
Amb el suport de
Sí No

Vols un certificat d'assistència?

 1 jornada ... 12,00 € 

 2 jornades ... 20,00 € 

 7,00 € / jornada per a finques amb acord de
custòdia, voluntariat del projecte i persones
sòcies del GOB.

Pagaments en efectiu a la presentació del full
d'inscrupció o en línea a través del formulari.

 2a jornada (12 de febrer, lloc a determinar)
 1a jornada (5 de febrer, Maó)

A quines jornades t'apuntes? - posa una X

Sí No
Et quedaràs a dinar?

Tornam a la presencialitat! Enguany, el
Seminari d’Agricultura i Medi Ambient
compleix 15 edicions i continua amb vocació
de ser un espai de referència i reflexió per a
les persones vinculades al sector agrari.

Aquesta edició pararà especial atenció a la
comercialització amb valor afegit i al
coneixement del sòl fèrtil  per a millorar-ne
la productivitat. Els ponents de les quatre
xerrades ens explicaran de primera mà la
seva història i compartiran amb els
assistents el que han après durant anys.

Parlarem de mètodes i elaboracions
artesanals per potenciar la fertilitat del sòl i
revertir problemàtiques de plagues, del
cooperativisme per a la comercialització amb
valor afegit a Mallorca, el cas d'èxit dels
productes ecològics de l'empresa innovadora
Es Garrover, i la revalorització del territori a
travès de l'agricultura regenerativa al sud-
est de la península. 

- pagesos/es i propietaris/es
- personal tècnic de l’administració
- públic en general

Organitza

Nom i cognoms
 ..............................................................................
Professió 
...............................................................................
Finca agrària (si s'escau)
.............................................................................
E-mail
..........................................................................
Telèfon 
.............................................................................

Camí des Castell 53, Maó
Dilluns a divendres, 9 a 14 h, 971 35 07 62
custodia@gobmenorca.com

o presencialment entregant aquest full
d'inscripció a l'oficina del GOB:

2022 SEMINARI 
D'AGRICULTURA
I MEDI AMBIENT
1a JORNADA │ 5 FEBRER
2a JORNADA │ 12 FEBRER
9.30 a 16 h │ presencial

El seminari va dirigit a...

INSCRIPCIÓ a través del formulari a...
www.gobmenorca.com/seminari2022

Necessari mascareta i certificat covid.



10.00

12.00

10.00

1a JORNADA│5 FEBRER
9.30 a 16 h

Sala d'Audiències des Claustre del Carme (Maó)

Recepció i entrega de documents9.30
9.50 Inauguració

Axel Torrejon ens compartirà el seu coneixement
després de 16 anys treballant com a assessor agrònom.
Ens ajudarà a detectar les problemàtiques més
freqüents dels cultius i coneixerem mètodes artesanals
i diverses elaboracions per a revertir-les. També
parlarem de la bibliografia imprescindible per iniciar-se
en una agricultura sostenible i rendible.

11.30 Pausa / cafè

Xisco Llompart ha recuperat la finca familiar, en
decadència des dels anys 60, apostant per les ovelles,
els garrovers i les pastures permanents. La seva clau:
invertir en minimitzar costos i ésser mes resilient.
Comercialitza a través del projecte «Me ecològic», del
qual ens explicarà la seva experiència en el
cooperativisme i en la creació d’una nova marca.

14.00 Dinar a restaurant

Es Garrover de Mallorca és una empresa singular. El
2021 va rebre el premi PIMEM a la innovació i la seva
directora va ser elegida entre les 50 persones més
interessants de Mallorca. Es dediquen al cultiu
ecològic de la garrova i en fan diferents productes,
amb un element en comú: el seu alt valor afegit.

Ens explicarà de primera mà l'origen de l'associació
AlVelAl. En un termini de 20 anys, els propòsits de
l’associació són revertir l'abandonament rural en un
territori d’1 milió d’hectàrees i frenar l'erosió del sòl i
la pèrdua de biodiversitat. Veurem diferents casos
d'èxit que demostren que l'elaboració de productes
sostenibles millora l'economia i revaloritza la regió.

12.00

2a JORNADA│12 FEBRER
9.30 a 16 h

Auditori de Ferreries

Recepció i entrega de documents9.30

11.30 Pausa / cafè

14.00 Dinar al restaurant LOAR Ferreries


