Noves actuacions en el marc
de la fertilització a la conca
dels barrancs Lledó i Pelós
Jornada tècnica
SANTA BÀRBARA, dimarts 16 d’abril de 2019
Presentació
El Projecte de Conques és una aposta
de treball impulsada pel DARP amb la
finalitat de promoure les bones
pràctiques agràries en diverses conques
hidrogràfiques arreu del territori català.
La iniciativa servirà per posar en ús els
mètodes, les eines i les tècniques, ja
provades en el marc dels Plans per a la
Millora de la Fertilització Agrària, i mirar
d’incrementar l’eficiència en la utilització
dels fertilitzants, especialment els
orgànics.

Programa
10.00 h Inscripcions
10.15 h Presentació de la jornada
Sr. Antonio Ollés, regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara.
10.30 h Introducció del Projecte de Conques
Sr. Carlos Ortiz, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària del DARP.
Sr. Josep Fraile i Sra. Núria Micola, Agència Catalana de l’Aigua.

El projecte preveu el seguiment d’aigües
en diferents punts de cada conca per
part de l’ACA.

11.00 h Actuacions a la conca dels barrancs Lledó i Pelós
Sra. Gemma Murillo, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària del DARP.

Les actuacions se centren, doncs, en la
transferència als agricultors, ramaders i
empreses de serveis que actuen en
cada
conca,
de
coneixements
necessaris per millorar les pràctiques de
fertilització i les eines i equipaments que
s’utilitzen per a fer-ho.

11.15 h Pausa

Així mateix, es realitzaran tasques
encaminades a avaluar en el temps,
almenys durant un període de 4-5 anys,
la incidència de les millores realitzades
en el sistema agrari.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

11.30 h Influència de la fertilització nitrogenada en la qualitat de l´oli
Sr. Amadeu Arbonés, IRTA.
12.00h L’eina de recomanacions de reg de RuralCat
Sra. Maite Sisquella, Oficina del Regant del DARP.
12.30 h Casos pràctics per a l’estalvi d’aigua en el reg de cítrics
Sr. Albert Rosselló, SAF sampling water.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Julio Monfort, cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial de
les Terres de l'Ebre.

Lloc de realització
Smartcentre
C/ Mare de Déu de Montserrat, 28
43570 - SANTA BÀRBARA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
DARP (Tel.: 973 22 08 68 – A/e: nuria.canut@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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