Aquapònia, un sistema de
producció agrària i piscícola
sostenible amb l’entorn
Jornada tècnica
CONSTANTÍ, dimecres 17 de maig de 2017

Presentació
El món va decididament cap a una
gestió sostenible i respectuosa dels
recursos naturals. L'augment de
població i la seva incidència en el
medi ambient fa ara més que mai que
l’optimització de la gestió d'aquests
recursos sigui una necessitat. Així,
tècniques
mixtes
de
producció
d'aliments com l'aqüapònia, el biofloc,
o els sistemes de recirculació de
l’aigua s'estan implantant a nivell
internacional amb molt bons resultats.
A Catalunya no ens volem quedar
enrere en aquest repte, i és per aquest
motiu que la Direcció General de
Pesca
i
Afers
Marítims
en
col•laboració amb l'Escola Agrària de
Mas Bové organitzen aquesta jornada
per divulgar i estimular aquests tipus
d'accions al territori.

Programa
15.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Sergi Tudela i Casanovas, director General de Pesca i Afers
Marítims del DARP.
16.15 h L'aqüicultura, els mitjans de comunicació i la seva percepció social
Sr. Pablo Bou Mira, promotor de la Xarxa de Referència d'R+D+I en
Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya (XRAQ).
16.45 h Ús sostenible de l'aigua a l'aqüicultura (RAS, Aquapònia i Biofloc)
Sr. Ricard Carbó Bacaicoa, IRTA - Sant Carles de la Ràpita.
17.30 h La utilització de basses de reg per activitats aqüícoles
Sr. Jesús Gómez Fernández, tècnic dels Serveis Territorials del DARP a
les Terres de l’Ebre.
18.15 h Pausa
18.45 h Acuaponía, un sistema sostenible de cultivo
Sr. Fernando Sustaeta Zubillaga, coordinador de Innovación y
Producción Acuícola de NerBreen.
19.30 h Experiències d’aquapònia
Sr. Jordi Carreras Vilariño, tècnic d’Aquapònia.
20.15 h Cloenda de la Jornada

Organització
Lloc de realització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Escola Agrària de Mas Bové
Finca Mas Bové
Ctra. Reus – el Morell, km 4
43120 CONSTANTÍ

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
EA de Mas Bové (Tel.: 977 34 32 89 – A/e: alfonso.moreno@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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