Noves aplicacions de la
informació de sòls: agricultura,
medi ambient i hidrologia
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 10 de juliol de 2015

Presentació
El pròxim 10 de juliol es celebraran les
jornades “Noves aplicacions de la
informació de sòls: Agricultura, Medi
Ambient i Hidrologia”.
La jornada es dividirà en un total de 5
ponències on el tema central serà la
Zona No Saturada (ZNS) del sòl. La
temàtica general de la jornada serà
exposar el gran nombre de processos
que es produeixen a la ZNS del sòl,
com es pot caracteritzar per prevenir,
preveure i solucionar possibles
problemes que s’hi poden produir i les
múltiples aplicacions que se li pot
donar

Programa
9.45 h Inscripcions i entrega de la documentació
10.15 h Recepció, benvinguda i obertura de la jornada
Sr. Jaume Boixadera, Cap del Servei de sòls i gestió mediambiental de
la producció agrària del DAAM
10.30 h Agricultura, medi ambient i observació de la Terra a l’ICGC
Sr. Jordi Corbera, CSPOT, ICGC.
11.00 h Generació d’informació de sòls per ús en agricultura. Entre la
barrina i el drone. Aplicació al reconeixement de sòls, nutrició de
plantes i monitorització del reg
Sr. Miquel Aran, Eurofins.
Sr. David Tous, SAF.
11.30 h Importància de la Zona No Saturada en l’estudi de l’impacte
ambiental dels passius miners
Sr. Salvador Jordana, Amphos 21.
Sr. David Arcos, Amphos 21.
12.00 h Pausa
12.30 h VirtualSoil; com utilitzar escenaris virtuals per a prendre decisions
Sra. Mireia Fontanet, LabFerrer.

Organització

13.00 h Com avaluar l’ús del sòl sobre els serveis ecosistèmics i la pèrdua
de biodiversitat
Sra. Assumpció Anton, IRTA.

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Llocs de realització
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuic
08038 BARCELONA

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament abans del dia 8 de juliol
a través de: Lab Ferrer Sra. Mireia Fontanet (Tel.: 973 532 110 – A/e:
info@lab-ferrer.com)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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