Formentera oferta 4 cursos gratuïts pel sector agrícola i ramader de l’illa
dimarts, 8 de gener de 2019 12:36

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Agricultura, ha presentat els cursos de formació
en matèria d'agricultura i ramaderia per aquest 2019. Entre els mesos de gener i abril es faran
4 cursos. Les formacions s'iniciaran el pròxim 21 de gener amb el curs d'usuari professional
nivell bàsic de productes fitosanitaris.

Aquest primer curs es desenvoluparà entre el 21 i el 25 de gener en horari de tarda (de 16 a
20h), i el 26 de gener es farà una prova per comprovar els coneixements adquirits. Amb
aquesta formació s'obtèn el carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic. Les
inscripcions ja estan obertes, i es poden fer a l'OAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà, o
telemàticament a l'OVAC.

Recuperació del camp
El conseller del ram, Bartomeu Escandell, ha explicat que un any més el Consell oferta cursos
perquè el sector agrícola i ramader de l'illa pugui tenir formació sense necessitat de sortir de
Formentera i de manera gratuïta. "Aquesta formació s'ha programat segons les peticions dels
propis agricultors i ramaders i per seguir amb la nostra línia de recuperació del camp", ha afegit
el conseller.

El 13 de febrer es farà el curs "Les plagues i malalties principals dels cultius agrícoles de
Formentera: identificació i control". El 20 de febrer es farà altre curs "L'empelt en el cultiu de
fruiters: conceptes teòrics i pràctics per a realitzar empelts als arbres fruiters". La durada
d'ambdós cursos serà de 5 hores i es faran en horari de tarda (de 15 a 20h).

Per últim, entre el 3 i el 6 d'abril, es farà el curs "Nocions bàsiques de viticultura i elaboració de
vins". Aquesta formació tindrà una durada de 12 hores. Els interessats es podran inscriure a
l'OAC o telemàticament a l'OVAC a tots els cursos. El termini d'inscripció ja està obert i es
tancarà 3 dies abans de l'inici de cada curs.
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