61a Fira Agrària de Sant Miquel

Espai de Transferència
tecnològica en reg (I)
Illa del Reg

Jornada tècnica
LLEIDA, dijous 24 de setembre de 2015

Presentació

Programa

L’Illa del Reg, és un espai temàtic dels
regadius i de les comunitats de regants
de Catalunya, dins el marc de la Fira de
Sant Miquel de Lleida. Aquest espai ha
estat promogut i desenvolupat des del
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP).

16.00 h Presentació

Els objectius principals que es pretenen
assolir en aquest espai són, d’una banda
,la visualització de les accions que
s’estan duent a terme des de
l’administració per millorar l’ús eficient de
l’aigua de reg, i per altra banda mostrar
a la societat civil que els regadius són
sostenibles
i
permeten
obtenir
proveïment
continuat
d’aliments,
afavorint la seguretat alimentaria al
territori.

16.45 h Noves tendències en regulació de xarxes pressuritzades de reg.
Utilització de pilots electrònics

L’Illa del Reg s’ha concebut com un
espai
dinàmic
de
transferència
tecnològica, i a més a més de l’exposició
de l’estand, s’han organitzat un seguit de
presentacions temàtiques, amb l’objectiu
d’abordar, d’una forma breu, diferents
aspectes d’actualitat que afecten als
regadius de Catalunya.

Sr. Joan Girona, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries. DARP.

16.30 h Sistema voluntari de gestió energètica i ambiental
Sr. Juanjo Escobar. ICAEN.

Sr. Santi Singla. Regaber

17.00 h Exploración del bulbo húmedo en plantación joven de almendro
Sr. Primitivo Tovaruela. Irritec.

17.15 h Control remot de la fertirrigació en un sol clic
Sr. Xavier Martinez. ITC.

17.30 h Del perfil del sòl a la monitorització del reg
Sr. David Tous. SAF.

17.45 h Experiència de reg localitzat en arròs
Sra. Laura Rovira. ADV arròs de Pals.

18.00 h La comunitat d'usuaris d'aigua al Baix Ter, una nova forma de
gestió de l'aigua al territori
Sr. Francesc Camps. Fundació Mas Badia – IRTA.

18.15 h Experiencias de riego por goteo suberráneo en cultivos leñosos y
extensivos
Sr. Fco. Javier Martínez. Azud.

Llocs de realització
Fira de Sant Miquel
Sala Pavelló 4
(Espai annex a l’illa del Reg)

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

18.30 h La qualitat de la poma en alçada i la seva viabilitat en el Segarra
Garrigues
Sr. Toni Vitores. Fruits de Ponent.

18.45 h La contractació d’energia elèctrica. Resum d’actuacions de
l’Oficina del Regant
Srs. Xavier Guixà i Joan Latorre. Infraestructures.cat.

19.00 h Modernització sense costos energètics: Elements pel control i
regulació de l'aigua en canals i sèquies
Sr. Jordi Pujades. Rubicon.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina del
Regant. Sra. 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: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Col·laboració
@ruralcat

ADV Arròs de Pals

1202 / 3,00

61a Fira Agrària de Sant Miquel

Espai de Transferència
tecnològica en reg (II)
Illa del Reg

Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 25 de setembre de 2015

Presentació

Programa

L’Illa del Reg, és un espai temàtic dels
regadius i de les comunitats de regants
de Catalunya, dins el marc de la Fira de
Sant Miquel de Lleida. Aquest espai ha
estat promogut i desenvolupat des del
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP).

16.00 h Presentació

Els objectius principals que es pretenen
assolir en aquest espai són, d’una
banda, la visualització de les accions
que s’estan duent a terme des de
l’administració per millorar l’ús eficient de
l’aigua de reg, i per altra banda mostrar
a la societat civil que els regadius són
sostenibles
i
permeten
obtenir
proveïment
continuat
d’aliments,
afavorint la seguretat alimentaria al
territori.

16.45 h GIS i Dispositius mòbils. Exemples reals d'ús en la gestió/inventari
del reg en Comunitats de Regants i en finques agrícoles

L’Illa del Reg s’ha concebut com un
espai
dinàmic
de
transferència
tecnològica, i a més a més de l’exposició
de l’estand, s’han organitzat un seguit de
presentacions temàtiques amb l’objectiu
d’abordar, d’una forma breu, diferents
aspectes d’actualitat que afecten als
regadius de Catalunya.

Sr. Joan Girona, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries. DARP.

16.30 h Comporta per automatitzar el reg a tesa
Sr. Joaquim Monserrat. UdL.

Sr. Gustau Carrillo i Antoni Riba. Vertex.

17.00 h Eines disponibles per una millor gestió del reg
Sra. Maite Sisquella. Oficina del Regant – EA Tàrrega.

17.15 h Mesures de l’estat hídric amb sensors i aparells que mesuren
paràmetres fisiològics de la planta
Sr. Pep Oncins.Solfranc.

17.30 h Sistemas de telecontrol para canales y redes de distribución de
agua
Sr. Miguel Tejero. Riegosalz.

17.45 h Millores en el disseny de filtres de sorra per la reducció del
consum energètic en instal·lacions de reg per degoteig
Sr. Gerard Arbat. Universitat de Girona.

18.00 h Gestió de Comunitats de Regants
Sr. Xavier Novensá. SAGE.

18.15 h Petjada hídrica i millora de la gestió del reg en parcel.la
Sr. Francesc Ferrer. LabFerrer /Efoodprint.

Llocs de realització

18.30 h Ús de microaspersors en el control antigelada
Sr. Marc Solà. Naandanjain.

Fira de Sant Miquel
Sala Pavelló 4

18.45 h Optimització energètica de bombes
Sr. Edgar Rubion. Eurecat-bdigital.

(Espai annex a l’illa del Reg)

Inscripcions
Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina del
Regant. Sra. 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: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Col·laboració

@ruralcat
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