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ENQUESTA SATISFACCIÓ PREVENCIÓ DE DANYS PER 
FAUNA SALVATGE EN FRUTICULTURA

 

Data: Dimarts 23 de novembre de 2011 
Durada: 3 hores (17h a 20h)
Format: Presencial. Sala de Plens del Consell Comarcal del
Baix Llobregat
Persones assistents: 38
Respostes recollides: 36

La durada i horari han 
estat correctes 1 és la 
menor puntuació i el 5 la 
més elevada
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Com s'ha assabentat de la jornada ? 

Institut Les Salines
25%

Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat
25%

Email
15%

WhatsApp
15%

Xarxes
10%

L'adv. de Ponent
10%



Creu que els continguts de la sessió li han donat eines per 
ajudar-lo en el seu cas particular?

Sí, el coneixer experiències d'altres llocs m'ha donat un visió més 
acurada de la dimensió de la problemàtica.
Si, tot i que s’hauria de profunditzar mes, donada la complexitat del 
tema.
Si a nivel informatiu.

Indiqui altres àmbits del seu interés

Millora en els tractaments fitosanitaris, comptabilitat, ...
Prtita maquinaria, sistemes de reg...
Noves varietats de horta
Seguiment de cultius d'horticultura, bàsica. Agricultura Ecològica.
Música
Demostració d'aplicacions fitosanitàries



Control de llimacs i cargols. Ús d'encoixinats biodegradables. Treball a 
l'hivernacle.
Cultius hortícoles
Sòl
Eines per a la gestió de cobertes vegetals de cultius llenyosos.
Control d'herbes, especialment de la jonça
maquinaria extensius i arbres
Tot el relacionat amb la manera de produir horta i arbres fruiters
mecanització agrària
Reg, pràctiques sostenibles per a la biodiversitat a l'horta
Alternatives al conreu de la carxofa
Mes diverses les maquines
Biochar, compostatge, agricultura regenerativa
Ramaderia
Jornada sobre aplicació pràctica de productes fitosanitaris
Qualsevol tasca relacionada amb l'agricultura amb demostració 
pràctica
Sobre la marxa.
Com potenciar l'agricultura de muntanya
Dinamització agrícola
Prevenció de danys causats per ocells, tudons sobretot.
Fitosanitaris/adops en agricultura ecològica
Noves convocatòries amb assistència de l'administració
Saber fer servir millor les màquines

Indiqui altres àmbits del seu interés



Poder veure i "tocar" les diferents eines, parlar amb els expositors i 
veure-les funcionar; va anar molt bè.
Bona tasca
Molt i molt interessant i amè. Moltes gràcies pel seguiment i acollida als 
grups, també per la dedicació de tots els "stands".
Va estar bé una jornada d'un dia diferent de classe
Molt adient en les dates perquè és quan els pagesos podem.
Gràcies per l'organització
Les explicacions i la possibilitat de provar els productes han estat molt 
bé, les aportacions de les pers. participants també.
La demostració va estar bastant bé, potser només que no se 
superposessin els expositors, un després de l'altre hauria estat millor.
Molt interessant, caldrà anar seguint les novetats
no vaig trobar correcte que la presentadora canvies al castellà per la 
petició d'un jove, que ho va demanar
Vaig trobar a faltar demostració de motocultors amb eines enganxades.
Jornada pràctica molt interessant!
Inadmissible que a la presentació hi hagués submissió lingüística al 
castellà, quan la jornada era en català.
Tot bé, que segueixi havent-hi jornades d’aquest tipus em sembla molt 
positiu, salut.
Hauria estat bé convidar a algú del DARP o Diputació que s'encarregués 
d'aquests temes, tot i que entenc que és difícil.
Hem trobat a faltar molts assistents, sobretot tècnics d'ajuntament
Aprofitant l'experiència dels estudis realitzats, informar-nos de les 
Marques mes efectives
falta mes implicació per part de l'administració, el sector agrari esta 
suportant la problemàtica de l'alta densitat del senglar
Espectacular, vaig aprendre molt.

Comentaris


