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TÍTOL
VII Jornades de desenvolupament rural a la Cerdanya: oportunitats de la
permacultura en l’horta d’altura
DATES I HORARI
Divendres 19 de juliol. 9.30 a 14.00 h i 16.00 a 20.00 h.
PREU
Gratuït.
Curs subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural

COORDINACIÓ
Sra. Núria Fontanet i Colell
Enginyera agrònoma
Coordinadora Territorial Alt Pirineu i Aran (Serveis Territorials a Lleida del
DARP)
PROFESSORAT
Sr. Òscar Gussinyer
Assessor i investigador de la Cooperativa Resilience Earth
Sr. Olivier Savane
Dissenyador en permacultura. Projecte “La Bota Fèrtil”
Sr. David Isern i Casanovas
Director/Gerent de Cerdanya Ecoresort

DESCRIPCIÓ
Una de les conseqüències del canvi climàtic és l’oportunitat d’ampliar les
possibilitats productives i sostenibles de l’horta en altura. En els últims anys,
diversos projectes s’estan desenvolupant al Pirineu. La permacultura es
fonamenta en uns principis ètics i de disseny que permeten recrear
ecosistemes cultivats tot prenent els patrons naturals com a exemple. Amb un
enfocament didàctic i en col·laboració amb la Universitat d’Estiu Ramon Llull, la
jornada tractarà l’horta en altura i les possibilitats que ofereix la permacultura
pel seu conreu. La part teòrica es complementarà amb la visita del projecte
engegat a Prullans l’any 2017 de permacultura en altura, i es donaran a
conèixer els primers resultats productius en horta,situada a més de 1.100
metres d’altura.
PROGRAMA
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.35 h Presentació de la jornada
Sra. Núria Fontanet
9.45 h La resiliència com a marc adaptatiu davant del canvi climàtic
Sr. Òscar Gussinyer
10.15 h Una diagnosi de l’agricultura convencional i les seves conseqüències
sistèmiques
Sr. Olivier Savane
10.45 h Les bases sistèmiques de la permacultura
Sr. Òscar Gussinyer
11.30 h Pausa
12.00 h Propostes de la permacultura per a l’adaptació al canvi climàtic i als
cultius en altura
Sr. Olivier Savane
13.15 h Indagació col·lectiva de la capacitat adaptativa de la Cerdanya
Sr. Òscar Gussinyer
14.00 h Pausa

16.00 h Visita als horts El Verger Cerdà a Prullans
Sr. David Isern
18.30 h Cloenda de la jornada
IDIOMA
Català

