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Del 13 de febrer al 13 de març de 2020

Exposició: Cartografia de sòls a Catalunya

L’exposició mostra l'evolució de la cartografia de sòls a Catalunya a través d'alguns dels mapes de sòls que a
diferents escales s’han elaborat des de la creació de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl (IUSS), l'any
1923, fins als nostres dies, com ara el Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000 (2009-actualitat), el Mapa d’estocs
de carboni orgànic en els sòls agrícoles de Catalunya (2018) i el Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 (2019) [ 
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-de-sols/Mapa-de-sols-1-250.000
.]

Aquest darrer, elaborat Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ofereix informació sobre la morfologia dels sòls i
les seves característiques físiques i químiques d’acord amb els dos sistemes classificació més utilitzats a nivell
mundial: el Soil Taxonomy i la Base Referencial Mundial del Recurs Sòl, que és el sistema proposat per la FAO i
la IUSS adoptat per la Directiva INSPIRE de la Unió Europea.

La mostra, organitzada per ICGC i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA), s'inaugura el dia
, amb les intervencions de Jordi Graell, director de l'ETSEA, Rosa Poch,13 de febrer a les 6 de la tarda

catedràtica de la UdL i 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, i Emili Ascaso i Sastron, Cap de la Unitat
de Sòls de l’ICGC.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Vestíbul de l'Edifici principal de l'ETSEA

Web:
Tríptic: Cartografia de sòls a Catalunya [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/ExpoCartografiaSolsUdL2020.pdf
]

Inici:
 |  13 de febrer de 2020 18:00

Finalització:
13 de març de 2020
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