Jornades tècniques de la
XXXIII Setmana Agrària de
Bellpuig
Jornada i visita tècnica
BELLPUIG, 10, 12 i 13 de desembre de 2019

Presentació
Aquest any, en la XXXIII edició de la
Setmana Agrària de Bellpuig constarà
d’un format diferent als anys anteriors.
El
primer dia començarà amb la
presentació del nou decret 153 que
regula l’aplicació de les dejeccions
ramaderes i dels adobs minerals, amb
novetats importants respecte a
l’anterior decret, que afecta tant a
explotacions
ramaderes,
com
agrícoles, com a empreses de serveis.
El segon dia es tractarà el tema de la
modernització dels Canals d’Urgell, un
repte de futur important per al nostre
territori. Una modernització ambiciosa,
però necessària al mateix temps per
millorar la competitivitat de les nostres
explotacions.
El tercer dia i com a novetat en
aquestes jornades, durant el matí, es
farà una visita tècnica a l’àrea
modernitzada de la col·lectivitat nº 16
a la zona de Bell-lloc, guiada i
explicada pel personal tècnic que han
intervingut en aquest procés de
transformació de reg tradicional a reg
pressuritzat d’aquesta col·lectivitat.
Us hi esperem.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
Dimarts 10 de desembre

190238 / 1,00

19.30 h Inauguració i presentació de les jornades
Il·lm. Sr. Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
19.50 h Decret 153/2019. Dejeccions i nitrats minerals, impacte sobre
sector agrícola i ramader
Sr. Jordi Vidal, cap dels serveis tècnics de JARC.

Dijous 12 de desembre

199110 / 1,50

19.30 h Perspectives de futur dels Canals d’Urgell
Sr. Amadeu Ros, president de la Comunitat General de Regants
dels Canals d’Urgell.
19.45 h Estudi de la modernització del sistema hidràulic dels Canals
d’Urgell
Sr. Xavier Guixà, enginyer agrònom, Divisió d’Obres Hidràuliques,
Infraestructures.Cat.

Divendres 13 de desembre

199111 / 3,00

9.30 h Trobada davant la llotja de Bellpuig i sortida cap a Bell-lloc
10.00 h Visita tècnica a l’àrea modernitzada de la col·lectivitat nº 16 dels
Canals d’Urgell a Bell-lloc
Sr. Gustau Carrillo, tècnic de la col·lectivitat nº 16 dels Canals
d’Urgell.
Sr. Josep Marquez, tècnic de la UTE Regs d’Urgell Bell-lloc.
Sr. Josep Grífol, president de la col·lectivitat nº 16.
Sr. Ventura Roca, síndic de la col·lectivitat nº 16.
13.00 h Cloenda de les jornades
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal de l’Urgell del DARP.

Lloc de realització
Col·laboració

Llotja de Bellpuig
Av. de Lleida, 81 bis
25250 - BELLPUIG

Col·lectivitat nº16
dels Canals d’Urgell

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
l’Urgell: (Tel.: 973 310 553 – A/e: aurgell.daam@gencat.cat)

@ruralcat

LOGO Alba PONS

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

