Dia Mundial de l’aigua

L’ús sostenible de l’aigua
en l’agricultura
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 22 de març de 2018

Presentació
L’ús sostenible de l’aigua ha d’ésser
l’objectiu prioritari en la nostra societat
i en tots els sectors. El sector agrari
per complir amb aquest propòsit i des
de diferents camps s’estan portant a
terme accions per a millorar l’ús de
l’aigua de reg i aquest fet permet un
estalvi i una millora de les
explotacions de regadiu.
Des del DARP, conjuntament amb
l’Oficina
del
Regant,
l’IRTA,
Comunitats de Regants i especialistes
del sector, i dins el marc del Dia
Mundial de l’Aigua s’ha organitzat una
jornada per exposar la necessitat de
l’agricultura de regadiu per a poder
produir l’alimentació necessària per a
la nostra societat, per a poder tenir
explotacions econòmicament viables i
un sector agrari pròsper. I també
exposar com els nostres regadius, i
l’agricultura
de
regadiu,
s’està
adaptant a reptes com el canvi climàtic
a través del coneixement i la
transferència tecnològica i com cada
cop augmenta l’eficiència en l’ús de
l’aigua de reg en les nostres
explotacions.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la Jornada
A determinar
10.20 h Economia de l’aigua i el repte de l’agricultura
Sr. Francesc Reguant, economista.
11.20 h Aigua i aliments: un binomi difícil de conjugar, però essencial en
els nostres dies
Dr. Joan Girona, IRTA.
12.20 h Taula rodona: Models de gestió de l’aigua de reg
Ponents de la jornada
Sr. Francesc Camps, Junta Central d’usuaris d’aigua del Baix Ter.
Sr. Ramon Miret, Comunitats de Regants Segrià Sud.
Sr. Roberto Quintilla, Comunitat General Canal d’Aragó i Catalunya.
13.30 h Cloenda de la Jornada
A determinar

Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 8a planta
08007 BARCELONA

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

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

@ruralcat
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