VIII Jornades
tècniques de Preixana:
Reg pressuritzat
Jornades tècniques i demostració de reg
PREIXANA, 4, 5, 6, 7 i 8 de febrer de 2019
Presentació
En aquesta VIII edició de les Jornades
tècniques de Preixana, es tractarà els
sistemes de reg i tots els aspectes
tècnics a considerar per una millor
eficiència en l’ús de l’aigua de reg, tant
en planificació i programació de la
campanya de reg, com en aspectes
d’instal·lacions de reg pressuritzat.
S’han programat cinc dies de jornades
tècniques
que
repassaran
els
aspectes més importants en un
correcte ús de l’aigua de reg.
El primer dia es parlarà de la gestió
eficient de l’aigua de reg i la
programació de reg, el segon i tercer
dia l’objectiu serà exposar quines
instal·lacions de reg per degoteig i
cobertura són necessàries per una
bona gestió.
El quart dia s’ha preparat una taula
rodona amb productors i representants
d’empreses
agroindustrials
que
exposaran quins avantatges els ha
suposat el regadiu.
Finalment l’últim dia serà una jornada
de camp amb l’exposició de diferents
sistemes de reg localitzat i cobertures
instal·lades in situ per poder observar
les noves tecnologies que ens
presenten fabricants i instal·ladors del
sector del reg.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
Dilluns 4 de febrer
19.00 h Inauguració de la Jornada
Il·lm. Sr. Jaume Pané, alcalde de Preixana.
Sr. Josep Coll, president de la Cooperativa d’Ivars.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
19.15 h L’eina de recomanacions de reg de RuralCat
Sra. Maite Sisquella, Oficina del Regant del DARP.
20.00 h Gestió eficient de l’aigua. L’eina més important per produir
aliments
Dr. Joan Girona, investigador de l’IRTA.
Dimarts 5 de febrer
19.00 h Instal·lacions de reg per degoteig
Sr. Xavier Guixà, enginyer agrònom d’Infraestructures.cat.
Dimecres 6 de febrer
19.00 h Sistemes de reg per aspersió
Sra. Nery Zapata, científica titular del CSIC a Zaragoza.
Dijous 7 de febrer
19.00 h Taula rodona. Experiències en reg pressuritzat
Sr. Robert Brufau, enginyer agrònom. Fructicultor.
Sr. Joan Fortuny, responsable del projecte agrícola del Grup Borges.
Sr. Joaquim Gené, especialista en conreus extensius.
Sr. Josep Mª Jové, president Canal Segarra-Garrigues. Olivera.
Sr. Antoni Pané, director gerent de Cooperativa d’Ivars. Pastone.
Divendres 8 de febrer
9.00 h Inscripcions i esmorzar a la Jornada de camp
10.00 h Demostració d’instal·lacions de reg, accessoris i equipaments
14.00 h Cloenda de la Jornada de camp
Sr. Antonio Enjuanes, sub-director general d'Infraestructures Rurals del
DARP.
Dinar.

Lloc de realització
Jornades tècniques:

Del 4 al 7 de febrer, al Local de S. Llorenç. C/ Sant Llorenç, 1

Col·laboració

Jornada de camp a Preixana:

Dia 8 de febrer, al camp situat a UTM 31; X 339.074.95; Y 4.606.893.88
Enllaç de localització mapa.
25263 PREIXANA

Inscripcions
Fabricants i distribuïdors de materials i
equipaments de reg

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
l’Urgell (Tel.: 973 310553 – A/e: aurgell.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
170736 / 6,00
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

