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Acció C1
Informe resultant de la primera trobada d’experts. Desembre 2014
1) Creació del Comitè
Els primers contactes per a la creació d'un Comitè d'Experts per avaluar el correcte
desenvolupament de les accions tècniques del projecte es van començar a finals de l'any 2013.
Després de diversos correus electrònics entre els socis per a la selecció dels diversos candidats, a
principi de 2014 es va procedir a enviar-los una invitació formal. Van acceptar tots ells, exceptuant
el candidat danès Henning Lyngso Foged, per la qual cosa es va proposar la seva substitució per
Hinrich W. Uellendahl, de la Universitat d'Aalborg, especialitzat en tractaments. Finalment, es va
procedir a fer una última invitació a un especialista del centre de recerca Arvalis a França, Baptiste
Soenen, per donar més cobertura a l'acció B4 sobre teledetecció.
Després de diversos mesos d'intercanvi d'informació es va proposar una primera data per al mes
d'octubre de 2014, encara que la falta d'acord va fer posposar la trobada fins a finals d'any. Així
doncs, el Comitè va quedar definitivament formalitzat durant els dies 15 i 16 de desembre del 2014
amb la celebració de la primera reunió a la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca,Alimentació i Medi Natural a Barcelona.

2) Membres del Comitè i assistents
Expert

Institució

Ciutat, regió (País)

Acció

Arturo Daudén

Freelance consultant

Zaragoza, Aragón (Spain)

B3, B5

Jean Yves Dourmad

INRA

Rennes, Brittany (France)

B1

Fabien Liagre

Consultant - Agroof

Anduse, Languedoc-Roussillon
(France)

B7, B8

Milano (Italy)

B2, B5

Lleida, Catalonia (Spain)

B1

Giorgio Provolo
Daniel Babot

Università degli Studi di
Milano
Universitat de Lleida

Xavier Flotats

Universitat Politècnica de
Catalunya

Barcelona, Catalonia (Spain)

B2

Baptiste Soenen

ARVALIS

Baziège, Midi-Pyrénées (France)

B3, B4, B6

Hinrich W. Uellendahl

Aalborg University

Copenhagen (Denmark)

B2, B6

Participant
Anton, Assumpció
Álvarez, Javier
Baiges, Teresa
Batlló, Glòria
Boixadera, Jaume
Bonmatí, August
Camps, Francesc
Canut, Núria

Institució
IRTA
UdL
CPF
ARC
DAAM
IRTA
FMB
DAAM

dia 15

dia 16
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Participant
Casals, Pere
Cervera, Teresa
Coello, Jaime
Domingo, Francesc
Goya, M. Ángeles
Guerrero, Teresa
Iglesias, Noemí
Jabardo, Marc

Institució
CTFC
CPF
CTFC
FMB
DAAM
ARC
ARC
FMB

dia 15

dia 16
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
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Participant
Molins, Miquel
Murillo, Gemma
Ortiz, Carlos
Pagès, Josep Maria
Parera, Joan
Piferrer, Xavier

Institució
DAAM
DAAM
DAAM
FMB
DAAM
FMB

dia 15
x

dia 16

x

x
x

x
x

x
x

Participant
Piñol, Albert
Riau, Victor
Rios, Ana
Torrallardona,
David
Tugues, Jordi

Institució
DAAM
IRTA
CTFC

dia 15
x
x

IRTA
DAAM

x

dia 16
x
x

Abreviacions:
ARC. Agència de Residus de Catalunya
CTFC. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
CPF. Centre de la Propietat Forestal
DAAM. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
FMB. Fundació Mas Badia
IRTA. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
UdL. Universitat de Lleida

3) Programa de la primera reunió

15/12/2014
14:00-14:05 h
14:05-14:15 h
14:15-14:45 h
14:45-16:15 h
16:15-16:30 h
16:30-18:00 h

Meeting point at the Agriculture Council (DAAM). Barcelona
Welcome from the Agriculture Council Director.
LIFE+ Futur Agrari
Expert presentations
Break
Expert presentations

16/12/2014
08.00-08:05 h
08:05-10:00 h
10:00-10:15 h
10:15-11:00 h
11:00-12:00 h
12:00-13:30 h
13:30-15:30 h
15:30-18:00 h
18:00-20:00 h

