
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                               

 
Gestió de l’aigua 
d’ús agrícola en 
situació 
d’escassetat 
 

Jornada tècnica en línia  Dimecres, 19 de gener de 2022 
  

 

Programa 

  9.15 h Presentació de la jornada 

Sr. Oriol Anson, secretari d’Agenda Rural del DACC. 

  9.30 h El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual 

sequera (PES)  

Sr. Jordi Molist, Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

10.15 h La gestió dels regadius en temps d’escassetat 

Sr. Joan Girona, IRTA. 

11.00 h Tecnologies per a l’ús eficient de l’aigua de reg 

Sr. Jaume Casadesus, IRTA. 

11.30 h Teledetecció i modelització per l'estudi i seguiment de la 

sequera a la conca de l'Ebre 

Sr. Pere Quintana, Observatori de l’Ebre. 

12.00 h Adaptar coneixements de l’ecofisiologia del conreus i els 

tecnològics dels regadius al secà 

Sr. Robert Savé, IRTA.  

12.45 h Taula rodona:  

Modera: Sr. Francesc Camps. IRTA Mas Badia i Junta Central 
d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter 
Sr. Pere Fournier Planas, CR Marge Esquerra del riu Muga. 

Sr. Miquel Àngel Prats, CR Pantà de Riudecanyes.   

Sr. Antoni Enjuanes, DACC. 

13.30 h Fi de la jornada 

 

              

 

 

 

Presentació 

En aquesta jornada, es vol 

presentar quines eines tenim per 

fer front a l’agricultura enfront 

l’escassetat d’aigua. L’aigua és un 

factor de producció clau per a 

l’agricultura, amb una disponibilitat 

variable en funció de la 

climatologia. Per adaptar-se a 

aquestes variacions cal conèixer 

quines estratègies de maneig dels 

cultius i del reg es tenen a l’abast. 

Aquesta jornada pretén ajudar als 

tècnics, productors i/o regants a 

l’hora de prendre la decisió de com 

utilitzar l’aigua d’ús agrari i aportar 

les tècniques culturals més adients 

en diferents situacions de 

disponibilitat d’aigua, procurant 

una productivitat màxima 

 

 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació:  

Oficina del Regant  

Tel. 973 310 715 

A/e: mtsisquella@gencat.cat  

 

Organització 

 Departament d’Acció Climàtica, 
 Alimentació i Agenda Rural  
 

            
 

              

 

 

  

  

Col·laboració 

 

         

            

  Comunitat de Regants del  

Marge Esquerra del Riu Muga 

 

 

 

 

    
 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç 

d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 

 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=tj24KDoJ&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043073&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:mtsisquella@gencat.cat

