
 Presentació 

La jornada s’emmarca en el Firametlla 

de Vilagrassa.  

Enguany es va avançar la floració i les 

gelades tardanes van afectar a bona 

part dels ametllers. Amb el canvi 

climàtic, desconeixem si aquest 

fenomen es pot tornar a reproduir. 

L’elecció d’una varietat d’ametller de 

floració tardana, en moltes zones, 

tampoc ha estat garantia de no patir el 

risc.  

Davant aquesta situació, 

s’explicarà com minimitzar el risc 

de gelades tardanes, ja sigui 

contractant una assegurança i/o 

recorrent a varietats ultra-tardanes, 

i si ja hem plantat, utilitzar 

mecanismes més nous i que els 

departaments de R+D de les 

empreses posen a l’abast del 

sector. 

També s’exposarà l’impacte 

econòmic de les fluctuacions de 

preu de l’ametlla i de les gelades, 

en la producció d’un camp 

d’ametllers a l’Urgell. 

Inscripcions 

A través de RuralCat: 

Inscripcions 

 

Per a més informació: 

Oficina Comarcal de l’Urgell. 

Tel. 973 310 553 

A/e: aurgell.daam@gencat.cat  
 

Firametlla 

Novetats 
tecnològiques en el 
cultiu de l’ametller 

Jornada técnica en línia 
Divendres, 17 de setembre de 2021 

 

 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.  

Organització         Col·laboració 

 

  
 210339 / 2,00 

Programa 

10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada 

Sr.  Joaquim Porcar Coderch, cap del Servei de Coordinació dels 

Serveis Territorials del DACC a Lleida. 

Sr. Justo Minguella Albareda, director de Firametlla de Vilagrassa. 

10.05 h Presentació dels ponents 

Sr. Jordi Petit Segura, col.laborador de l’Ajuntament de Vilagrassa. 

10.10 h L’assegurança de l’ametller. Dificultats i reptes de futur 

Sr. Xavier Joana Calaf, director territorial de Catalunya d’Agroseguro. 

Sra. Montse Minguell Canal, coordinadora de la direcció territorial de 

Catalunya d’Agroseguro. 

10.40 h El bioestimulant per minimitzar l’impacte de les gelades 

Sra. Natalia Olivo Brito, investigadora de Sustainable Agro Solutions. 

10.55 h La microaspersió en degoteig per minimitzar l’impacte de les 

gelades 

Sr. Bernat Busquets Marca, tècnic de Regaber. 

11.10 h Seguiment del rendiment d’un camp d’ametllers els últims dos 

exercicis 

Sr. Xavier Petit Tomàs, relacions amb el territori d’Aigües del Segarra 

Garrigues. 

11.40 h  Les diferents varietats d’ametller i la seva vulnerabilitat davant 

les gelades tardanes 

Sr. Xavier Miarnau Prim, especialista en fructicultura de l’IRTA. 

12.10 h Torn de preguntes 

12.30 h Finalització de la jornada 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=KnQg7Q7F&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4042854&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:aurgell.daam@gencat.cat