Meeting point at hotel
Depart from Barcelona to Lleida
Arrival at the Agriculture Council (DAAM). Lleida
Visit to the animal production lab. University of Lleida
Visit to the Algerri-Balaguer irrigated lands
Visit to the farm La Torreta Pecuaria. Castelló de Farfanya
Lunch
Round table. Agriculture Council (DAAM). Lleida
Depart from Lleida to Barcelona

4) Dia 1
El primer dia s'inicia amb una primera presa de contacte mitjançant una reunió de treball a la seu
dels serveis centrals del DAAM a Barcelona, amb l'assistència del director general d'aquest
departament Miquel Molins per inaugurar aquesta primera reunió d'experts dins el marc del
projecte LIFE. Seguidament es dóna pas a la presentació de cada un dels assistents a aquesta
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reunió per a un primer acostament i poder començar amb l'intercanvi d'experiències i conèixer així
els punts de vista dels diferents experts.
A continuació Carlos Ortiz, director tècnic del projecte LIFE, fa un recordatori del programa previst
per als dos dies de reunions i inicia la seva presentació mitjançant una breu descripció de la
situació geogràfica i agrària de la regió de Catalunya per tal que els experts puguin conèixer amb
més detall. Finalitza la seva intervenció amb un resum de les accions tècniques que s'estan duent
a terme en el projecte.
La primera exposició d'un expert convidat va a càrrec del Sr. Xavier Flotats, catedràtic de la
Universitat Politècnica de Catalunya, que mostra la situació a Espanya, i més concretament a
Catalunya, de la gestió de les dejeccions ramaderes, aportant dades bàsiques quant a densitat
d'animals, producció de purins, i deixant sobre la taula reflexions com que el transport és un factor
limitant i la necessitat d'una planificació col·lectiva de gestió en àrees d'alta densitat.
Posteriorment exposa els diferents tipus de tractaments per gestionar aquestes dejeccions. Com a
conclusió fonamental, destaca la importància de la planificació per poder avançar-nos als
problemes i la necessitat d'invertir en investigació i difusió.
El segon ponent convidat és Jean Yves Dourmad qui comença amb una petita introducció de la
unitat mixta d'investigació UMR Pegase dins de l'INRA, explicant com s'organitza a nivell de
personal, serveis, administració, etc. i com actua en regions amb alta densitat productiva. Basa la
seva ponència, fonamentalment, en la reducció del flux de nutrients a l'entorn, com a control de
l'impacte ambiental en la producció porcina, mitjançant un enfocament nutricional que disminueixi
l'excreció de nutrients i les emissions (molt relacionat amb una de les accions que contempla el
nostre projecte LIFE). Manifesta que la contribució de la nutrició en la reducció de l'excés de
nitrogen a la regió de Bretanya suposa un 29%, mentre que el tractament del purí suposa un 24% i
l'exportació un 41%. Finalitza la seva exposició comentant com influeixen les diferents estratègies
de gestió de les dejeccions, de la nutrició i de la forma de presentació de l'abonament, en l'impacte
ambiental utilitzant l'anàlisi del cicle de vida.
El tercer ponent de la tarda és el Sr. Hinrich Uellendahl que basa la seva presentació en el biogàs
