56a Fira de l’Oli

La qualitat de l’oli, del camp
fins el consumidor
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, 17 de gener de 2019

Presentació
Aquesta jornada s’emmarca dins de la
programació del conjunt d’actes i
activitats que es realitzen dins del
marc de la 56a Fira de l’Oli.
En aquesta jornada es pretén tractar
alguns dels temes de més actualitat
que envolten al sector alhora que
també presentar algunes de les
innovacions, estudis i novetats que
s’han realitzat i que poden ser
d’utilitat.

Programa
16.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Enric Mir, alcalde de Les Borges Blanques.
Sr. Luis Asín Jones, cap del programa de Fructicultura de l’IRTA.
16.10 h PECT - motors per al Segarra-Garrigues (sectors: oli, poma de
muntanya, pistatxo, vinya i blat de qualitat).
Sr. Antoni Pujol, president de l’Associació ACORD.
16.30 h Aplicacions tecnològiques per la millora de la qualitat de l’oli d’oliva
Dr. Agustí Romero, investigador de l’IRTA.
17.00 h Regulacions de molí i gestió de qualitat d’olis
Sr. Esteva Martí, tècnic de l’IRTA.
17.30 h Pausa
17.50 h Problemes més usuals que condicionen el rendiment industrial i la
qualitat dels olis
Sr. Juan Francisco Hermoso, investigador de l’IRTA.

Organització

18.20 h Taula rodona: Experiències reals de com la informació analítica pot
millorar del rendiment i la qualitat d’oli
Modera: Sr. Agustí Romero, IRTA.
Sr. Ramon Barrull, Oli de Gustus-Cooperativa La Granadella.
Sra. Ana Muriel, L’Olivera-Cooperativa Vallbona de les Monges.
Sr. Pere Guiu, Les Cabanes-Cooperativa Juncosa.
Sr. Francesc Vilanova, El Terrall-Cooperativa Les Borges Blanques.
Sr. Josep Ma Barrufet, Suo Tempore-Cluster Development.
19.15 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala Maria Lois de la Casa de la Cultura
Passeig del Terrall, s/n
25400 LES BORGES BLANQUES

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament al següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA

@ruralcat
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