DOBLE JORNADA PRÀCTICA:
BENEFICIS AGRÍCOLES DE LA
CONSERVACIÓ DE LA NATURA
Formació
Can Moragues (Riudarenes), dissabte 10 d’abril de 2021
El Mas Roig (Palafolls), dissabte 17 d’abril de 2021
Presentació
Les terres de cultiu i les pastures ocupen gran part de la Unió Europea (40% de la superfície total de la Unió Europea). Les pràctiques
agrícoles que es duen a terme en aquests espais influeixen fortament en la conservació de la biodiversitat, el canvi climàtic i la qualitat del
sòl, l’aire i l’aigua. El que no es comenta tant sovint és que la natura també és absolutament imprescindible per al correcte funcionament
de l’agricultura, i que tenim molt marge per millorar la producció agrícola en les nostres finques: la conservació i gestió adequada de
tanques vegetals, boscos, marges, sèquies o basses pot millorar de forma important la pol·linització, el control de plagues o la protecció
contra ventades, aiguats o sequeres.
El projecte RESIFARMS busca donar eines i formar a la pagesia i els tècnics agrícoles per aprofitar les sinergies entre la producció
agrícola i la conservació de la natura. En aquest cas oferim aquestes sessions pràctiques i gratuïtes, realitzades en dues finques
agrícoles diferents on s’abordaran els temes que es detallen en el següent programa. El darrer dia, els assistents realitzaran dissenys de
conservació sobre els mapes de les seves pròpies finques a partir dels coneixements adquirits.

Programa – Dissabte 10 d’abril de 2021 (Can
Moragues)

Programa – Dissabte 17 d’abril de 2021 (El Mas
Roig)

9:00 h Inici de la jornada

9:00 h Inici de la jornada

9:05 h Presentació de la Jornada i els ponents

9:05 h Presentació de la Jornada i els ponents

9:10 h Efectes positius i negatius de l’agricultura sobre el
medi (teòric)

9:10 h Tanques vegetals

10:40 h La biodiversitat, el cor de l’agricultura (teòric)

10:10 h Espais oberts
10:40 h Pausa

10:10 h Els marges

11:00 h Visita a la finca per avaluar tanques vegetals, marges,
basses o espais oberts

10:40 h Pausa
11:00 h Les basses i les sèquies
11:40 h Visita a la finca per avaluar marges, basses i sèquies

12:30 h Realització de dissenys sobre mapa de les pròpies
finques per part dels assistents
13:30 h Final de la jornada

13:40 h Final de la jornada

Lloc de realització
Fundació Emys (Can Moragues)
Ctra. Sta. Coloma de Farners, km 21.1

El Mas Roig
-

17421 – RIUDARENES

08389 – PALAFOLLS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
https://www.fundacioemys.org/experiencies/doble-jornada-beneficis-agricoles-de-la-conservacio-de-la-natura/
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