i la gestió de dejeccions a Dinamarca. Primerament presenta la secció on exerceix la seva recerca
dins de la Universitat de Copenhaguen, ubicació geogràfica, equip de personal, així com també
ens apropa a la forma de gestió de dejeccions que es porta a terme a Dinamarca, aportant dades
bàsiques de producció, tecnologies usades per acidificació del purí i l'increment de la producció de
biogàs utilitzant fibres separades del purí. En el cas dels cultius captadors, element important per
a una altra de les accions del nostre projecte, les diferències en les condicions climàtiques i el
tipus de sòl determinen el rendiment de biomassa i per tant el rendiment energètic (producció de
biogàs) per hectàrea. Diferents espècies de cultius presenten diferents rendiments de metà.
Conclou afirmant que resulta més restrictiu per als beneficis globals de l'explotació el rendiment
del cultiu captador en camp que el seu comportament a la planta de biogàs.
Continua la sèrie de presentacions el Sr. Giorgio Provolo desenvolupant un aspecte molt
interessant sobre la sostenibilitat de la ramaderia intensiva, concretament a Itàlia, quin és el seu
estat actual, desafiaments i activitats de la seva recerca. El seu lloc de treball és a la Universitat
de Milà i ens acosta a una de les regions més problemàtiques del seu país pel que fa a la gestió
del nitrogen es refereix, Llombardia. Explica les diferents tècniques conservatives (stripping i
osmosi inversa) i no conservatives (biològiques) que realitzen per a l'eliminació del nitrogen, així
com els seus diferents eficiències. Comenta també les diferents formes d'aplicació del purí.
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Per finalitzar, el Sr. Baptiste Soenen parla de l'organització i estructura d’Arvalis - Institut du
Végétal, lloc on realitza el seu treball per continuar explicant com fan la gestió dels purins a
França, en dos passos, abans de l'aplicació del mateix (usant informació bàsica sobre maneig de
cultius anteriors així com realitzant anàlisis de sòl) i en el moment de l'aplicació (utilitzant eines
que ens ajudin a decidir com ajustar la quantitat de nitrogen a aplicar d'acord amb l'estatus de
nitrogen que conté el cultiu). Ens presenta diferents tecnologies d'ajuda amb avantatges i
inconvenients de cadascuna. Finalment, posa l'accent en l'ús d'eines de teledetecció per a les
recomanacions d'abonat en grans àrees de França, fent menció específica del programa
FARMSTAR.
Com a resum dir que totes aquestes presentacions serveixen per definir diferents línies d'actuació
que poden adoptar els diferents agricultors i ramaders per assegurar una correcta gestió de les
dejeccions ramaderes. Els ponents ens han donat a conèixer solucions que ja s'estan adoptant en
els seus respectius països i que estan ajudant a garantir la viabilitat de les explotacions en zones
d'alta densitat. Aquest primer dia de trobada d'experts ens deixa clar que és evident la necessitat
d'utilitzar tecnologia tant a la granja com a l'aplicació a camp, així com l'ús de tractaments previs i
posteriors que suposen una millora en la gestió de dejeccions i en el estalvi energètic.

