Beneficis de les
basses agrícoles
per a la
biodiversitat
Jornada tècnica
Mataró, divendres 12 de novembre de 2021

Presentació

Programa
10.00 h

En el context mediterrani, els
sistemes aquàtics es troben
amenaçats. Durant la jornada
s’exposarà la problemàtica que
encaren i per què és necessari
actuar-hi des de la creació i
conservació de basses en finques agràries. Si es gestionen
adequadament, aquestes
aporten beneficis per a l’ecosistema i la pagesia: segrest de
carboni, recàrrega d’aqüífers,
protecció de la biodiversitat,
eliminació de l’excés de nutrients en l’aigua, control de
plagues, pol·linització, regulació
davant de fenòmens adversos,
moderació de les condicions
climàtiques... Durant la jornada
s’exposaran mesures per a la
gestió de basses agrícoles i
després es realitzarà una visita
de camp.

Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Helena Clos, Associació agroambiental Temps de Saó.

10.05 h

Basses amb argila compactada per a la biodiversitat
Sr. Oriol Aisa, les Llacunes.

10.30 h

Basses agrícoles i conservació dels amfibis
Sra. Roser Campeny, Minuartia.

11.00 h

Com podem millorar la biodiversitat? Aliances, xarxes
i finançament pel capital natural: de la finca agrària a
les organitzacions de suport
Sr. Jordi Pietx, consultor.

11.30 h

Pausa

12.00 h

Avantatges i inconvenients de naturalitzar basses
agrícoles
Sr. Sergi Garcia, Associació Galanthus.

12.30 h

Basses en l’agricultura d’alt valor natural
Sr. Ander Achotegui, Fundació Emys.

13.00 h
Lloc de realització

Cloenda i visita de camp
La visita es farà a la finca de la SèniaViva (10 minuts a peu
de la biblioteca).
Sr. Oriol Aisa, les Llacunes.

Sala d’actes de la Biblioteca Antoni
Comas
C. d’Enric Prat de la Riba, 110
08301 Mataró

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront la COVID-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Inscripcions

Organització
A través del RuralCat: inscripció
Per a més informació:
tempsdesao@gmail.com

º

210550 / 3,00

