Anàlisi d’estratègies de lluita
en la protecció dels cultius
contra les pedregades
Jornada tècnica
LLEIDA, dimarts 17 de setembre de 2013

Presentació
Les xarxes són la forma de protecció
més efectiva contra els danys produïts
per la pedra, tant en qualitat com en
quantitat, alhora que constitueixen, avui
per avui, l’única manera de garantir,
tant a les centrals hortofructícoles com
als productors que comercialitzen de
forma individual, un volum i qualitat de
producte
que
els
permeti
el
subministrament regular al mercat a la
vegada que fer front als costos fixes de
manipulació,
conservació
i
comercialització.
No obstant això, com a contrapartida,
les xarxes tenen l’inconvenient de ser
una
alternativa
econòmicament
costosa.
Per la seva banda, les assegurances
són un instrument imprescindible a
l’hora de gestionar els riscos a causa de
les inclemències meteorològiques a les
explotacions, però no resolen la
problemàtica
del
subministrament
regular al mercat derivada de la
disminució de la quantitat i qualitat de
producte.
Finalment, altres alternatives, com
l’aplicació de iodur de plata, no han
aconseguit encara el consens majoritari
del sector i són motiu d’un debat
recurrent en moments en els que, com
enguany, les maltempsades afecten
greument les collites.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Molins. Director general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM.
Sr. Narciso Pastor. Director de l’ETSEA (UdL).
9.45 h Les xarxes antipedregada: necessitat, efectivitat i costos econòmics
Modera: Sr. Simó Alegre. Cap del programa de Fructicultura de l’IRTA.
Sr. Jordi Dolcet. Director general de Fruits de Ponent.
Sr. Josep M. Benet. Director tècnic de l’àrea de fruita fresca de NUFRI.
Sr. Venanci Grau. President de la IGP Poma de Girona.
Sr. Joan M. Pareta. NOVAFRUT.
Sr. Josep Dadón. Cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària. DAAM.
Sr. Adolfo Tris. Cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.
DAAM.
11.30 h Pausa
12.00 h El paper de l’assegurança agrària. El cas particular dels fruiters
Modera: Sra. Pilar Ricart. Cap del Servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària.
DAAM.
Sr. Xavier Joana. Director d’Agroseguro a Catalunya.
Sra. Anna Clivillé. Responsable d’assegurances agràries d’ACTEL.
Sr. Josep M. Pagès. Associació de Fructicultors de Girona.
14.00 h Pausa - dinar
16.00 h Altres mètodes de prevenció: l’aplicació de iodur de plata
Modera: Sr. Jeroni Lorente. Catedràtic de Física de l’Atmosfera de la
Universitat de Barcelona (UB).
Sr. Marc Prohom. Cap de l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de
Catalunya.
Sr. José Luís Sánchez. Catedràtic de Física Aplicada. Universitat de León.
Sra. Claude Berthet. Directora d’ANELFA (Association Nationale d’Etude et
de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques).
Sr. Jean Dessens. Assessor científic d’ANELFA.
Sr. Miquel Esteban. Catedràtic de Química Analítica. Univ. de Barcelona.
18.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Aula Magna de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat
(www.ruralcat.net/preinscripcionspatt)
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