Projectes internacionals de
millora de la gestió del reg
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 28 de juny de 2019

Presentació
La jornada tècnica té com objectiu la
presentació de tres projectes el
VIA.FARM a l’Àfrica, FERDOÑANA al
Parc de Doñana i la Zona regable de
Lleida. Tots tres projectes tenen en
comú la millora de la gestió del reg, la
combinació
de
coneixement
i
tecnologia TIC i la formació i
l’aprenentatge a través de pràctica.
En tots els casos, l’objectiu també ha
estat l’avaluació a través d’indicadors
de
sostenibilitat
econòmica,
mediambiental i social.
En la present Jornada s’intercanviarà
experiències sobre l’aprenentatge en
estratègies i accions de millora de l'ús
de l’aigua en zones de regadiu, que
consideren tant aspectes tecnològics
con sobretot de formació per part de
tots els actors que hi participen.
La
jornada
va
destinada
a
professionals del món acadèmic, de
recerca, empresarial, administració
que treballen en temes relacionats
amb l'ús de l'aigua, canvi climàtic,
hidrogeologia i agricultura.

Lloc de realització
Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya
Parc de Montjuic
08038 BARCELONA

Organització

Programa
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Jaume Massó, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC).
Sr. Francesc Ferrer, LabFerrer.
Sr. Neus Ferrete, sub-directora general d'Agricultura del DARP.
10.15 h Accions i canvis en la gestió del reg en els últims 20 anys a la
zona regable de Lleida
Sr. Jaume Casadesús, IRTA.
Sr. Francesc Ferrer, LabFerrer-METER.
11.00 h Pausa
11.30 h L’acadèmia virtual VIA.FARM a l’Àfrica per la millora de la
producció d’aliments mitjançant l‘optimització i el control del reg,
la salinitat i la fertilització
Sr. Richard Stirzaker CSIRO, director de via.farm.
12.30 h El Projecte FERDOÑANA per a fomentar la sostenibilitat
econòmica, ambiental i social de l’agricultura al voltant del parc
de Doñana
Sr. Sebastien Guéry, director d’Optiriego Consulting i coordinador de
Ferdoñana.
13.30 h Cloenda de la Jornada

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s, abans del 26 de juny, a través
de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
O a través de l’Oficina del Regant: Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 –
A/e: mtsisquella@gencat.cat

Col·laboració

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat
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