Xylella fastidiosa, situació a
la Comunitat Valenciana i
prevenció a Catalunya
Jornada tècnica
ROQUETES, dijous 3 de maig de 2018

Presentació

Programa

La malaltia Xylella fastidiosa ha
evolucionat ràpidament des de la seva
primera introducció a territori de la
Unió Europea, tant per la seva
extensió territorial com per la seva
adaptació i modificació genètica a
diferents espècies vegetals.

19.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

L’experiència tant des del punt de
vista tècnic com dels pagesos i de les
diferents administracions implicades a
les diferents zones infestades per la
malaltia és bàsic per entendre´n les
conseqüències i per prevenir la seva
entrada i lluitar-hi de forma eficient en
cas que hi arribi.

20.00 h Situació actual de Xylella fastidiosa a la Unió europea i protocol de
prevenció a Catalunya
Sra. Tula Llorach Ferrer, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal a les Terres de l’Ebre.

Per això entenem és bàsic conèixer
quina és la situació actual a la
Comunitat Valenciana i saber com
estan afrontant els reptes que suposa
la seva contenció i eradicació.

Organització

19.45 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Francesc Gas, alcalde de Roquetes.
Sr. Hilari Curto, coordinador de Terres de l’Ebre de la Unió de Pagesos
de Catalunya.

20.30 h Situació i experiència sobre Xylella fastidiosa a la Comunitat
Valenciana
Sr. Ferran Gregori, tècnic de la Unió de Llauradors.
22.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ferran Grau, director dels Serveis Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre.

Lloc de realització
Biblioteca Mercè Lleixà
Urb. Torre d'en Gil, s/n
ROQUETES
http://www.bibliotecaspublicas.es/roquetes/

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Unió de Pagesos. Sr. Joan Josep Nogués (Tel.: 638337551 –
A/e: jnogues@uniopagesos.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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