La fertilització orgànica
amb compost
Jornada tècnica
EL PRAT DEL LLOBREGAT, dimecres 28 de
novembre de 2018
Presentació

Programa

El compost com a fertilitzant orgànic
aporta una sèrie de beneficis al sòl i
als cultius, com l’increment de la seva
capacitat de retenir aigua i nutrients.
Aquesta aportació de matèria orgànica
millora la fertilitat i l’estructura del sòl,
contribuint a la prevenció de l’erosió i
la seva degradació i a la mitigació del
canvi climàtic.

15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Aquesta jornada està adreçada
bàsicament al sector agrari potencial
receptor d’aquest recurs (compost)
obtingut a partir de residus orgànics,
on s’explicarà els beneficis de la
utilització del compost i de la
fertilització orgànica. També es
mostraran diverses tipologies de
composts produïts a Catalunya i es
farà una demostració pràctica de la
seva aplicació en cultius hortícoles.

15.30 h Demostració de l’aplicació del compost en cultius d’horta
Sr. Felip Gràcia, Centre de Mecanització Agrària. DARP.

15.15 h Presentació de la jornada
Sr. Francesc Giró, director de Planificació Estratègia de l’ARC.
Sr. Joan Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Baix Llobregat.
DARP.
Sr. Jaume Minguell, gerent del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat.

16.00 h Mostres de diferents composts – Sessió pràctica
Equip tècnic de l’ARC i de l’Oficina de Fertilització del DARP.
16.30 h El compost a partir de residus orgànics i les plantes de
compostatge
Sra. Meri Pous, cap del Departament de Protecció del Sòl. Àrea
d’Economia Circular. ARC.
Sr. Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la gestió dels
Residus.
Sr. Roland Palacios, vicepresident de l’Associació Compostcat.
Moderadora: Sra. Pilar Chiva, directora Àrea d’Economia Circular. ARC.

Organització
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

17.20 h Pausa
17.45 h Ús de matèries orgàniques i compost al Baix Llobregat
Sr. Albert Lacunza, tècnic de l’ADV de Fruita del Baix Llobregat.
Sr. Pere Villar, enginyer agrònom. Laboratori ILERSAP.
Pagesos usuaris de compost: Sr. Jaume Olivé, Vinya de Can Font, i Sr.
Oriol Font, Can Balasch.
Moderador: Sr. Carlos Ortiz, Oficina de Fertilització i Tractament de
Dejeccions Ramaderes. DARP.
18.40 h Torn obert de preguntes i debat
19.00 h Fi de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Masia de Can Comas
Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat
Camí de la Ribera, s/n – EL PRAT DE LLOBREGAT
Localització: Com arribar-hi

Tel. 93 378 81 90

08820 EL PRAT DEL LLOBREGAT

Inscripcions
@ruralcat
@residuscat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC) a través d’aquest formulari. Per qualsevol consulta podeu
contactar amb l’ARC (Departament de Comunicació). Tel. 93 567 33 00.
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