
 
 

Programa 

9.45 h Inscripcions a la jornada 

10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada 

Sr. Daniel Plaza. Grup Legsapiens a la Vall de l’Ebre. UdL  

10.15 h Control de les males herbes en lleguminoses gra per a 

consum humà 

Sr. Josep Ma. Llenes. Servei de Sanitat Vegetal. DACC. 

10.40 h Dades dels assajos a Foradada: cigró, mongeta i soja.  

Sr. Xavier Petit Aigües del Segarra Garrigues (ASG)  

11.00 h El cultiu i la comercialització de la soja 

Sr. Josep Ma Perera. CERESCAMP 

11.25 h Cultiu i comercialització de les lleguminoses gra 

Sr. Ramon Pons. Hort del Silenci  

11.45 h Taula rodona entre els participants 

12.30 h Cloenda de la jornada. Ponent a determinar 

Organització 

 

   

 

 

 

   
  

El cultiu i la comercialització 

de les lleguminoses gra per 

consum humà 

Visita tècnica 

Foradada, dijous 14 de juliol de 2022 

Presentació 

Dins del marc del Gruo Operatiu 
LEGSAPIENS: GENERANDO 
OPORTINIDADES: SISTEMAS DE CULTIVO 
INOVADORES BASADOS EN LAS 
LEGUMINOSAS GRANO s’està 
desenvolupant uns assajos agronòmics per 
veure, l’adaptabilitat dels cigrons, de les 
mongetes i de la soja en diferents zones 
agroclimàtiques de l’àrea regable del Segarra 
Garrigues. 
En aquesta jornada es presentaran els tres 
cultius que s’estan assajant a Foradada: 
cigrons, mongetes i soja.  
En el marc d’una demanda mundial cada 
vegada més gran de proteïna, l’objectiu 
d’aquest grup operatiu és incrementar la 
rendibilitat de les explotacions de cultius 
herbacis extensius mitjançant la innovació en 
els sistemes productius i de les tècniques de 
cultiu dedicades a la producció de 
lleguminoses orientades al consum humà i 
l'anàlisi dels reptes i potencialitats que 
actualment s'estan trobant a tota la cadena de 
valor. Per tant, el GO LegSapiens pretén 
abordar aquesta complexa situació tenint en 
compte la diversitat de casuístiques 
edafoclimàtiques i socioeconòmiques de la 
producció i de la comercialització de cultius 
herbacis a Espanya focalitzant en tres casos 
d'estudi, representatius de grans zones 
productores d'herbacis del país: (i) la zona 
Centre, (ii) la Vall del Duero i (iii) la Vall de 
l'Ebre”. 

Lloc de realització 

Foradada. Ubicació: 

 

 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 
A través de l’EA Tàrrega 
Tel.:973 31 07 15 
A/e: mmsoler@gencat.cat 

 

 

 
    

 

 

 Aquesta jornada es realitza presencialment. Les persones que assisteixin 
presencial hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu 
de la COVID-19. 

 

  

 
 

Col·laboració 

 

         

      

      

 
 
Confinançat per la Unió Europea al 80%. Inversió total 
559.563 €. Autoritat encarregada de la gestió de 
l’aplicació de l’ajuda FEADER y nacional: DGDRIFA 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es 

 

https://autenticaciogicar2.extranet.gencat.cat/siteminderagent/forms/gicar2021/loginCorp2021v17.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-0002159c-5490-1075-ba3e-802b0a340000&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-wIKNj9phJREa4cCVqeIMN%2bGyBN%2bWRkiGLzNnyHLMxCbOEQ%2fUmRjeHDyRc%2fJswXpv&TARGET=-SM-HTTPS%3a%2f%2fautenticaciogicar2%2eextranet%2egencat%2ecat%2fidp2%2fprofile%2fgicar%2fcorporatiu%3fconversation%3de2s1
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=CqVRAF9S&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043272&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:mmsoler@gencat.cat
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

