
 

Inauguració de l'exposició 

"Cartografia de sòls a Catalunya". A Lleida 
  
  
Dijous 13 de febrer de 2020, 18.00 hores 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA). Lleida 

 

Volem convidar-vos a la inauguració de l'exposició "Cartografia de sòls a Catalunya", 
que es farà el proper dijous 13 de febrer a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 
de Lleida. 
  
La cartografia de sòls es defineix com el conjunt de tècniques i de procediments que 
s’han desenvolupat per tal d’identificar i descriure els processos de formació dels sòls, 
predient i explicant la seva disposició en el territori. Durant molts anys, els tècnics s'han 

esforçat per desenvolupar mètodes eficients i adequats per determinar i mostrar als 
diferents usuaris de la informació, les característiques dels sòls que apareixen en una 
zona, així com la seva distribució espacial. 
  
L’exposició “Cartografia de sòls a Catalunya” permet apreciar com s’ha desenvolupat i 
evolucionat la cartografia de sòls a Catalunya a través d’alguns dels mapes de sòls que, a 
diferents escales, s’han elaborat a Catalunya des de l’any 1923; moment en què es 

considera instituïda la ciència del sòl, arran de la creació, a Roma, de l'Associació 
Internacional de la Ciència del Sòl (International Union of Soil Sciences, IUSS). 
  
  

Programa 
  
18.00 - 18.10 
Benvinguda i presentació de l'acte 
Jordi Graell i Sarlé, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)  
  
18.10 - 18.30 
Informació de sòls per al coneixement i la planificació territorial 
Rosa M. Poch i Claret, catedràtica de la Universitat de Lleida, Departament de Medi 
Ambient i Ciències del Sòl de l'ETSEA. Presidenta del Grup Tècnic Intergovernamental de 
l'Aliança Mundial pel Sòl de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i 

l'Alimentació (sigles en anglès, FAO)  
  
18.30 - 18.50 
Cartografia de sòls a Catalunya 
Emili Ascaso i Sastron, cap de la Unitat de Sòls, Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) 
  
18.50 - 19.00 
Torn obert de paraules i finalització de l'acte  
  
19.00 - 19.30 
Visita a l'exposició "Cartografia de sòls a Catalunya" i networking  

https://butlleti.icgc.cat/v4/public/estadisticas/link/icc/2198/2/45961/c85edc783e9bd51823cef7b4f60a1be2/
https://butlleti.icgc.cat/v4/public/estadisticas/link/icc/2198/1/45961/c85edc783e9bd51823cef7b4f60a1be2/


 

 

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA). Edifici Principal. Av. de 
l'Alcalde Rovira Roure, 191. Lleida  
 
Data i hora de la inauguració: Dijous 13 de febrer de 2020, a les 18.00 hores  
  
L'exposició es podrà visitar fins el 13 de març de 2020. 

 

 
 

  

 


