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Agricultura i jardineria
regenerativa. Sòls vius
Jornada tècnica
OLOT, dijous 28 de febrer de 2019
Presentació
L’agricultura i la jardineria actual són
una de les causes principals de molts
dels problemes ambientals (canvi
climàtic, pèrdua de diversitat, pèrdua
de fertilitat del sòl) i de salut (baixa
qualitat nutricional, toxicitat dels
aliments) a que ens enfrontem
actualment. L’agricultura i jardineria
ecològica es plantegen com un pas
per a resoldre aquests problemes,
però, és realment una solució eficient i
sostenible?
Les tècniques regeneratives del sòl,
basades en la recuperació de la vida
d’aquest, es proposa com un canvi de
paradigma capa una agricultura més
sostenible i eficient que ens ajudi a
tenir cura de la nostra salut i la del
nostre planeta. En aquesta jornada es
plantejaran les bases de l’agricultura
regenerativa i es presentaran una
sèrie d’experiències on s’ha començat
a treballar d’una manera pràctica en
aquesta direcció.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Marga Icart, professora de l’Institut La Garrotxa.
9.30 h El sòl viu com a base per a un canvi en el paradigma de producció
agrícola
Sr. Marc Gracia, investigador del CREAF i responsable projecte
Polyfarming.
10.15 h Els animals com a eina principal de recuperació i gestió d’un sòl
viu
Sr. Marc Gracia, investigador del CREAF i responsable projecte
Polyfarming.
11.00 h Pausa esmorzar
11.30 h Beneficios de la carne de pasto: medioambiente y salud
Sra. Monica Fernández, coordinadora de la plataforma DeYerba.
12.00 h Planeses Agricultura regenerativa, un sistema de producció
agrosilvo-pastoral integrat com a base per a la producció
sostenible d’aliments de qualitat
Sra. Edurne Bordas, directora de Planeses.
12.30 h Experiències d'aplicació de tècniques d'agricultura regenerativa
en jardineria
Sr. Josep Sauleda, jardiner.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.00 h Es possible un canvi en la manera de fer agricultura? Reflexions
des de l’experiència en l’assessorament frutícola
Sra. Gemma Esteba, enginyera tècnica agrícola de l’ADV Fluvià.
14.00 h Pausa dinar
15.00 h Pràctica d’elaboració de bocashi
Sr. Josep Sauleda, jardiner.
17.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Institut La Garrotxa
C/ Riudaura, 110
17832 - OLOT

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Tel: 972 261144. - A/e: infogarrrotxa@fpcat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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