
4 FEBRER│Sala Claustre del Carme, Maó

9:30│ Recepció, entrega de documents, inauguració

11:30 │ Pausa / cafè

12h │Responsable de s’Obrador d’APAEMA
│Espai per preparar i comercialitzar de manera col·lectiva
    conserves i elaborats

14:00 │ Dinar a restaurant

11 FEBRER│Centre de Convencions, Es Mercadal

9:30│ Recepció i entrega de documents

10h │Coordinador projecte Mosaico de la Universitat d'Extremadura
│El doble paper de l’agricultura i la ramaderia en l'aprofitament
    forestal i la prevenció d’incendis

11:30 │ Pausa / cafè

12h │Director tècnic i de I+D+i de Verdcamp Fruits.
│L'horta regenerativa de gran format que augmenta
    productivitat i redueix costos i impactes

14:00 │ Dinar a restaurant
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Amb el suport de

10h │Director del projecte LIFE Olivares Vivos de SEO Birdlife
│Com treballar a favor de la natura perquè sigui rendible 

OLIVARES VIVOS │ José Eugenio Gutiérrez Ureña

S'OBRADOR │ Marta Terrassa Vivern

TALLAFOCS PRODUCTIUS │ Fernando Pulido Díaz

VERDCAMP │ Ernest Mas Barrabeig

 1  jornada - 12€

 2 jornades - 20€

 7€ / jornada - finques 
amb acord de custòdia,
voluntariat del projecte i
persones sòcies del GOB

GOB, Camí des Castell 53,
Maó, 971 35 07 62
custodia@gobmenorca.com
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4 FEBRER│Sala Claustre del Carme, Maó
9:30│ Recepció, entrega de documents, inauguració

11:30 │ Pausa / cafè

14:00 │ Dinar a restaurant

9:30│ Recepció i entrega de documents

11:30 │ Pausa / cafè

14:00 │ Dinar a restaurant

10h OLIVARES VIVOS│Com treballar a favor de la natura perquè sigui rendible 
José Eugenio Gutiérrez Ureña│Director del projecte LIFE Olivares Vivos de SEO Birdlife 

L'experiència duita a terme a diferents punts de la península per fer
compatibles la producció d'oli amb la conservació ambiental s'ha traduït en
beneficis en la gestió i la rendibilitat de les explotacions. Aquests bons
resultats han motivat un elevat interès dels productors d'oli per començar a
aplicar els seus mètodes. Ara ja els estan traslladant a altres indrets i cultius.

12h S'OBRADOR│Preparar i comercialitzar de manera col·lectiva conserves i elaborats
Marta Terrassa Vivern│Responsable de s’Obrador d’APAEMA 

L'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca ha posat en
marxa un obrador col·lectiu, on elaboren i envasen diferents conserves
vegetals per als socis. Aquesta fórmula està ajudant molt a superar els
requisits legals per a la comercialització i permet que els petits productors
puguin diversificar, innovar i treure profit dels seus excedents productius. 

11 FEBRER│Centre de Convencions, Es Mercadal

10h TALLAFOCS PRODUCTIUS│El doble paper de l’agricultura i la ramaderia en
l'aprofitament forestal i la prevenció d’incendis │Fernando Pulido Díaz
Coordinador projecte Mosaico de la Universitat d'Extremadura

Especialment la pastura, però també la silvicultura i l’agricultura, ben
orientades dins les zones forestals, es poden traduir en un aprofitament
d’espais que acostumen a tenir poca productivitat directa per als pagesos.
Alhora, aquesta gestió ajuda de manera molt efectiva a la prevenció d'incendis
forestals. El projecte Mosaico Extremadura ja ho està fent i ofereix bons
resultats.

12h VERDCAMP│L'horta regenerativa de gran format que augmenta productivitat i redueix
costos i impactes│Ernest Mas Barrabeig│Director tècnic i de I+D+i de Verdcamp Fruits 

A Verdcamp es van trobar que l’ús d’agroquímics i les pràctiques hortícoles
convencionals els havien dut a tenir seriosos problemes amb les plagues.
Llavors van canviar de paradigma i van fer lloc a la natura entre els seus
cultius. Han aconseguit èxits tan bons aplicant sistemes regeneratius a l'horta
professional que el seu exemple desperta interès a nivell internacional.
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