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Producció
Amb l’objectiu d’incidir tant en la millora de les explotacions 
d’ametller existents, com en el disseny de futures explota-
cions amb criteris productius i comercials més adaptats al 
sistema agro-climàtic de l’illa, en aquesta jornada es trac-
taran aspectes agronòmics rellevants de la mà dels tècnics 
de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
de Catalunya), principal centre de referència en quant a la 
investigació i maneig del cultiu de l’ametller. 

Comercialització i investigació
Paral.lelament a l’aparició de noves varietats d’ametller 
auto-fèrtils, de floració tardana i molt productives, l’amet-
lla presenta molt bones expectatitves en quant a la seva 
comercialització i perspectives de futur en el mercat,  
principalment degudes a l’augment continuat del seu consum 
a nivell mundial, i a l’aparició de nous països consumidors  (la 
Xina o la Índia, per exemple), atrets per la dieta mediterrània 
i els fruits secs.

Conscients que només una innovació constant permetrà 
mantenir-nos competitius en el sector, s’explicaran els pro-
jectes vigents en Recerca, Desenvolupament i Investigació 
que s’estan portant a terme des del nostre grup cooperatiu 
respecte l’ametlla i també respecte la garrova.

Cooperativisme
El cooperativisme agroalimentari com a model empresarial, 
lluny d’haver-se quedat desfassat en el temps, s’ha convertit 
en un instrument fonamental per a la millora de la competi-
tivitat, la capacitat de negociació dels productors i, en defi-
nitiva, per el reequilibri de la cadena agroalimentària. Preci-
sament per això, la seva importància durant els propers anys 
serà encara major, ja sigui per la necessitat d’atendre una 
demanda creixent d’aliments, com per a permetre el mante-
niment de l’activitat agrària en aquells països com Espanya, 
on els agricultors i ramaders individuals no podran mantenir 
la seva activitat sense comptar amb els serveis i les econo-
mies d’escala que aporten les cooperatives o altres tipus 
d’entitats associatives. Eduardo Baamonde Noche. El paper 
del cooperativisme agroalimentari en l’economia mundial. 
Vol.24 de Publicacions Cajamar Caja Rural.

II Jornada de l’ametller

Palma, 30 d’abril de 2015

Jornada Tècnica 
de referència



Lloc de realització
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Edifici Arxiduc Lluís Salvador (Universitat)

Ctra. Valldemossa, km 7,5
07122 Palma de Mallorca

Inscripcions
Jornada gratuïta. Places limitades

Tindan prioritat els socis de l’OPFH.
Cal inscriure’s prèviament a Camp Mallorquí

abans del 27 d’abril de 2015
608 663 045 - 608 129 810

opfh@campmallorqui.es

  9.30 h Recepció dels assistents i entrega 
de la documentació

  9.45 h Inauguració i Presentació    
de la Jornada

Sr. Antoni Garcías Simón,
President de Camp Mallorquí

Sr. Jordi Castellví Montlleó,
President d’Unió Corporació Alimentària

Sr. Jaume Julià Doménech,
Director Territorial de Cajamar Illes Balears

Firma del conveni de col·laboració financera 
entre el Grup Cajamar i Cooperatives 
Agroalimentàries Illes Balears (UCABAL)

10.10 h Fonaments per a la millora del 
cultiu de l’ametller a Mallorca

 Material vegetal, disseny i maneig 
de plantacions

Sr. Xavier Miarnau Prim,
especialista de l’IRTA

programa
11.00 h Pausa-Cafè

11.30 h Maneig i control de malalties en   
les noves plantacions d’ametller

Sra. Laura Torguet Pomar,
especialista de l’IRTA

12.15 h Expectatives comercials de 
l’ametlla. Projectes R+D+I en 
ametlla i garrova

Sr. Ferran Huguet Farré,
Director General d’Unió Corporació 
Alimentària

12.45 h Proposta d’explotació conjunta   
de finques d’ametller a Mallorca

Sr. Ferran Huguet Farré,
Director General d’Unió Corporació 
Alimentària

13.00 h Present i futur del cooperativisme 
agroalimentari en el món

Sr. Eduardo Baamonde Noche,
Director General de Cooperatives 
Agroalimentàries d’Espanya

13.45 h Cloenda

Sr. Bartolomé Viudez Zurano,
Subdirector General de Cajamar

Sr. Ángel Villafranca Lara,
President de Cooperatives 
Agroalimentàries d’Espanya

Sr. Gabriel Company Bauzà,
Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori de les Illes Balears

14.15 h Dinar de germanor        

A l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears


