L’agricultura regenerativa
en el segle XXI
La visió del Joel Salatin i Darren Doherty
Jornada tècnica
CASTELLDEFELS, dimecres 8 de maig de 2019

Presentació
L’objectiu d’aquesta jornada és donar
a conèixer els fonaments de
l’agricultura
regenerativa
i
de
l’agricultura integrativa (polyface), amb
anàlisi de casos pràctics.
L’australià Darren J. Doherty, és
actualment el referent mundial en
agricultura regenerativa. Amb la seva
organització Regrarians, ha participat
amb més de 3.000 projectes orgànics
als 5 continents durant els darrers 30
anys.
El granger nord americà Joel Salatin,
propietari de la granja Polyface Farms,
és considerat el millor ramader del
món segons la revista TIME. El seu
model integra diverses produccions
agrícoles i ramaderes explorant
sinergies entre espècies.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Benvinguda
Dra. Anna Gras, directora de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB- UPC).
9.50 h Presentació de la Jornada
Representant de Diente de Leon i Organic Managers
10.15 h Disseny sostenible de finques, una experiència internacional
Sr. Darren J. Doherty, agricultor i expert en permacultura. Regrarians.
11.15 h Polyface: una experiència d’èxit
Sr. Joel Salatin, professor i agricultor de la Granja Polyface (EEUU).
12.15 h Pausa - cafè
12.45 h Experiències locals de les pràctiques exposades per Darren
Doherty i Joel Salatin
Srs. Francesc Font, Manel Badia i José Angel Pérez, enginyers
tècnics agrícoles. Agroassessor.
14.00 h Conclusions i Cloenda de la Jornada

Organització

Lloc de realització
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Campus del Baix Llobregat, Edifici D4
C. Esteve Terradas, 8
08860 CASTELLDEFELS (mapa)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:


la web http://editorialdientedeleon.com/



la web de l’ESAB, a secretaria de Direcció (Sra. Eva Maria Martínez:
Tel: 93 552 11 13) o omplint aquest formulari



del portal RuralCat (ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt)

@ruralcat
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