5) Dia 2
El segon dia transcorre totalment en la part occidental de Catalunya, en la qual se centra una part
important de l'agricultura i ramaderia del país. Els experts són recollits en els seus respectius
hotels i traslladats al complex on es troben la seu del DAAM a Lleida, la UdL i l'IRTA.
Seguint el programa previst, la visita s'inicia en una sala de reunions de la UdL on el Sr. Daniel
Babot, expert convidat, i el Sr. Javier Álvarez, tots dos professors de la universitat, fan una
presentació sobre les seves funcions en el Departament de Producció Animal i les tasques i
projectes que duen a terme. Finalment, es presenten els resultats sobre la caracterització de
diferents tipus d'abeuradors per a granges de porcs, actuació que es porta a terme com a part
d'una subcontractació en el marc de l'acció B1 del projecte. Aquesta presentació de resultats es
complementa amb una visita al laboratori on ensenyen la variabilitat d'abeuradors avaluats.
Finalment, presenten una de les futures actuacions que es duran a terme i que consisteix en la
detecció de la variació de la pressió en diferents abeuradors connectats en un circuit en el mateix
laboratori.
Després d'una breu pausa-cafè, ens dirigim a la comarca de la Noguera, concretament a la zona
regable del canal Algerri-Balaguer, àrea on es duen a terme íntegrament les accions B3, B4 i B5
del projecte.
Fem una primera parada al mirador del municipi d'Albesa, des d'on es pot contemplar gran part de
les 8000 ha de la zona de nous regadius esmentats. Mitjançant diversos pòsters explicatius Carlos
Ortiz, director tècnic del projecte, i Francesc Domingo, tècnic representant de la FMB, posen al dia
als assistents sobre les accions tècniques dutes a terme a la zona i que recauen sobre unes 1200
ha de cereals en regadiu , més de 100 parcel·les i 21 agricultors col·laboradors.
A continuació, en aquest mateix escenari, es dóna pas a l'expert convidat Arturo Daudén, que
compta amb una gran experiència en la gestió de les dejeccions ramaderes i que va ser director
d'un projecte LIFE de característiques similars a la confrontant comunitat autònoma d'Aragó.
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Després de presentar-se, explica els fonaments del projecte LIFE que va liderar i explica el
funcionament del programari informàtic GEMA utilitzat en l'acció B5 sobre gestió de dejeccions
ramaderes en camp.
La següent parada és l'explotació agrària La Torreta Pecuària situada a la mateixa zona de
regadiu, on vam veure una granja de pollastres d'engreix (200.000 animals), una granja de truges
reproductores (2600 places) i una planta de biogàs de 71 kW que rep les dejeccions ramaderes de
les granges esmentades i aprofita la calor residual per a les mateixes. Els digests resultants de la
digestió són aplicats a les finques agrícoles amb l'assessorament de tècnics del projecte FUTUR
AGRARI mitjançant l'acció B3.
Es finalitza la visita de camp amb l'explicació per part dels tècnics del CTFC Jaume Coello i Pere
Casals, i el CTFC l'entitat subcontractada per CPF i DAAM per executar les accions B7 i B8,
respectivament. Els assistents tenen l'oportunitat de veure in situ la plantació de 4 espècies
arbòries que funcionen a manera de filtres de ribera i que han estat plantats a la mateixa
explotació. La seva funció principal consisteix, per una banda, en exercir de franja amortidora del
lixiviat i vessament de nutrients procedents d'un camp de blat de moro i ordi en regadiu per
protegir les aigües del riu Farfanya. Durant 4 cicles de 3 anys es pretén tallar la biomassa
desenvolupada i usar-la per generar energia. Paral·lelament, la franja arbòria incrementa la
biodiversitat de l'ecosistema.
La primera reunió d'experts del projecte va concloure amb un dinar al municipi de Balaguer amb
unes primeres impressions molt positives sobre el desenvolupament d'aquesta primera trobada,
sobre el nivell dels experts convidats i de les seves ponències, sobre l'interès dels diferents
assistents, així com sobre les possibilitats de participació i col·laboració que es poden generar en
els propers anys.
6) Aportacions dels experts
L'elevat nombre d'experts que formen part del Comitè ha resultat ser molt positiu ja que ha donat
àmplia cobertura a les diferents accions tècniques del projecte, encara que d'altra banda ha
dificultat l'organització d'aquest primer esdeveniment. Per aquest motiu la reunió d'experts no es
va poder estendre a més de 2 dies, impossibilitant una atenció específica a cadascuna de les
accions més enllà de converses a nivell particular entre els tècnics responsables i els respectius
experts. Tot i així, vam ser capaços d'aprofitar al màxim el temps emprat durant aquests dies.
Per agilitzar i millorar la qualitat de les aportacions dels experts, es va acordar el lliurament d'un
document via correu electrònic abans de finalitzar el mes de gener de 2015. A continuació, es
detallen les principals idees i recomanacions efectuades pels experts, sent algunes d'elles
comentades en el capítol 7:
B1. Gestió de l’agua i l’alimentació
B1.1 Gestió de l’aigua
- Elaborar un procediment de verificació / validació sobre el maneig de l'aigua en la pròpia
granja i una sèrie de guies per optimitzar el seu ús .
- Generar un sistema de referències que permeti comparar diferents sistemes d'utilització
d'aigua (per exemple, per porc produït) i de producció de fem (per exemple, per contingut
de matèria seca) .
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-

