El maneig del sòl: el gran
oblidat de l’agricultura
intensiva?
Jornada tècnica
GIRONA, dijous 29 de novembre de 2018

Presentació
El sòl sovint és l’element menys
considerat pel tècnic dins de tots els
actors que conformen una producció
agrícola. Considerar el maneig del sòl
com
una
eina
per
millorar
productivitats presents i futures passa
per un bon coneixement de la qualitat
física, química i biològica d’aquest.
La demarcació de Girona del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals de Catalunya ha considerat
oportú organitzar aquesta jornada per
donar a conèixer nous conceptes i
noves idees als tècnics que han de
prendre decisions al respecte.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Elisabet Sanchez, directora territorial del DARP a Girona.
9.30 h Restaurar la biodiversidad del suelo para restaurar la agricultura
Sra. Pilar Andrés, doctora en ciències i investigadora del CREAF.
10.30 h Agricultura orgànica com a eina de millora del sòl: de
Catalunya fins a Austràlia
Sra. Nuri Madeo, enginyera tècnica agrícola de Agroassessor
Consultors Tècnics SL.
11.00 h Efectes en el sòl i el cultiu de les aplicacions de dejeccions
ramaderes en cultius extensius; estudis a les comarques gironines
Sr. Francesc Domingo, investigador de Fundació IRTA-Mas Badia.
11.30 h Lliurament del Premi al millor PFC de Grau en Enginyeria
Agroalimentària i cloenda de la jornada
Sra. Ma. Àngels Pèlach, directora de l’Escola Politècnica Superior de la
UdG.

Sr. Jesús Domingo, president del CETAFC Demarcació de Girona.
11.45 h Cafè final de jornada

Organització

Lloc de realització
Universitat de Girona Escola Politècnica Superior (Campus Montilivi)
Edifici P1. Sala d’Actes
Carrer Mª Aurèlia Capmany, 61
17003 - GIRONA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
La demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals (Tel.: 972 24 00 47 - A/e: girona@agrifor.org)
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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