Dies del reg a la sèquia de
Torres de Segre
Jornada tècnica
TORRES DE SEGRE, 21 de novembre de 2019

Presentació

Programa

La modernització de zones de reg per
gravetat
a
pressuritzat
aporta
avantatges en el maneig del reg i una
millora en l’eficiència del reg.

9.00 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Carles Miró, alcalde de Torres de Segre.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.

En aquesta jornada es preveu
presentar alternatives de conreu per a
fer front a les inversions proposades
en la millora de les instal·lacions de
reg de la comunitat de regants.

9.15 h Presentació del projecte de la modernització del reg a la zona
Emprius i Plans de la sèquia de Torres de Segre
Sr. Gustau Carrillo. Vèrtex Agroforestal.

Aquesta modernització implicarà un
increment
d’oportunitats
d’altres
cultius no habituals a la zona i que cal
tenir en compte, aquetes alternatives
seran possibles gràcies a una millor
gestió de l’aigua. Tots els canvis
generen incerteses i cal tenir una visió
de futur del sector agroalimentari
català per a fer front amb seguretat a
les inversions.

9.30 h Visió de l’economia agroalimentària: regadiu, sector fruita, etc.
Sr. Francesc Reguant, president de la Comissió Agroalimentària del
Col·legi d’Economistes.
10.15 h El cultiu de les hortícoles
Sr. Jordi Ariño, Federació Selmar.
11.00 h Pausa
11.30 h El cultiu de l’ametller i noguer
Sra. Marta Maldonado, IRTA.
Sra. Neus Aletà, IRTA.
12.30 h El cultiu de les plantes aromàtiques
Sr. Juan Jose de Lope, Alcarria Flora.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Josep Ll. Huguet, president de la Comissió d’Agricultura de
l’Ajuntament de Torres de Segre.
Sr. Josep Cases Cuello, president de la Comunitat de Regants de la
Sèquia de Torres de Segre.

Lloc de realització
Comunitat de Regants de la
Sèquia de Torres de Segre

Col·laboració

Ajuntament de Torres
de Segre

Ajuntament Torres de Segre
Sala d’Actes
Plaça de Catalunya
TORRES DE SEGRE

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant contactant amb la Sra. Maite Sisquella
(Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat )
També us podeu inscriure a la jornada a través del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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