
 

 
ANAV col·labora amb l’IRTA en la formació del 

sector agrari de l’entorn d’Ascó 
 

 

 

 
 La formació de professionals del 

sector agrari de la Ribera d’Ebre 
forma part d’un conveni d’ANAV amb 
el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Acció Rural per a 
potenciar l’activitat d’un dels motors 
econòmics tradicionals de l’entorn de 
la comarca. 

 
 L’IRTA estudia, des de l’any 2007 

noves tècniques i tecnologies de 
producció de cultius habituals de la 
Ribera d’Ebre en una finca cedida per 
ANAV per a l’experimentació. 

 
 El primer curs organitzat per a 

transferir al sector agrari local 
l’experiència acumulada per l’IRTA 
s’ha centrat en el préssec, la 
nectarina i l’ametlla, si bé es preveuen 
nous cursos dedicats a altres fruïts de 
la zona, com la cirera i l’oliva.  

 
 
Ascó, 5 de febrer de 2010.- L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat 

de Catalunya (IRTA) ha portat a terme durant les primeres setmanes de l’any, i amb la 

col·laboració de l’Associació Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV), un curs de formació en 

fructicultura avançada destinat a proporcionar noves eines i coneixements a la població dedicada 

al sector agrari a l’entorn de la central nuclear Ascó. Es tracta d’una iniciativa emmarcada en el 

conveni de col·laboració subscrit l’any 2007 pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Acció 

Rural de la Generalitat de Catalunya, al que pertany l’IRTA, i ANAV amb l’objectiu de donar 

suport i dinamitzar l’activitat d’un  motor tradicional en l’economia de la Ribera d’Ebre, com és 

l’agrari, i contribuir d’aquesta manera a fomentar la creació de riquesa a la zona d’influència de la 

central nuclear. 



 

 

Prop de 30 professionals hortofructícoles de la Ribera d’Ebre han assistit  al curs, de 30 hores de 

duració, organitzat en sessions teòriques impartides a les instal·lacions del Casal d’Ascó i 

complimentades amb la realització de pràctiques, a la finca coneguda com “l’Illa”, propietat 

d’ANAV i cedida a l’IRTA en virtut de l’esmentat conveni de col·laboració. La finca, de 17 

hectàrees, acull des del 2007 campanyes d’I+D per a la posada en pràctica de tècniques de 

cultiu, poda i control de  diferents varietat de fruïts habituals a la Ribera d’Ebre, amb l’objectiu de 

transferir posteriorment el coneixement adquirit al teixit agrari de la zona.  

 

Superada la primera etapa del projecte, centrada 

en la preparació, plantació i creixement de les 

diferents varietats d’arbres que formen part de 

l’estudi, l’IRTA i ANAV han organitzat aquest 

primer curs, centrat en el préssec, la nectarina i 

l’ametlla, i en el qual es van tractar diversos 

aspectes de la producció fructícola,  com els 

sistemes de poda més efectius, les estratègies 

de control de plagues i malalties i el cultiu de 

noves varietats que poden aportar valor afegit a 

l’hora de concórrer al mercat. 

 

El conveni establert per ANAV i l’IRTA preveu aprofundir pròximament en la formació de  

professionals del sector agrari de la Ribera d’Ebre, mitjançant l’organització de nous cursos 

focalitzats en altres fruïts importants per a la zona, com ara la cirera o l’oliva.  

 


