Regar és la millor estratègia
adaptativa al canvi climàtic.
On, quan, com i per què?
Jornada tècnica
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 6 de novembre de 2019
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Presentació
La viticultura catalana i la espanyola,
és majoritàriament de secà (65%) i la
resta de regadiu.
En el Penedès, a Catalunya, d’una
manera general es valora el pas del
secà al regadiu com la solució al canvi
climàtic, sense tenir present, temes
tan bàsics com que per exemple:
sense aigua, no hi ha reg, sense bona
aigua és molt difícil, sense diners no hi
ha energia i per tant no hi ha
rendibilitat, que els quilos no són el
futur, que regar no és mullar, que la
inversió cal fer-la amortitzable...
És dir, és una solució en uns moments
de gran incertesa i per tant les
decisions cal fer-les en base a la
ciència, la tècnica i el sentit comú.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Cuyas, coordinador Projectes Estratègics. Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
Dr. Robert Savé, coordinador de Vitivinicultura de l’IRTA.
10.00 h Ús d’aigües de freàtic, limitacions hidrològiques i legislatives
Dr. David Comino, Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
10.30 h Estratègia d’adaptació de la vinya davant el canvi climàtic.
Dra. Felicidad de Herralde, investigadora de Fructicultura de l’IRTA.
11.00 h Aplicació del reg deficitari en condicions de sequera extrema.
Pros i contres
Dr. Arturo Torrecillas, professor d’investigació del CEBAS - CSIC.
11.30 h La tecnificació en l’ús eficient de l’aigua, les seves projeccions i
límits
Dr. Joan Girona, investigador de l’Ús eficient de l’aigua de l’IRTA.
12.00 h Pausa-cafè

Organització

12.20 h Taula rodona
Dr. David Comino, Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Dra. Felicidad de Herralde, investigadora de Fructicultura de l’IRTA
Dr. Arturo Torrecillas, professor d’investigació del CEBAS - CSIC
Dr. Joan Girona, investigador de l’Ús eficient de l’aigua de l’IRTA
Moderadors: Dr. Xoan Elorduy (INCAVI) i Dr. Robert Savé,
investigador de Fructicultura de l’IRTA.
13.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Col·laboració

Edifici de l’Enològica
Carrer de Cal Bolet, 20
08305 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Mapa: MAPA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA

@ruralcat

Per a qualsevol dubte es pot adreçar a la Sra. Sandra Altabas
A/e: sandra.altabas@irta.cat
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