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DISSENY, GESTIÓ I 
PRÀCTICA DE REG 
SOSTENIBLE EN 
CULTIUS HORTICOLES

Dijous tarda 12, 19 i 26 de novembre. En línia
Preu: 55 euros

Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org 1 938787035 1 672337305
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Una proposta de l’associació

L’aigua és vida, i en horta, la seva gestió eficient permet obtenir produccions 
altes. Però sovint la gestió del reg és una tasca d’una certa complexitat. 
Tècnicament hi ha vàries solucions per a fer front a les dificultats i 
característiques particulars de cada finca i de cada cultiu. La quantitat d’aigua, 
el moment adequat de regar i el disseny del sistema de reg son els tres pilars 
principals de la gestió. 

Les innovacions tecnològiques fan evolucionar ràpidament els sistemes 
de reg cap a la major eficiència, versatilitat i automatització. Però com 
escollir correctament el sistema que més s’adapti a les nostres necessitats i 
disponibilitats? Quins són els mètodes més eficients i estalviadors d’aquest 
recurs tan vital com és l’aigua? Com regar per millorar les produccions dels 
nostres cultius? Com calcular les necessitats dels cultius i ajustar-ho a dosis i 
freqüències de reg? Programadors, tensiòmetres, bombes, filtració, estacions 
agro-meteorològiques, programes de càlcul de reg... Mil i una eines per millorar 
el regadiu de les nostres finques; quines triar?

Sessió 1: 12/11/2020, de 17 a 18 hores. Jornada gratuïta oberta a tothom  
EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’AIGUA EN CULTIUS HORTÍCOLES
Sistemes hídrics i sistemes alimentaris
Eficiència en l’ús de l’aigua de reg en horticultura catalana
Estratègies de reg en el cultiu del tomàquet.
Cas pràctic: reg en el tomàquet de penjar

Professor: Joan Casals, investigador de la Fundació Miquel Agustí.

Sessió 2: 19/11/2020 de 16,30 a 18 i de 18,30 a 20 hores
LES NECESSITATS HÍDRIQUES DELS CULTIUS I LA PRÀCTICA DEL REG
Necessitats d’aigua de diferents cultius
Com aportem l’aigua: estratègies de reg
Mètode evapotranspiració:  ET0 i Kc, amb estació Agrometeo Ruralcat
Dosis i freqüència de reg
Mesura amb sondes d’humitat al sol: tensiòmetres
Condicionants en la infiltració i retenció de l’aigua: textura, matèria orgànica i 

encoixinats orgànics i plàstics 
Casos pràctics de cultius a l’aire lliure i en hivernacle 
Comentaris, preguntes i participació dels assistents

Professor: Borja Camí Marnet. Assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament 
agroecològic

Sessió 3: 26/11/2020 de 17 a 19 hores
SISTEMES DE REG EN HORTICULTURA 
Introducció i nocions bàsiques de hidràulica. Paràmetres determinants: cabal i 
pressió.
Origen i qualitat de l’aigua per al regadiu
Paràmetres de càlcul. Croquis. Quadre de rotació de cultius.
Materials i càlculs.
Automatització i sistemes de control.

Professora:  Dolors Dolors Perarnau, tècnica comercial de  BV21, s.c.p, 
materials de reg

Lloc: Les sessions seran en línia. Es contemplarà la possibilitat de fer la tercera 
sessió també presencial, a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa

Més informació: 
formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=


Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els 
ingressos per inscripcions permeten dignificar i 
sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de 

formació de l’entitat organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar 
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen 
dificultats econòmiques. També són una deferència 

als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen 
el nostre projecte de difusió i promoció de 

l’agroecologia i les energies renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

Més inforMació:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Tot el curs 55 € 52,50 € 49,50 €
El curs sencer amb 
Ecoxarxa 38,50 € + 1,7 hores de l’Ecoxarxa

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar 
targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu). 
2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de 
descompte. Indica el nom de l’altra persona a la casella “Comentaris” quan facis la inscripció.
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne 
membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per 
a poder fer l‘intercanvi.

condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre com a reserva 
per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la persona 
inscrita. 
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es retornaran els 
diners avançats si s’avisa 15 dies abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de despeses de gestió. 
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi hagin de 
constar i avisar abans que s’acabi el curs. 
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots 
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.
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