Formentera oferta 15 cursos en matèria d’Agricultura i Ramaderia
dilluns, 31 d'octubre de 2016 18:00

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Agricultura, informa que aquest dilluns 31
d'octubre s'obri el termini d'inscripció ordinari per a les activitats de formació 2016-2017 en
matèria d'agricultura i ramaderia. Els cursos s'iniciaran el dia 11 de novembre amb el curs de
maquinària agrícola i continuaran fins al mes de març inclòs.

"L'objectiu és oferir una àmplia varietat de cursos i jornades formatives adreçades al sector
agrícola i ramader de l'illa, i en general, a totes les persones interessades en la formació
agrària i ramadera de l'illa", segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell. Així,
per aquesta temporada de tardor 2016 i hivern 2017 hi ha disponibles un total de 15 cursos de
l'àmbit agrari, ramader i fins i tot jardiner, amb un curs dedicat a la jardineria amb plantes
adaptades a climes secs, xerojardineria.

Amb aquestes accions formatives es respon a la necessitat "de proporcionar una formació
específica adreçada a persones dedicades a l'agricultura, ramaderia i al sector agroalimentari,
així com satisfer les necessitats formatives bàsiques de persones interessades en l'àmbit del
sector rural", ha afegit Bartomeu Escandell.

Cursos
Els títols dels cursos són els següents: Maquinària agrícola, Pla de producció de gestió de fems
i purins, Biofertilitat de sòl, Usuari professional nivell bàsic de productes fitosanitaris, Apicultura,
Poda i estalonament de figueres, Poda i manteniment de fruiters, Poda i manteniment
d'oliveres, Horticultura ecològica, Control integrat de l'escarabat de les palmeres, Iniciació a la
reconstrucció de marges de pedra en sec, Benestar en les explotacions de petits remugants,
Maneig alimentari, Xerojardineria, Producció integrada en vinya.

Tots els cursos són gratuïts i estan estructurats en una part teòrica i una part pràctica i tenen
una durada d'entre 5 i 25 hores. Els cursos es realitzaran a les instal·lacions del Centre Antoni
Tur "Gabrielet".

Aquelles persones interessades es podran inscriure a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari de
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9 a 14h i telemàticament a l'OVAC, o bé informar-se a l'àrea d'Agricultura del Consell de
Formentera al telèfon 971.32.10.87, extensió 3166/3165 o agricultura@conselldeformentera.c
at
. El termini d'inscripció es continu,
sempre que hi hagi places disponibles per al correcte desenvolupament de l'activitat formativa.
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