Quins serveis ambientals ens ofereix el sòl?
El sòl és el recurs natural sobre el qual es fonamenten els ecosistemes terrestres. És per això
que la protecció del sòl en front de les principals
amenaces de degradació (com l’erosió, la contaminació, o la pèrdua de matèria orgànica o de
biodiversitat) és una preocupació estretament lligada a la protecció dels ecosistemes.
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D’altra banda, el sòl ens aporta serveis ambientals de gran valor: és un reservori d’aigua i de
nutrients i, alhora, és l’hàbitat d’una gran varietat
d’organismes implicats en la descomposició de
la matèria orgànica i el reciclatge dels nutrients.
Conèixer l’estat de conservació dels sòls és bàsic
per poder fer-ne un ús sostenible i per aplicar les
mesures correctores i les tècniques de restauració adients.
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En l’XIII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana
d’Història Natural (ICHN) contrastarem els punts
de vista d’investigadors, tècnics i responsables de
l’administració sobre les qüestions que envolten
el tema dels sòls (biodiversitat microbiana, serveis ecosistèmics, amenaces, tecnosols, eines
cartogràfiques, agricultura ecològica, etc) i crear
un marc de discussió i reflexió sobre l’estat actual de la situació i de les possibilitats de valorar
els serveis ambientals que ens ofereixen.

XIII JORNADA

PROGRAMA

09.00h

Benvinguda

09.15h

Biodiversidad en el suelo: una fascinante fabrica de vida bajo nuestros pies

		Javier Retana, director del CREAF
		
Joan Pino, president de la ICHN
		
Josep Clotet, president de la SCB

		Pilar Andrés, investigadora del CREAF

10.00h
		

Canvis d’usos del sòl i transformació de terres: impactes en els sòl i paisatge

José A. Martínez Casasnovas, Universitat de Lleida

10.25h

Implicacions de l’avantprojecte de llei de sòls d’ús agraris, en la protecció dels sòls i
		
de la natura
		Antonio Enjuanes, Subdirector general d’Infraestructures Rurals, Generalitat de Catalunya

10.50h
11.15h

Pausa Café
Informació dels mapes de sòls a escala 1:25.000 de l’ICGC per a la gestió del medi ambient

		

Emilio Ascaso, Cap Unitat Recursos Geològics del ICGC

11.40h
		

La construcció de la fertilitat en l’agricultura ecològica: implicacions en la qualitat del
sòl i en la sanitat vegetal

12.05h

Impacto negativo del regadío en la salinidad y estabilidad estructural del suelo		

		Joan Romanyà, Secció Sanitat Ambiental i Edafologia, Universitat de Barcelona
		Esperanza Amezketa, TRACASA

12.30h

La fertilització orgànica o mineral i la conservació dels sòls agrícoles
		Miquel Aran, Eurofins Agroambiental

13.00h
15.00h

Pausa Dinar
La restauración de suelos con Tecnosuelos

		

Felipe Macias, Universidad de Santiago de Compostela

15.30h

Taula Rodona
Com valorem els serveis mediambientals del sòls?

		

		
		
		

Moderador: Rosa Poch, Universitat de Lleida ETSEA
Participen: Jaume Boixaderas de la Generalitat de Catalunya, Felípe Macías de la USC i Jordi Puig Roca
de la Xarxa de Custòdia del Territori.

17.00h

Conclusions i cloenda

