
 

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA
SOBRE COMPOSTATGE
DESCENTRALITZAT DE 

SANSA D’OLIVA 

22 D'ABRIL, 

10 I 12DE MAIG

ORGANITZA



La circularitat dels sistemes agrícoles consisteix, entre d'altres aspectes, en la

reincorporació dels subproductes generats a la pròpia explotació per tal de

mantenir la qualitat dels sòls i també aprofitar els nutrients que contenen.  La

reincorporació es pot realitzar en millors condicions després de la seva

transformació a partir de mètodes basats en la natura com ara és el

compostatge. 

Amb aquest curs es pretén capacitar personal d'explotacions agrícoles o

ramaderes per a què puguin disposar d'elements per a decidir l'adopció del

compostatge a nivell de la mateixa explotació.  Aquesta formació es realitza en

el context del projecte Interreg Transgrowth Transgrowth - liderat per la

Subdirecció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària i Departament

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L'IRTA organitza aquest curs, i

proporciona la formació bàsica en els continguts relacionats amb la

caracterització, transformació mitjançant compostatge i característiques del

compost  (Programa de Sostenibilitat en Biosistemes i Programa Fructicultura). 

Les sessions es realitzaran bàsicament a Torre Marimon. Una de les activitats

consistirà en la visita a dues instal·lacions de compostatge a petita i gran escala;

es realitzarà de manera voluntària i cada participant emprarà els seus propis

mitjans per arribar-s'hi.

Els participants, abans del curs, poden veure la ponència registrada i compartida

"Compostaje del alperujo: hacia una olivicultura circular" en el context del

projecte SUSTAINOLIVE.

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA SOBRE COMPOSTATGE 
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Inscripcions gratuïtes:

INSCRIPCIÓ

Presentació

 IRTA Torre Marimon, Auditori Josep Tarragó 

 08140- Caldes de Montbui

Lloc de realització

LOCALITZACIÓ

https://www.transgrowth.eu/index.php/es/
https://sustainolive.eu/webinars/
https://transferencia.irta.cat/activitats/curs-de-formacio-basic-sobre-compostatge-descentralitzat-de-sansa-doliva/
https://goo.gl/maps/c2zZe9xJPSkncKaf9


PROGRAMA

La sansa i el compostatge de sansa d’olivera: particularitats. D’altres
materials de km 0 de característiques complementàries. 
(9.30h - 11.30h) 
Sra. Rafaela Cáceres, Sr. J.Francisco Hermoso i Sr. Victor Riau. 
Torre Marimon, Caldes de Montbui

Divendres 22 d'abril. 9:30h - 13.00h 

Dimarts 10 de maig. 8.00h - 17.00h

Visita a una planta de compostatge descentralitzat de sansa en
funcionament i una planta industrial.
Sr. Esteve Martí, Sr. J.Francisco Hermoso, Sr. A. Romero i Sra.
Rafaela Cáceres.

Dijous 12 de maig. 10.00h - 11.00h

Transformació dels subproductes durant el compostatge.

Característiques generals del compost a base de sansa.

Sra. Rafaela Cáceres i Sr. J.Francisco Hermoso.
Torre Marimon, Caldes de Montbui

Inscripcions gratuïtes:

INSCRIPCIÓ
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Visita a l'explotació d'oliveres Mas Curró (11.30h - 13.00h)
Más Curró, Caldes de Montbui

https://transferencia.irta.cat/activitats/curs-de-formacio-basic-sobre-compostatge-descentralitzat-de-sansa-doliva/