Crear una eina de simulació numèrica mitjançant modelització per valorar les possibles
pèrdues de càrrega existents en una granja comercial. (Veure comentari 1)
Tenir en compte altres possibles entrades d'aigua al sistema (pluges o neteja) per reduir el
volum d'aigua en els purins.

B1.2 Gestió de l’alimentació
- Recalcular el balanç de N i P assumint valors teòrics de retenció, fins i tot utilitzar models
desenvolupats per INRA.
- Calcular els balanços de N i P a escala comercial comparant el sistema d'alimentació
convencional i el sistema proposat mitjançant el projecte , fins i tot utilitzar models
desenvolupats per INRA.
- Tenir en compte els efectes negatius a mig i llarg termini de l'efecte d'altres elements com
P, Cu i Zn que incrementessin la seva proporció en les dejeccions després de la reducció
del contingut en N.
B2. Tecnologíes de tractament
- Posar especial atenció en l'increment del contingut de Zn en la fracció sòlida obtinguda
després de la separació de fases , especialment per afavorir la valoració del producte final.
- Proposar sortides de mercat existents i la seva viabilitat econòmica per a la fracció sòlida
generada després de la separació.
- Tenir en compte el temps d'emmagatzematge del purí com a factor que pot variar
l'eficiència dels tractaments posteriors .
- Donar a conèixer altres possibilitats de tractament més enllà de la separació sòlid - líquid
que permeti, d'una banda, utilitzar tractaments complementaris i, d'altra banda, oferir
alternatives. Es comenta la idoneïtat en la utilització del programari informàtic desenvolupat
en el marc del projecte LIFE MANEV.
- Considerar conjuntament les accions que tracten la separació sòlid-líquid i la digestió
anaeròbia, tots dos sistemes complementaris la sinergia hauria de ser valorada pel
projecte.
B3. Assesorament
- Considerar en el programari Fertinext la contribució del nitrogen que prové de dejeccions
ramaderes, usant el coeficient d'equivalent minera i tenint en compte els diferents tipus
d'adobs orgànics així com el seu període d'aplicació. (Veure comentari 2)
B4. Teledetecció
- Utilitzar eines per avaluar i ajustar el contingut de nitrogen en full de manera més senzilla,
com per exemple "DUALEX ficar", podent també ser utilitzada per validar la informació
obtinguda mitjançant teledetecció. (Veure comentari 3)
- Provar els índexs MTCI o NDRE per estimar el contingut de clorofil·la en el cultiu de blat de
moro, amb àrees de control que disposin d'alt contingut de nitrogen en cada parcel·la
comercial.
- Plantejar una alternativa als índexs i treballar amb models agronòmics per estimar el
creixement dels cultius i les seves necessitats en nitrogen. Per a això és necessari també
estimar la biomassa a partir de l'índex d'àrea foliar i el nitrogen absorbit a partir del
contingut de clorofil·la. Tot i que és més laboriós ja que requereix disposar d'un model del
cultiu, és més precís i menys obligat per a l'agricultor.
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B5. Gestió de fems
- Fer transferència quant a l'ús de maquinària per a l'aplicació de purins en cobertora de blat
de moro. Aquesta pràctica encara que no és utilitzada a Catalunya països com Itàlia l'estan
difonent per la millora en l'eficiència que suposaria quant a l'aprofitament del nitrogen.
- Difondre l'ús de mesuradors manuals del contingut de nutrients en purins, sent una opció
més econòmica i pràctica per als agricultors. (Veure comentari 4)
B6. Cultius captadors
- Tenir en compte un informe elaborat per la Universitat d'Aalborg (Dinamarca) pel que fa a
l'optimització dels tractaments de biogàs mitjançant la utilització de gran varietat de cultius
captadors de nitrogen.
- Valorar tècnicament l'ús de cultius captadors en traslladar a escala real els estudis previs
de laboratori. (Veure comentari 5)
B7. Sistemes agroforestals
- Sense propostes. Està prevista una visita a INRA (França) al juny de 2015.
B8. Filtres riparis
- Sense propostes. Està prevista una visita a INRA (França) al juny de 2015.
Comentaris generals.
- Arribar a l'agricultor i/o ramader i a les seves respectives associacions mitjançant la
formació de personal tècnic a través del projecte. (Veure comentari 6).
- Acompanyar els resultats amb anàlisi de costos/benefici, tant en termes de benefici
econòmic com mediambiental.
- Difondre els resultats també en revistes especialitzades d'impacte per donar més
visualització del projecte a escala internacional.
- Oferir "paquets tècnològics" als agricultors que integrin tota la informació generada en el
projecte, ja sigui a la granja, en el maneig agrícola de les dejeccions i en les mesures
existents per minimitzar el rentat de nutrients.

