
Vila-real 8 d’abril de 2016

Mes informació en:

www.vila-real.es

964 547 250

Jornada en la Fundació Caixa Rural de 10.00 a 18.30.

Amb inscripció prèvia gratuïta.
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Lloc: Fundació Caixa Rural 

Hora: 10.00 -13.30 h i 15.30 -18.30 h

Inscripcions: assistència gratuïta amb inscrip-
ció prèvia. Capacitat limitada. Informació i 
inscripció al web de l'Ajuntament de Vila-real 
en la secció de la Regidoria d’Agricultura o bé 
a través del telèfon 964 547 250.

9.30 - 10.00 h Recepció

10.00 - 10.30 h Inauguració a càrrec de José 
Benlloch Fernández (alcalde de la ciutat de 
Vila-real) i Josep Pasqual Sancho Rubert (re-
gidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Cli-
màtic).

10.30 - 11.15 h Xarrada: “Vila-real agrícola 
2020.Propostes per a la realització d'un pla 
mediambiental local”. A càrrec de Pasqual 
Broch Reverter (enginyer tècnic agrícola, ex-
pert en fruita controlada i residus fitosanita-
ris).

11.15 - 11.45 h Pausa café amb la col·laboració 
de l’Associació de les Mestresses de Casa de 
Vila-real.

11.45 - 12.30 h Xarrada: “La revalorització dels 
cultius autòctons. El cas de la xufa de Valèn-
cia" a càrrec d’Enric Navarro (enginyer agrò-
nom, llaurador i gerent de l’empresa Terra i 
Xufa).

12.30 - 13.15 h Xarrada: “L’agricultura i l’ali-
mentació als països en desenvolupament: 
alguns dilemes actuals” a càrrec de Salvador 
Calatayud (doctor en Geografia i Història, per 
la Universitat de València). 

13.30 - 15.30 h Pausa dinar

15.30 - 16.15 h Xarrada: “Utilitat de les certifica-
cions agràries i el seu futur en la política agrària” 
a càrrec de Regina Monsalve Mayans (presiden-
ta de la Cooperativa Agropecuària El Rebolloso 
i presidenta del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Graduats de València i Castelló).

16.15 - 17.00 h Xarrada: “Un exemple de 
desenvolupament econòmic a partir de l'agri-
cultura: el cas d'Almeria” a càrrec de Roberto 
García Torrente (director de Negoci Agroali-
mentari de Cajamar Caixa Rural i responsable 
de les àrees d'innovació en centres d'experi-
mentació hortofrutícola).

17.00 - 18.00 h Taula redona: “Experiències 
empresarials en el món agroalimentari” a càr-
rec d’Alex Vilanova Pla (soci Olis Cuquelllo), 
Manolo Navarro (gerent de Nelet licors), Fer-
nando Ramos Fenoll (expert en innovació en 
cultius). Modera Gemma Font.

En finalitzar, degustació i tast d’Olis Cuquello 
a càrrec de Sergio Puchol Vilanova i Andrés 
Cumba Coloma (socis d’Olis Cuquello), i de li-
cors Nelet a càrrec de Manolo Navarro.

Jornada


