Novetats en la
tecnologia de
tractaments de
dejeccions ramaderes
Jornada tècnica
Lleida, 30 de novembre de 2021

Presentació
L’evolució dels darrers anys pel que
fa a les tecnologies de tractament de
les dejeccions ramaderes ha fet
necessari actualitzar i adaptar la
informació disponible a les
circumstàncies especifiques de
Catalunya.
Fruit d’aquesta actualització a finals
del 2020 es va publicar la Guia de
les tecnologies de tractament de les
dejeccions ramaderes, en què
s’analitzen les diferents opcions
tecnològiques amb l’objectiu d’oferir
una informació clara i detallada dels
tractaments que es poden implantar
a la pròpia explotació ramadera.
Durant la jornada es presentaran
aquestes novetats i s’orientarà sobre
el cost que pot suposar la seva
implantació.

Programa
9.30 h
10.00 h

Apertura i arribada
Presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i
Ramaderia del DACC.

10.20 h

BLOC 1: Fonament, implantació i eficiència de les
tecnologies de base físico-química
 Separació sòlid-líquid
Sr. Víctor Riau, IRTA



Assecatge solar
Sr. Francesc Prenafeta, IRTA



Stripping/Absorció
Sr. August Bonmatí, IRTA

10.50 h

Torn de preguntes del BLOC 1

11.00 h

BLOC 2: Fonament, implantació i eficiència de les
tecnologies de base biològica


Compostatge
Sra. Rafi Cáceres, IRTA.



Digestió anaeròbia
Sra. Belén Fernández, IRTA.



Nitrificació-desnitrificació
Sr. Albert Magrí, Universitat de Girona.

11.30 h

Torn de preguntes del BLOC 2

11.40 h

Pausa

12.00 h

Control i seguiment dels tractaments consolidats
Sr. Joan Parera, Projecte LIFE AGRICLOSE.
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Programa
12.20 h

Ús agronòmic dels productes obtinguts després del
tractament consolidat
Sr. Jordi Tugues, Projecte LIFE AGRICLOSE.

12.40 h

Costos d’inversió i operació dels tractaments
Sr. Francesc Prenafeta, IRTA.

Lloc de realització

13.00 h

Taula rodona amb tots els ponents

13.30 h

Cloenda de la jornada
Sr. Carlos Ortiz, Projecte LIFE AGRICLOSE.

Sala d'Actes de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària
Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191
LLEIDA

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sra. Núria Canut
A/e: nuria.canut@gencat.cat

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.
Es requereix inscripció.

També es retransmetrà en streaming a través del canal Youtube de
RuralCat. Per a més informació i rebre l’enllaç: nuria.canut@gencat.cat
No cal inscripció.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració
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