Fòrum Verge Extra: Oli i Territori ‘2021

Presentació del projecte
POCTEFA TRANSGROWTH
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 24 de març de 2021

Presentació
Aquesta jornada s’emmarca en els
actes del Fòrum Verge Extra ’21.
En aquesta ponència se’ns presentarà
el projecte INTERREG POCTEFA
TRANSGROWHT, dissenyat amb
l’objectiu d’afavorir la competitivitat de
les pimes agroalimentàries del sector
de l’oli d’oliva a Catalunya, l’albercoc,
la patata i la carxofa als Pirineus
Orientals i la producció ecològica a
Navarra.

Programa
11.55 h Obertura de la sala virtual
12.00 h Presentació del Fòrum Verge Extra 2021
Sr. Carmel Mòdol, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
12.10 h El projecte Transgrowth
Sr. Joan Gòdia, sub-director general d'Indústries i Qualitat
Agroalimentàries del DARP.
Sr. Agustí Romero, Investigador del programa de Fructicultura,
especialista en olivicultura, IRTA.
13.10 h Torn d’intervenció del públic
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.
13.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A EspanyaFrança-Andorra (POCTEFA 2014-2020

Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec, a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org
Més informació a www.segriasec.org/fove
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Transformació econòmica, fons
europeus i empreses oleícoles
Cabana de volta de Mas de Llauradó, al Segrià

Presentació
Aquesta jornada s’emmarca en els
actes del Fòrum Verge Extra ‘2021.
La ponència, a càrrec del Patronat de
Promoció Econòmica de la Diputació
de Lleida, té per objectiu donar a
conèixer les oportunitats que suposen
els fons europeus de recuperació de la
pandèmia per al sector de l’oleïcultura
de les Terres de Lleida.
Inclourà una presentació del projecte
de Transformació econòmica de les
Terres de Lleida, el qual està cridat a
ser un dels vectors més importants per
adaptar els recursos a la realitat del
nostre territori.

Jornada tècnica en línia
Dimecres, 24 de març de 2021

Programa
17.55 h Obertura de la sala virtual
18.00 h Presentació de la jornada
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.
18.05 h El projecte de transformació econòmica de les Terres de Lleida
Sr. Ramon Boixadera, director del Patronat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Lleida.
18.35 h Oportunitats dels fons europeus per les empreses oleícoles
Sra. Teresa Botargues, assessora del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida.
19.05 h Torn d’intervenció del públic
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.
19.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec, a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org
Més informació a www.segriasec.org/fove
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Oportunitats per les empreses
oleícoles al nou decret de
turisme de Catalunya
Cabana de volta de Mas de Llauradó, al Segrià

Presentació
Aquesta jornada s’emmarca en els
actes del Fòrum Verge Extra ‘2021.
El Decret 75/2020, de Turisme de
Catalunya ha inclòs una llarga
reivindicació del sector agroalimentari
amb la figura dels Allotjaments
singulars.
Aquesta jornada es proposa per donar
a conèixer les possibilitats que
aquesta nova norma obre a les
empreses agrícoles en general i
especialment a les oleícoles per tal de
diversificar la seva activitat i obrir
noves línies d’activitat.

Jornada tècnica en línia
Dijous, 25 de març de 2021

Programa
11.55 h Obertura de la sala virtual
12.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. David Masot Florensa, president del Consell Comarcal del
Segrià.
12.05 h Novetats del Decret de turisme de Catalunya
Sr. Jaume Dalmau, cap del Servei d’Empresa dels Serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement a Lleida.
12.30 h Experiències internacionals d’allotjaments singulars
Sra. Carlota Cazalla, investigadora d’IN2DESTINATION, research and
consultancy in tourism.
12.50 h Barraca entre vinyes: una experiència singular a Catalunya
Sr. Lluís Carsí, empresari BARRACA ENTRE VINYES.
13.10 h Torn d’intervenció del públic
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.
13.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec, a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org
Més informació a www.segriasec.org/fove
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Permacultura i oleïcultura de
qualitat
Jornada tècnica en línia
Dijous, 25 de març de 2021

Presentació

Programa

Aquesta jornada s’emmarca en els
actes del Fòrum Verge Extra ‘2021.

