Millora del reg i la gestió
de l’aigua en zones d’alt
impacte ambiental
Jornada tècnica
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, divendres 25 de maig
de 2018

Presentació
L’agricultura és la primera activitat
econòmica usuària de recursos hídrics,
pel que la millora en la gestió de l’aigua
en termes d’eficiència i optimització
dels sistemes de regadiu i bones
pràctiques són un element clau en
l’estalvi de costos productius i en la
millora de la qualitat i quantitat del
recurs.
En aquesta jornada es determinaran
els punts clau per a les millores més
significatives en l’eficiència de l’ús de
l’aigua
de
reg,
les
millores
tecnològiques
i
metodològiques
d’optimització i s’abordaran exemples
pràctics d’avaluació de la demanda
envers la disponibilitat, salinització de
sòls o avaluació de l’impacte del
regadiu en el medi.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Gestió de l’aigua en diferents comunitats de regants
Sr. Josep Maria Villar, Universitat de Lleida.
Sr. Francesc Ferrer, Universitat de Lleida.
11.00 h Millora de la gestió del reg a la costa Est dels Estats Units
Sr. John D. Lea-Cox, University of Maryland.
12.00 h Pausa
12.30 h Exemples de sistemes de reg sostenible a l’Empordà
Sr. Albert Roselló, SAF Sampling.
13.30 h Pausa
16.00 h Visita a les vinyes del Celler Espelt
Sra. Anna Espelt, Celler Espelt.
Sr. Dylan Grigg, Celler Espelt.
18.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
El Cortalet. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
GIV-6216 (ctra. Sant Pere Pescador-Castelló d’Empúries) km 4,2
17486 - CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Centre d’Informació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
(Tel.: 972 454 222 - A/e: opalou@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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