Innovacions per a
la millora de
l’eficiència del reg
Jornada tècnica en línia
Dijous, 1 de juliol de 2021

Presentació

La preocupació pel manteniment
de les activitats i el medi natural
vinculat a l’aigua, en aquest
territori, han permès el
desenvolupament de
determinades activitats i
estratègies per a la millora de
l’eficiència en l’ús de l’aigua, en
l’àmbit agrícola. Aquestes
activitats estan finançades a
través del projecte
d’especialització i competitivitat
territorial Girona, regió sensible a
l’aigua, que lidera la Diputació de
Girona.
La millora de l’eficiència en les
infraestructures i canals de
distribució d’aigua pel regadiu, i
la previsió de consums i
necessitats d’aigua dels cultius
utilitzant les tecnologies de la
informació en l’àmbit del Baix
Ter, seran l’eix vertebrador de la
jornada.

Inscripcions

Programa
10.00 h.

Presentació de la jornada
Sr. Francesc Camps, IRTA Mas Badia.

10.15 h.

Eina de recomanacions de reg a l’Empordà
Sr. Francesc Camps. IRTA Mas Badia.
Sr. Marc Jabardo ,IRTA Mas Badia.

10.40 h.

Automatització, control i gestió d’un canal de reg
Sr. Miquel Duran, Grup de Recerca Enginyeria i Gestió del Reg, UdG.

11.00 h.

Sistema d’informació dels requeriments hídrics a temps real per
teledetecció al Baix Ter
Sr. Jaume Casadesús, IRTA – Us eficient de l’aigua.

11.20 h.

Adequació d’una xarxa secundària demostrativa de reg a baixa
pressió impulsada per energia solar
Sr. Francesc Camps, IRTA Mas Badia.

11.35 h.

Les comunitats d’usuaris d’aigua: exemples d’innovació en la
gestió
Sr. Joan Solà, Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.

12.00 h.

Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant
l’enllaç que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des
d’on podreu seguir-la.

A través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA

Més informació:
IRTA
javier.tobal@irta.cat

Organització

Col·laboració

210167 / 2,00

