Gestió agrícola dels guarets
per a la conservació d’ocells
estèpics
Jornada tècnica
CASTELLDANS, divendres 20 d’abril de 2018

Presentació
Els guarets han estat sempre una
peça clau en els sistemes cerealístics
de secà, formant part de la rotació
entre cultius i com una forma de deixar
descansar la terra i permetre la
recuperació del sòl. Actualment el seu
paper agrícola ha perdut importància,
però els guarets continuen sent molt
importants i fins i tot imprescindibles
per a la fauna i flora, ja que ofereixen
bones condicions per a nidificar,
alimentar-se o refugiar-se. Però no
tots els guarets són iguals, depenent
sobretot de com i quan es gestionen a
través de diferents tractaments
agrícoles (llaurat, sega, pastura, etc.).
En aquesta jornada es vol fer un repàs
de la importància de gestionar
correctament els guarets per a la
conservació dels ocells estèpics,
sense oblidar tampoc la percepció i les
preferències dels agricultors, que són
els principals garants del manteniment
d’aquests hàbitats.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Mariano Rojo, responsable d’Avaluació Sectorial del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
10.10 h Importància dels guarets per a la conservació de la fauna
Sr. Joan Estrada, biòleg.
10.50 h El paper del guaret en el sistema agrícola i percepció dels
agricultors
Sra. Irene Robleño, biòloga.
11.30 h Pausa
12.00 h Diferents tractaments agrícoles als guarets per millorar l’estat
de conservació dels ocells
Sr. David Giralt, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya.
12.45 h Els guarets en les actuacions agroambientals en xarxa Natura
2000 a la Plana de Lleida
Sra. Pilar Ricart, Subdirectora general de Planificació Rural (ef) del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
13.45 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització

Amb el suport de

Mas de Melons
Les Afores, s/n
25154 - CASTELLDANS (Lleida)

Inscripcions
Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Departament de Territori
i Sostenibilitat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s enviant un correu a:
Sr. David Giralt (david.giralt@ctfc.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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