7) Comentaris a les observacions
Comentari 1
- "Crear una eina de simulació numèrica mitjançant modelització per valorar les possibles
pèrdues de càrrega existents en una granja comercial". El principal inconvenient per posar
en pràctica aquest model és disposar de dades suficients per a això.
Comentari 2
- "Considerar en el programari Fertinext la contribució del nitrogen que prové de dejeccions
ramaderes, usant el coeficient d'equivalent minera i tenint en compte els diferents tipus
d'adobs orgànics així com el seu període d'aplicació". El programari informàtic ja té en
consideració la utilització de diferents tipus d'adobs orgànics, fins i tot de variar la
composició si es disposa d'anàlisi, així com el coeficient de mineralització i els diferents
períodes d'aplicació que són fons i cobertora.
Comentari 3
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- "Utilitzar eines per avaluar i ajustar el contingut de nitrogen en full de manera més
senzilla, com per exemple 'DUALEX ficar', podent també ser utilitzada per validar la
informació obtinguda mitjançant teledetecció". La utilització d'eines de teledetecció permet
abastar grans superfícies de forma relativament senzilla. Cal destacar que l'ús d'eines
manuals com la proposta pot resultar laboriós per a superfícies superiors a 10 hectàrees, ja
que la variabilitat existent en la parcel·la és molt elevada. No obstant això, és interessant
conèixer l'existència d'aquest mesurador per validar, com també comenta l'expert, les
lectures obtingudes mitjançant sistemes de teledetecció.
Comentari 4
- "Difondre l'ús de mesuradors manuals del contingut de nutrients en purins, sent una opció
més econòmica i pràctica per als agricultors". L'ús d'aquestes eines està sent difosa a
Catalunya per la Conselleria d'Agricultura, de tal manera que fins i tot es va facilitar un
conductímetre manual a la Comunitat de Regants de la zona d'estudi en el marc del
projecte LIFE. Tanmateix, el principal objectiu que es pretén assolir amb el projecte és la
difusió d'eines instal·lades a la cisterna d'aplicació perquè les utilitzin durant el seu dia a
dia de forma habitual.
Comentari 5
- "Valorar tècnicament l'ús de cultius captadors en traslladar a escala real els estudis previs
de laboratori". Aquesta actuació està prevista en el transcurs del projecte un cop valorats
els resultats obtinguts a escala de laboratori.
Comentari 6
- "Arribar a l'agricultor i/o ramader i a les seves respectives associacions mitjançant la
formació de personal tècnic a través del projecte". Aquesta actuació està prevista en el
transcurs del projecte, entenent que els tècnics formats seran els que continuïn les tasques
d'assessorament un cop finalitzat el projecte.
8) Conclusions de la primera reunió
- El desenvolupament de les activitats establertes en el programa va seguir les previsions
sense contratemps.
- La informació facilitada per part dels tècnics de Futur Agrari va permetre donar una visió
global de l'abast, l'àmbit d'actuació i les pretensions del projecte.
- Les presentacions dels experts es van adaptar a les necessitats del projecte ja que van
donar a conèixer accions similars desenvolupades en els països d'on procedien.
- Les visites efectuades, tant al laboratori com a la zona d'estudi, van ajudar a visualitzar la
informació prèviament proporcionada als membres del comitè i a comprendre l'abast de les
diferents accions que el conformen.
- Els comentaris i aportacions efectuades per part dels membres del comitè seran avaluats
i, en el possible, implementats en el projecte. No obstant això, la distribució d'aquestes
aportacions ha estat desequilibrada, sent les accions B1 i B2 les més referenciades.
- L'absència de Fabien Liagre, consultor especialista en sistemes agroforestals (acció B7) i
filtres riparis (acció B8), va contribuir a aquest desequilibri. La impossibilitat que assistís a
la primera reunió d'experts ha fet plantejar una visita al seu centre de treball a la regió
francesa de Llenguadoc-Rosselló cap a mitjans de 2015.
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9) Fotos

1. Presentació projecte. Carlos Ortiz

2. Ponència Xavier Flotats

3. Ponència Jean Yves Dourmad

4. Ponència Hinrich W. Uellendahl

5. Ponència Giorgio Provolo

6. Ponència Baptiste Soenen

7. Sopar clausura primer dia

8. Ponència Daniel Babot y Javier Álvarez
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9. Exposició laboratori UdL

10. Ponència Arturo Daudén

11. Visita planta biogàs

12. Visita filtres riparis

10) Documentació entregada als assistents
- Documents del projecte
o Document descriptiu de les accions tècniques
o Butlletí de notícies número 1
- Documents de la visita
o Fitxa exemple d'abeuradors (acció B1)
o Mapa de la zona regada pel canal Algerri - Balaguer (accions B3, B4, B5)
o Pòster sobre l'eina informàtica GEMA (acció B )
o Resum de resultats de la part agrícola del projecte (accions B3, B4, B5)
o Fitxa resum de l'explotació agrària La Torreta Pecuària
o Fitxa resum filtres de ribera (acció B8)
- Altres documents
o Document sobre sistemes agroforestals 1 (acció B7)
o Document sobre sistemes agroforestals 2 (acció B7)
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