PRESENTACIÓ
Enguany el Seminari d’Agricultura i Medi
Ambient compleix 12 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 als
sòls i les seves funcions essencials per a
l’agricultura. Experts de diferents àmbits i
amb experiència pràctica ens mostraran
tècniques per a recuperar i augmentar la
fertilitat dels sòl. També coneixerem com
combatre plagues i recuperar la fortalesa
dels nostres boscs creant sinergies naturals,
i com la implicació del sector de la
restauració actua com a dinamitzador del
sector agrari. Finalment, coneixerem el nou
projecte del programa de Custòdia Agrària i
la contribució de la ciència ciutadana a
aquest.

FULL D'INSCRIPCIÓ

(Omplir totes les dades amb lletra clara i presentar a les oficines del
GOB)

 Dades Personals
Llinatges ......................................................
Nom ............................................................
Domicili c/, Pl., Av. .........................................
................................... Núm. ........... Pis .....
Població ........................... Codi Postal ...........
Telèfon ........................................................
E-mail .........................................................
Professió ......................................................
Finca agrària (si s'escau).................................


Destinataris
El seminari va dirigit a:
– Pagesos i/o propietaris de llocs.
– Tècnics de l'administració i responsables.
– Voluntaris i consumidors.

A quines jornades t'apuntes? (posa una
X)

|_| I jornada (2 de febrer)
|_| II jornada (9 de febrer)


Preu (inclou material i dinar)
1 jornada: 12,00 €
2 jornades: 20,00 €



Preu finques amb acord de custòdia
amb el GOB i voluntaris del projecte: 7
€/jornada



Sistema de pagament
En efectiu a la presentació
d'inscripció.

Objectiu
Aquest Seminari pretén divulgar diferents
experiències i coneixements que ajudin a
fer compatibles la viabilitat econòmica del
sector agrari amb la conservació dels
valors ambientals.

SEMINARI
D'AGRICULTURA I
MEDI AMBIENT



del

full

Dies 2 i 9 de febrer del 2019

Ho organitza:

Sol·licitud de certificat d'assistència
a actes de formació
Si [ ]
No [ ]

Inscripcions i/o més informació a
Camí des Castell, 53

07702 Maó

De dilluns a dijous de 9 a 15 h i de 17'30 a 20 h i
divendres de 9 a 15 h.
Telèfon 971 35 07 62
Fax 971 35 18 65
info@gobmenorca.com www.gobmenorca.com

Amb el suport de:

PROGRAMA – SEGONA
JORNADA

PROGRAMA – PRIMERA JORNADA
–
–
–

Dia: dissabte 2 de febrer 2019
Hora: 9.15 a 16.00 h
Lloc: Ca n'Oliver (C/d'Anuncivay, 2 de Maó)

Continguts
9.30 - Recepció i entrega de documentació.
9.50 - Inauguració del Seminari.
10.00 – Experiències innovadores a
Menorca, a càrrec de Francesc Font,
enginyer tècnic agrícola.
El món agrari de Menorca està canviant.
Apareixen noves experiències i models
innovadors. Francesc Font participa en alguns
d’aquests projectes i ens explicarà què s’està
fent a l’illa en matèria de regeneració de sòls i
quins projectes nous s’han engegat d’activitat
agrària centrada en productes amb valor
afegit.
11.30 - Pausa/cafè

–
–
–

Dia: dissabte 9 de febrer 2019
Hora: 9.30 a 16.00 h
Lloc:
Centre
de
Convencions
des
Mercadal (C/ de Lepanto des Mercadal)

Continguts
9.30 - Recepció i entrega de documentació.
10.00 –
La recuperació de sòls
mitjançant la tècnica de redileo, a
càrrec de Gonzalo Palomo, veterinari i
pastor.
Gonzalo pertany a la Cooperativa Actyva.
Tenen un ramat d’ovelles autòctones en
perill d’extinció que fa una feina molt
especial: recupera el sòl de la Montaña de
Cáceres (amb clima mediterrani molt
semblant al nostre), una zona que s’havia
empobrit i on ja no hi creixia la pastura a
l’estiu, i actua com a controlador d’incendis.
Això ho aconsegueixen aplicant tècniques de
redileo i pasturatge holístic.

12.00 – El restaurant El Romero, a càrrec
de Fabio Tullini i Francesca Baroni.

11.30 – Pausa/cafè

El restaurant El Romero, situat al municipi de
Maó, basa la seva cuina amb els recursos del
seu entorn més proper, amb aliments de
temporada i introduint productes ecològics i
de custòdia agrària a la seva carta.

12.00 – Combatre plagues amb caixes
de biodiversitat, a càrrec de Francisco
Volante, pagès i dissenyador de caixes.

12.45 – Els bioindicadors a la custòdia
agrària, a càrrec de Jara Febrer.
En 2018 s’ha iniciat un sistema per a poder
avaluar periòdicament l’impacte de les
mesures de l’acord de Custòdia Agrària sobre
la biodiversitat. Explicarem com ho hem
començat a fer amb la implicació de la
societat i alguns dels primers resultats.
14:00 – Dinar al restaurant Dit i fet.

Les caixes de biodiversitat neixen de
l’experiència vital de Francisco Volante a la
seva finca de Huelva. A les deveses
andaluses els arbres es moren per la plaga
de la seca i els boscs queden en silenci quan
els seus habitants naturals se’n van. Volante
ens explicarà com està combatent, amb èxit,
aquesta situació i els resultats que ha
obtingut durant tots els anys que duu
estudiant aquest tema. Les seves caixes ja
es troben a tota Andalusia, s’estan estenent
per la Península i ja han arribat a Menorca.
14:00 - Dinar al restaurant Molí des Racó.

