La producció de
garrofa ecològica
Jornada tècnica
MONT-ROIG DEL CAMP, 27 d’abril de 2018

Presentació
El cultiu del garrofer ha ocupat
tradicionalment les antares dels
conreus i els secans litorals més
pedregosos aportant una producció i
uns rendiments marginals que l'han
mantingut apartat del punt de mira
dels principals focus de la investigació
i la millora agronòmica.
No obstant, gràcies a la valorització de
les seves llavors per a usos de la
indústria alimentària i farmacèutica i a
l'emergent mercat de consumidors
ecològics que valora la seva polpa per
a l'alimentació humana ha augmentat
l'interès per aquest cultiu tant poc
exigent i adaptat al clima mediterrani.

Programa
17.00 h Presentació de la jornada
Sra. Yolanda Pérez, regidora d’Impuls Econòmic i Ocupació de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
17.05 h Presentació del Banc de Terres comarcal del Baix Camp
Sr. Gessamí Sardà, AODL del Consell Comarcal del Baix Camp.
17.45 h Maneig ecològic del garrofer
Sr. Joan Tous, Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG).
18.30 h La certificació de la PAE en garrofer
Sr. Carles Lalueza, coordinador de certificació del Consell Català de
la Producció Agrària Ecològica.
19.15 h Col·loqui: Comercialització i valorització gastronòmica de la
garrofa
Sr. Xavier Cort, Comercial Garrofa.
Sr. Adrià Gomis, Curculio Nucum.
Sra. Montserrat Serramià, Garrofina.
Sra. Clara Martín, Menjamiques.
20.15 h Degustació productes amb farina de garrofa
20.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Casa de Cultura Agustí Sardà
C/ de la Mare de Déu de la Roca, 5
43300 MONT-ROIG DEL CAMP

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona:
(Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat)
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós
Places limitades a l’aforament de la sala
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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