Serà viable la vinya
de regadiu a la DO
Penedès?
Jornada tècnica
Vilafranca del Penedès, dimecres 14 de setembre de 2022

Presentació
Al Penedès, el canvi climàtic ja ha provocat

Programa
9.00 h

Registre d’assistents

9.15 h

Presentació de la jornada

9.30 h

El Mediterrani, un món dins del Món

increments de la temperatura mitjana i
reduccions de la precipitació, especialment en
els mesos d’estiu, i es preveu que siguin més
significatius cap a finals de segle. Per garantir

Sr. Robert Savé Monserrat, IRTA.

la sostenibilitat de la viticultura calen solucions

Penedès, l’aigua és majoritàriament

Avaluació dels impactes del canvi climàtic a les
necessitats hídriques i el cicle de cultiu de la vinya
a la DO Penedès

subterrània, i no sempre està disponible en la

Sra. Inmaculada Funes Mesa, IRTA.

adaptatives. El reg podria ser una solució per

9.50 h

mantenir l’eficiència productiva. Tanmateix, al

quantitat i qualitat adequades. Avaluar les
possibilitats de transformar a regadiu aquesta
àrea, l’impacte ambiental del procés i donar
estratègies per a la transformació parcial del

10.10 h

Pausa

10.40 h

Estat de les aigües subterrànies dins de la DO
Penedès

secà al regadiu en el sector vitivinícola és

Sr. José David Comino Martínez, ACA.

l’objectiu de l’activitat demostrativa que es
presenta en aquesta jornada “SECAREGVIN
Viabilitat de la transformació de vinya de secà a

Estratègies de maneig del reg en condicions de
baixa disponibilitat d’aigua

regadiu en la D.O. Penedès” (ref. 058_2019),

Sr. Joan Girona Gomis, IRTA.

11.00 h

operació 01.02.01 (transferència tecnològica)
del PDR de Catalunya 2014-2020.

11.20 h

Sr. David Sanjuan Delmás, EURECAT.

Lloc de realització
11.40 h
Centre Àgora
Plaça l’Àgora, 1
08720 Vilafranca del Penedès

Inscripcions

Guia pel càlcul de l’empremta hídrica i els impactes
ambientals de l’ús d’aigua del freàtic

Taula rodona i torn de preguntes
Modera: Sra. Felicidad de Herralde Traveria, IRTA.

13.30 h

Cloenda de la jornada

Organització

Col·laboració

A través de l’IRTA: Inscripcions
Per a més informació:
Sra. Montse Palau
A/e: montserrat.palau@irta.cat

220868 / 2,50

