
   

   

IV Jornada dels 

projectes europeus 

Nutri2cycle i Circular 

Agronòmics  

 Jornada tècnica 
Vic, dijous 17 de novembre de 2022 

Presentació 

Els projectes europeus H2020 Nutri2cycle i 

Circular Agronomics estan arribant al final. 

En aquesta jornada es mostraran alguns 

dels avenços realitzats en tots dos 

projectes. El bloc corresponent al projecte 

Circular Agronomics es centrarà en les 

activitats relacionades amb l'aplicació dels 

productes fertilitzants obtinguts en diferents 

cultius extensius i rotacions, així com en 

assajos hortícoles. Al segon bloc, 

corresponent al projecte Nutri2cycle, 

s'abordaran la quantificació ambiental dels 

processos de recuperació de nutrients, així 

com els resultats del seguiment d’una 

planta de recuperació d’amoníac i l’obtenció 

de subproductes fertilitzants. Finalment, es 

farà una visita a la planta pilot de 

recuperació de nutrients situada al municipi 

de Navàs.  
 

Lloc de realització 

Sala A – Consell Comarcal Osona. 

C/ de l’Historiador Ramon d’Abadal i de 

Vinyals, 5, 3a planta 

08500 Vic 

 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: Inscripcions 

Per a més informació: 

IRTA 

A/e: javier.tobal@irta.cat 

 

 

 

Organització 

 

    
 

220113 / 4,00 

 

Col·laboració 

 
 

Programa 

  9.00 h Registre assistents i lliurament de la documentació 

  9.30 h Presentació de la jornada 

Sr. August Bonmatí i Sr. Victor Riau, programa de Sostenibilitat en 

Biosistemes de l’IRTA.  

  9.35 h Utilització de digestats de porc per a una producció agrícola 

sostenible 

Sr. Gonçalo Nascimento, programa de Cultius Extensius Sostenibles de 

l’IRTA. 

  9.50 h Optimització de la fertilització del raigràs amb purí de vaques 

alimentades amb un sistema de precisió  

Sra. Elena Gonzalez, programa de Cultius Extensius Sostenibles de l’IRTA.  

10.05 h Utilització de fertilitzants derivats de digerits de purí en 

horticultura 

Sra. Carme Biel, programa de Protecció Vegetal Sostenible de l’IRTA. 

10.20 h Pausa  

10.50 h Quantificació ambiental de la recuperació de nutrients 

Sra. Marta Ruiz, programa de Sostenibilitat en Biosistemes de l’IRTA.   

11.05 h Recuperació de nutrients i obtenció d’aigua reutilitzable a partir 

dels purins (Ammoneva-Beda)  

Sr. August Bonmati, programa de Sostenibilitat en Biosistemes de l’IRTA. 

11.20 h Visita planta pilot Ammoneva-Beda  

Granja UPB (Genetic World, Navàs) – Demo Day. 

14.00 h Cloenda de la jornada 

 
              
 
 
 

https://transferencia.irta.cat/activitats/nutri2cycle-i-agronomia-circular/
mailto:javier.tobal@irta.cat

