
Patrocina:

A) DADES PERSONALS
DNI o passaport 
Nom
Primer cognom 
Segon cognom
Data de naixement
Adreça
Població CP
Comarca/província Tel.
Adreça electrònica 

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No   En cas afirmatiu indiqueu:
Centre                                                         Curs
Titulació
Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No     
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat                              Curs
Titulació
Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

 Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes 
edicions.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, 
us voleu inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, conformeu la 
compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de places:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Import de la matrícula dels cursos  
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits   A

Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés abans  
del dia 29 de maig de 2009 A * 0,85  B 

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 19 de juny de 2009 A * 0,90  C

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

  CODI TÍTOL
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 Bàrbara Baraibar i Antonio Michelena
16.00-18.00 h Tècniques agrícoles de producció ecològica: control 

de males herbes. Espècies i varietats. Tècniques de 
conservació de varietats

 Paquita Santiveri
18.30-20.30 h Producció ecològica de cultius extensius: caracte-

rístiques dels sistemes de producció ecològica de 
cultius extensius. Principals tècniques de conreu

 
Dimecres 8 
 Lluís Martín
09.30-11.30 h Producció ecològica de cultius hortícoles: caracte-

rístiques dels sistemes de producció ecològica de 
cultius hortícoles

12.00-14.00 h Producció ecològica de cultius hortícoles: principals 
tècniques de conreu

 Georgina Alins
16.00-18.00 h Producció ecològica de fruiters: característiques 

dels sistemes de producció ecològica de fruiters
 Georgina Alins i Yolanda Soria
18.30-20.30 h Producció ecològica de fruiters: principals tècniques 

de conreu. Qualitat en fruita
 
Dijous 9 
 Paquita Santiveri, Lluís Martín i Georgina 

Alins
09.30-20.30 h Visites a finques de producció ecològica
 
Divendres 10 
 Paquita Santiveri
09.30-11.30 h Avaluació de la sostenibilitat dels sistemes ecològics 

de producció
12.00-14.00 h Sessió de discussió i conclusions
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Codi: 26L2                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 7 al 10 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Paquita Santiveri Morata (Departament de Producció 
Vegetal i Ciència Forestal de la UdL)

Equip docent: Georgina Alins Valls (IRTA), Bàrbara Baraibar 
Padró (UdL), Lluís Martín Closas (UdL), Antonio Michelena 
Bárcena (UdL), Paquita Santiveri Morata (UdL) i Yolanda Soria 
Vilallonga (UdL)

Resum del curs: El curs dóna a conèixer la situació actual de 
la producció ecològica de conreus i la seva importància tant a 
Catalunya com a Europa. El curs explica les bases agronòmiques 
per produir aliments amb la certificació de l’agricultura ecològica, 
tot explicant-ne la legislació. Es pretén que, en finalitzar el curs, 
l’estudiantat sigui capaç d’identificar les principals tècniques 
de cultiu que s’utilitzen en la producció ecològica, així com 
de seleccionar les més adients en funció del tipus de conreu. El 
contingut del curs també inclou una metodologia per avaluar la 
sostenibilitat dels sistemes agraris. La teoria es complementa amb 
sortides per visitar diferents explotacions agrícoles de producció 
ecològica (extensives, hortícoles i de fruiters) al nostre entorn més 
proper.
Aquest curs s’adreça, principalment, a persones relacionades amb 
el món agrícola que estiguin interessades a produir amb mètodes 
més respectuosos amb el medi ambient.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 60 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimarts 7 
 Paquita Santiveri
09.30-11.30 h Introducció a la producció ecològica. Definició, im-

portància i legislació de l’agricultura ecològica 
12.00-14.00 h Tècniques agrícoles de producció ecològica: 

rotacions i associacions de cultius. Fertilització

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE CULTIUS

L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont

Edifici Polivalent 
Planta baixa

C/ Jaume II, 71 
25001 Lleida

Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398

estiu@estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander.

Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a la vetllada al Campus de Cappont (sopar fred gratuït): 

 Dijous 9

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora 

Tinc vehicle  Sí  No 

 Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el 
mateix desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de 
cap inconvenient que pugui sorgir


