Biodiversitat pràctica a
l'horta ecològica
Jornada tècnica en línia
Dimarts 18 de maig de 2021

Presentació
La gestió de la sanitat i la fertilitat del
hort ecològic passa necessàriament
per al foment de la biodiversitat.
Biodiversitat de l’entorn, vegetal,
animal, edàfica, cultivada, espontània
o instal·lada per la mà pagesa, és una
eina clau en la gestió de l’horta
ecològica tan a petita escala com a
escala professional.
Però com afavorir-la? Com crear
entorns
realment
diversos
i
funcionals? Quines infraestructures
ecològiques podem implantar als
nostres horts?
La jornada vol posar de manifest que si
col·laborem amb la natura, el seu
retorn en vers els nostres objectius
hortícoles és exuberant!
S’aportaran idees i recursos pràctics
per engrescar-se a crear punts de
biodiversitat i elements que resultaran
molt útils per atraure i potenciar la
fauna útil.

Programa
9.50 h Entrada a la plataforma i benvinguda
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Lletjós Castells, director del Serveis Territorials del
DARP a la Catalunya Central.
10.10 h La biodiversitat, eina clau en la gestió ecològica de l'hort
Cal intervenir o no?
10.50 h Algunes propostes d'infraestructures ecològiques que aporten
biodiversitat:
Bandes florals
Vegetació espontània
Tanques i closos vegetals
Caixes niu per ocells i ratpenats
Basses i estanys
Hotels d'insectes
Associacions de cultius
11.40 h Torn obert de preguntes
12.00 h Cloenda de la jornada
Les ponències aniran a càrrec de la Sra. Gisela Mir i el Sr. Mark Biffen,
permacultors, formadors i impulsors del projecte Phoenicurus.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina Comarcal del Berguedà
(Tel.: 938 214 470 - A/e: abergueda.daam@gencat.cat)
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