Adaptació de les pràctiques
agrícoles periurbanes al canvi
climàtic: resultats del projecte
Tornasòl
Jornada tècnica
Dimecres 5 de maig de 2021
Presentació
El reciclatge de la matèria orgànica
disponible a les zones periurbanes pot
contribuir a la millora de la qualitat del sòl i
a l’adaptació de les explotacions agrícoles
al canvi climàtic. El compostatge a petita
escala, si pot ser en pròpia finca, és una
peça clau per la valorització dels residus
orgànics i per la rendibilitat i sostenibilitat
de les explotacions agrícoles. En el
projecte Tornasòl, a través del procés de
compostatge, s’ha recuperat la matèria
orgànica procedent de la ramaderia de
Collserola i restes de poda de les ciutats
de Sant Cugat i de Cerdanyola del Vallès
i s’ha aplicat en diverses finques agrícoles
de Collserola. A la jornada es presentaran
els resultats de les mesures en finca
obtingudes durant el projecte Tornasòl,
s’explicarà la metodologia de compostatge
que es recomana, fruit en part dels
resultats del projecte, i es farà una
valoració de les adaptacions al canvi
climàtic que es consideren necessàries en
el context del Parc de Collserola.

Programa
18.00 h Presentació de la jornada
18.10 h Efectes de l’aplicació de composts de diverses relacions C/N en
la producció hortícola i en la millora de l’activitat microbiana del
sòl
Sr. Joan Romanyà. Universitat de Barcelona.
18.40 h Ús de compost i segrest de carboni: estimacions a partir de les
mesures en les parcel·les del projecte i extrapolació a nivell de
finca
Sr. Joan Romanyà. Universitat de Barcelona.
19.00 h Com fer compost ric en carboni
Sr. Jordi Puig. L’Espigall.
19.15 h Anàlisi agrícola estratègic en clau del canvi climàtic al Parc de
Collserola. Possibles adaptacions del canvi climàtic a
l’agricultura de Collserola
Sr. Jordi Puig. L’Espigall.
19.40 h Preguntes
20.00 h Cloenda de la jornada

Organització
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.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Sr. Joan Romanyà
(A/e: jromanya@ub.edu – Tel. 934024494)

#PATT2021

Amb el suport de
Amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Proyecto: Proyectos de Adaptación al Cambio
Climático. 2019-2021.
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