17.55 h Obertura de la sala virtual

La permacultura és una metodologia
de disseny ecològic per crear
assentaments humans sostenibles i
regeneratius. Pot utilitzar-se, entre
d’altres coses, per crear una producció
agrícola sostenible i respectuosa amb
el medi ambient i les persones.

18.00 h Presentació de la jornada
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.

En aquesta jornada se’ns farà una
introducció general al significat
d’aquestes pràctiques i un seguit de
principis per integrar-les a les
explotacions d’olivera.

18.40 h Implantació de la Permacultura i Agricultura regenerativa a
l’explotació oleícola
Sr. Francesc Font, gerent d’AGROASSESSOR, SCP.

18.05 h (Re)dissenya la teva finca sostenible i regenerativa amb la
permacultura
Sr. Antonio Scotti, formador, consultor i dissenyador de Permacultura.

19.15 h Torn d’intervenció del públic
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.
19.30 h Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec, a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org
Més informació a www.segriasec.org/fove
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El valor del territori en la
comercialització de l’OOVE

1er premi de l’Instagram del Segrià Sec 2020, L.J.O.

Presentació
Aquesta jornada s’emmarca en els
actes del Fòrum Verge Extra ‘2021.
La diferenciació dels productes
agroalimentaris de qualitat, i en
especial la de l’Oli d’Oliva Verge Extra
(OOVE) requereix una profunda
vinculació amb el territori que el
produeix.
Durant
aquesta
jornada
se’ns
presentaran tres experiències que
integren l’aposta per la qualitat en el
producte i el servei entorn de totes les
fases de producció d’oli d’OOVE.

Jornada tècnica en línia
Divendres, 26 de març de 2021

Programa
11.55 h Obertura de la sala virtual
12.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i president de la
Comunitat de Municipis del Segrià Sec.
12.10 h El valor diferencial del territori a l’Oli Verge Extra
Sr. Mateo Mugelli, especialista en oleocultura, promotor de
www.torrebianca.it
12.40 h El projecte “Rutas del Olivo”, impuls de l’oleoturisme a la
província de Jaén
Sr. Sebastián Moreno, empresari turístic especialitzat en turisme de
l’oli.
13.10 h El projecte “Salar d’Arbúcies” i com crear sinergies amb el
territori
Sr. Ramon Espígol, coordinador del projecte “Salar d’Arbúcies”.
13.30 h Torn d’intervenció del públic
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.

Organització

14.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec, a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org
Més informació a www.segriasec.org/fove
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Experiències femenines a
l’oleïcultura
Jornada tècnica en línia
Divendres, 26 de març de 2021

Presentació
Aquesta jornada s’emmarca en els
actes del Fòrum Verge Extra ‘2021.
En aquesta jornada es presentaran
quatre
experiències
femenines
relacionades amb l’oleïcultura, de la
mà de les seves protagonistes, que
ens transmetran els seus projectes i
visió sobre la situació actual del sector
i com ha anat canviat durant els
darrers anys.

Programa
17.55 h Obertura de la sala virtual
18.00 h Presentació de la jornada
Sr. Francesc Florensa, coordinador de SOM GARRIGUES.
18.05 h Experiències en femení en l’Oli d’Oliva Verge Extra


Olicatessen. Sra. Emma Rovira, empresària Molí dels Torms.



Cooperativa l’Olivera. Sra. Anna Muriel, mestra d’almàssera.



EVOOEASY. Sra. Montse Freixa, sommelier i xef d’OOVE.



AOVE “Alma de Mujer”. Sra. Consoli Molero, cooperativa Colival.

19.05 h Taula rodona i intervenció del públic
Sr. Juanjo Pérez, coordinador del Fòrum Verge Extra ’21.
19.20 h Cloenda del Fòrum Verge Extra 2021
Il·lm. Sr. Rafel Panadés Farré, president del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i president de l’Associació Leader de Ponent.

Organització
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol aclariment us podeu adreçar a la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec, a l’adreça de correu electrònic info@segriasec.org
Més informació a www.segriasec.org/fove
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