: què fem i per què ho 
fem en cada època, atenent a la 
diversitat de fruiters i el seu cicle, tant de 
llavor com de pinyol. 

 

Programa 
 

 9:00 h Benvinguda. 

 9:15 h Condicionants de maneig en una finca 

diversificada. 

 9:45 h Cicle anual dels fruiters i necessitats associades. 

11:00 h Pausa cafè. 

11:30 h Calendarització de feines en fruiters de llavor. 

12:45 h Calendarització de feines en fruiters de pinyol. 

14:00 h Cloenda de la jornada. 
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