
PRESENTACIÓ

Aquest  any se  celebra  la  setena edició  del
Seminari Agricultura i Medi Ambient, un espai
de  trobada  per  a  les  persones  dedicades  i
interessades en el sector  agrari, tant per la
seva  activitat  econòmica  com  per  l'estreta
relació que té amb el paisatge, els recursos
naturals i la biodiversitat.

Aquest any, es donaran a conèixer iniciatives
que aconsegueixen la viabilitat en les seves
explotacions, però també eines i estratègies
per a millorar la comercialització diferenciada
dels  productes o  per  aconseguir  una major
eficiència  energètica  de  les  finques,
disminuint  així  un  dels  costos  més  elevats
d'aquestes.

Es tracta,  doncs, d'una bona oportunitat per
a  conèixer  nous  enfocaments  per  al  sector
agrari, que permetin un present i futur digne
per als treballadors del camp.

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.

Destinataris

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

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).................................

 A quines jornades t'apuntes? (posa una X)
     |_| I jornada (1 de febrer)
     |_| II jornada (8 de febrer)
     |_| III jornada (15 de febrer)

 Preu (inclou material i dinar)
1 jornada: 10,00 € 
2 jornades: 18,00 € 
3 jornades: 24,00 € 

 Preu finques amb acord de custòdia amb el
GOB i voluntaris del projecte: 5 €/jornada

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

 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 

SEMINARI
D'AGRICULTURA I
MEDI AMBIENT 

Dies 1, 8 i 15 de febrer 
del 2014

Ho organitza:

 Cofinançat per:        Col·labora:  



 PROGRAMA – PRIMERA JORNADA

– Dia: dissabte 1 de febrer 2014
– Hora: 9.15 a 16.00 h
– Lloc:  saló  d'actes  del  Museu  de  Menorca

(C/Doctor Guàrdia, s/n de Maó)

Continguts

9.15 - Recepció i entrega de documentació.

9.45 - Inauguració del Seminari.

10.00 – Casos innovadors de màrqueting a
empreses  agroalimentàries,  a  càrrec  de
Gerard  Costa,  professor  titular  del
Departament  de  Direcció  de  Màrqueting
d'Esade.
La  gestió  de  les  petites  empreses
agroalimentàries requereix avui una estratègia
per augmentar la seva probabilitat d'èxit: una
orientació  al  mercat  en  la  seva  manera  de
treballar.  Es mostrarà  mitjançant  casos  de
petites  explotacions  de  tota  Espanya  una
manera  simple  de  desenvolupar-ho:  per  què
s'ha de fer màrqueting i quines alternatives hi
ha;  les  tres  maneres  de  fer-ho;  requisits
interns  i  exemples  d'èxits  i  errors.  Permetrà
que un mateix pugui comparar el que està fent
i veure altres pràctiques d'on treure, no només
idees, sinó prioritats de treball de futur.

11.30 - Pausa/cafè

12.00  – Iniciatives  de  custòdia  agrària
arreu de l'estat, a càrrec de Núria Llabrés,
responsable  del  projecte  de  custòdia
agrària del GOB Menorca.
Diverses iniciatives de custòdia agrària s'estan
consolidant  a  la  resta  d'estat,  per  tal  de
compatibilitzar  l'activitat  agrària  amb  la
conservació  dels  valors  naturals.  Amb l'acord
de  custòdia  de  punt  de  partida,  diferents
actuacions  es  duen  a  terme  per  a  millorar
l'estat d'hàbitats, espècies i paisatge.

14:00 – Dinar al restaurant Dit i fet. 

PROGRAMA – SEGONA JORNADA

– Dia: dissabte 8 de febrer 2014
– 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  fruticultura  ecològica,  a  càrrec
d'Andreu  Vila,  enginyer  agrònom
especialitzat en hortofruticultura.
Es donarà una visió global del cultiu dels fruiters
seguint  criteris  agroecològics.  Importància  del
diagnòstic de parcel·la (conèixer el sòl, l'aigua i
el clima) i la seva aptitud per a la producció de
fruita.  Pautes  per  a  determinar  el  disseny  de
parcel·la,  l’elecció  de  material  vegetal,  el
disseny  del  cultiu  i  les  tècniques  bàsiques  de
producció.  Pautes  bàsiques  per  a  la  gestió
sanitària ecològica del cultiu de fruiters.

11.30 - Pausa/cafè

12.00 –    L'experiència  de Torralbet  en la
venda  directa,  a  càrrec  de  Mª  Antònia
Taltavull gestora de la finca.
L'aposta per a la diversificació en la producció i la
venda  directa  a  la  finca  i  mercats  permet  la
viabilitat de Torralbet.

La  recuperació  de  les  salines  de  La
Concepció, a càrrec d'Isabel Mayor, gestora
de la finca.
La  família,  propietària  de  La  Concepció,  ha
liderat  aquest  projecte  per  a  recuperar  la
producció de flor de sal a les Salines de Fornells.

14:00 - Dinar al restaurant Molí d'es Racó.

 PROGRAMA – TERCERA JORNADA

– Dia: dissabte 15 de febrer 2014
– Hora: 9.30 a 16.00 h
– Lloc:  sala  d'actes  del  Centre  Social  de  Sa

Nostra (Camí de Maó, 9 de Ciutadella) 

Continguts

9.30 - Recepció i entrega de documentació

10.00  –  És  possible  fer  viable  una
explotació amb varietats locals?,  a càrrec
de  Jordi  Puig  i  Cristina  Figols,
ambientòlegs  i fundadors  de  l'empresa
Spigall  SCP.  de  producció  i
comercialització.
L’Espigall S.C.P, empresa que ha apostat per les
varietats hortícoles locals, donarà a conèixer les
varietats  que  es  cultiven  i  quins  criteris
agronòmics,  socials  i  ambientals es  tenen  en
compte.  Es  farà  esment  a  diversos  mites
negatius de les varietats locals  i s’exposarà el
model  empresarial  de  l’Espigall,  els  canals  de
comercialització i distribució així com els serveis
i les tasques complementàries que realitza.

11.30 - Pausa/cafè

12.00  –  Conceptes  per  a  millorar
l'eficiència  energètica de les  explotacions
agràries,  a  càrrec  de  Jesús  Cardona,
arquitecte,  i  Josep  Pons,  enginyer  i
consultor energètic.
Partint de la situació i evolució dels preus de les
diferents  formes  d'energia,  es  donaran  a
conèixer conceptes per a l'estalvi i l'eficiència a
les  finques,  tant  pel  que  fa  a  l'electricitat,
millores en l'edificació  o en les  instal·lacions  i
maquinàries.  Amb  tot,  es  farà  un  balanç
econòmic i ambiental de les diferents mesures
proposades.

14:00- Dinar al restaurant Jaume II.  


