Quan l’aigua és un bé escàs.
Estratègies d’aprofitament
hídric en finca
Jornada tècnica
CERDANYOLA DEL VALLÈS, dilluns 23 d’octubre
de 2017

Presentació
L’aigua és un dels principals recursos
en l’agricultura. A Catalunya s’estima
que amb el canvi climàtic es reduirà la
disponibilitat d’aigua un 18% de
mitjana. Cal una gestió adequada dels
conreus i de les finques agrícoles per
tal de poder fer front a aquest repte
que se’ns presenta. El disseny de la
finca i la millora de la seva gestió, el
tipus de reg que s’utilitza o els cultius
que s’hi sembren són aspectes que
ens poden ajudar a aprofitar al màxim
els recursos hídrics dels que
disposem.
La jornada té com a objectiu donar a
conèixer estratègies d’aprofitament
hídric en finca, per tal de dotar de
major sostenibilitat les explotacions.
Es combinen ponències teòriques amb
exposicions de casos pràctics. La
jornada es realitza en el marc del
projecte de “Promoció de la transició
agroecològica a Collserola”.

Organització

Programa
16.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.45 h Presentació de la jornada
Sr. Joan Vilamú, Consorci del Parc Natural de Collserola.
Sr. Toni Ejarque, Can Bofill – La Paca.
17.00 h La importancia del manejo del suelo en la cosecha de agua.
El caso de la línea clave
Sr. Jesús Ruiz, enginyer tècnic en Topografia. Tècnic en
Agroecologia. Especialista en tècniques de regeneració de sòls i
captació d’aigua.
18.00 h Pausa
18.30 h Necessitats de reg en hortícoles. Exemples pràctics quan
l’aigua és escassa
Sr. Borja Camí, enginyer tècnic agrícola. Arreus SCCL, Eines
per l’acompanyament agroecològic.
19.00 h Experiència pràctica de cultiu en terrasses d’horta amb poca
aigua
Sr. Charlie Freire Neyroud, El sitgetí.
19.30 h Debat i cloenda de la jornada
Sra. Ariadna Pomar, associació Arran de terra, Eines per la
dinamització local agroecològica.

Lloc de realització
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
Ctra. de Cerdanyola a Horta, BV 1415, km 2
08290 – CERDANYOLA DEL VALLÈS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
https://goo.gl/forms/ijOOyJ6ZT47r46353
Tel.: 665 123 889 - A/e: ariadna@arrandeterra.org
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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