Agroforesteria: optimitzant
fertilitat, biodiversitat i
rendibilitat
Jornada tècnica en línia
Dimecres 3 de març de 2021

Presentació
L’arbre és un element clau del paisatge
i que sovint ha estat deixat de banda de
la producció agrícola, tret que no s’hagi
extret un rendiment directe, com seria
el cas la fructicultura. Però aquesta
simplificació dels sistemes agraris, ha
portat a desaprofitar el gran potencial
que representa sumar arbre i
agricultura, en quant a la millora de la
fertilitat del sòl, l’aportació de
biodiversitat, la gestió del microclima
de la parcel·la i
l’augment dels
beneficis econòmics per unitat de
superfície cultivada. La concepció i
execució de projectes agroforestals
impliquen una bona diagnosi de l’indret
i una bona planificació, per tal d’assolir
amb èxit els seus objectius productius i
ambientals. L’agroforesteria a França,
porta molts anys de trajectòria i al
CTFC s’està treballant als darrers anys
per a implementar els models
agroforestals a
casa nostra. En
aquesta jornada veure’m com abordarho.

Programa
9.25 h Entrada a la plataforma i benvinguda
9.30 h Presentació de la jornada
Sra. Marta Arce, professora de l’Escola Agrària de Manresa
9.40 h L’agroforesteria una bona estratègia per transitar cap sòls vius i
fèrtils.
Maximitzant els beneficis ambientals, agronòmics i econòmics
dels ecosistemes agraris.
L’agroforesteria als sistemes agraris i en totes les condicions
climàtiques: des dels cultius extensius, la vinya, els fruiters, o la
horticultura, a més a més de la ramaderia.
Sr. Alain Canet, agrònom especialista en sistemes agroforestals i
director de l’associació Arbre et Paysage 32 (França).
Traducció i subtítols per part de la Sr. Alexandra Dufour.
10.40 h Els sistemes agroforestals: tenen cabuda a Catalunya?
•
Reflexions per al disseny d'aquests sistemes
•
Condicions més interessants per a la seva implementació
•
Marc normatiu: grans oportunitats emergents
•
Exemples de sistemes agroforestals en el nostre context
Sr. Jaime Coello Gómez, enginyer de forests i investigador del
programa de Gestió Forestal Multifuncional, del Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya.
11.15 h Torn de preguntes

Organització
11.30 h Cloenda de la jornada
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador (Tel.: 938 749 060 - A/e: joamador@gencat.cat)
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