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L’ assistència a la jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a:

https://goo.gl/gBeqyH

Sala Prat de la Riba
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47, BCN

Institució Catalana d’Estudis 
Agraris (ICEA)
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
adscrita a la Secció de Ciències 
Biològiques. http://icea.iec.cat/
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DELS SÒLS AGRÍCOLES: 

UNA EINA PER A LA MITIGACIÓ 
DEL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA
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L’objectiu d’aquesta jornada és debatre el paper dels sòls agrícoles 
com a embornal de carboni, fet que determinarà el seu paper en la 
mitigació del canvi climàtic. Aquest debat ha d’incloure necessàriament 
la identificació de possibles actuacions de futur en la caracterització i 
protecció del sòl com a recurs. En la jornada, es farà una doble presentació: 

La Base de dades i Sistema d’Informació dels Sòls de Catalunya (BD-
SISCat), que s’està desenvolupant des de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya i que es pot consultar al portal Geoíndex de l’ICGC. 

El nou Mapa digital d’estocs de Carboni als sòls agrícoles de Catalun-
ya, escala 1:500.000, realitzat en el marc d’un conveni de col·laboració 
entre l’ICGC, el DARP, l’IRTA, el CTFC i el CREAF per a la realització d’un 
estudi d’estimació dels estocs de carboni als sòls agrícoles de Catalunya.

Una jornada adreçada a professionals de l’administració, del món empre-
sarial i de l’àmbit acadèmic interessats en els aspectes del canvi climàtic, 
els sistemes agrícoles, i la protecció del sòl com a recurs, amb un èmfasi 
especial en l’aplicació de l’estratègia ‘4 x 1000’ de la COP21 i 22.

PROGRAMAPRESENTACIÓ
09.00 h Recepció i recollida d’acreditacions.
  

09.30 h  Benvinguda i presentació de l’acte.
  Jordi Sala i Casarramona. President de la Institució Catalana   
  d’Estudis Agraris (ICEA – Institut d’Estudis Catalans)

09.45 h El paper dels sòls agrícoles en la lluita contra el   
  canvi climàtic.
  Iñaki Gili Jáuregui, Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

10.15 h La Base de dades i Sistema d’Informació dels Sòls   
  de Catalunya – Portal Geoíndex.
  Emili Ascaso i Jorge Fleta, Àrea de Recursos Geològics ICGC.

10.45 h Presentació del nou Mapa digital de contingut en   
  Carboni Orgànic en sòls agrícoles a Catalunya.
  Inmaculada Funes, IRTA

11.15 h Pausa cafè 

11.45 h Estimació dels estocs de carboni als sòls, a escala   
  de país: dificultats i reptes.
  Pere Rovira, cap del Grup de Sòls i Adobs del CTFC.

12.15 h Com segrestar carboni orgànic al sòl.
  Josep Maria Alcañiz, investigador del CREAF

12.45 h Taula Rodona “Carboni Orgànic del sols agrícoles.    
  Una eina per a la mitigació del canvi climàtic a   
  Catalunya” 

Robert Savé, Coordinador Vitivinicultura de l’IRTA. Presentador/
Moderador (inclòs a la taula rodona)
Jaume Boixadera, cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental 
de la Producció Agrària, del DARP.
Salvador Samitier, director Oficina Catalana de Canvi Climàtic
Rosa M Poch, catedràtica edafologia UdL.
Miquel Aran, director de projectes, EUROFINS.

13.20 h Conclusions i cloenda. Secció de Sòls ICEA, Delegació 
  Catalana Societat Espanyola de Ciències del Sòl. 


