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3 de febrer de 2010

Presenten el segon manual de sòls en català de la història. En són autors tres professors d'ETSEA

 [ javascript:void(0); ] 
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
ha acollit avui la presentació del llibre 
Introducció a l'Edafologia: ús i protecció del sòl
[ 

http://www.mundiprensa.com/cgi-bin/lib/fichaeditorial.asp?ID=L%7C84-8476-385-4
, del catedràtic i les professores d'ETSEA, Jaume Porta, Marta López-Acevedo i Rosa Maria Poch. La]

publicació d'aquesta obra constitueix un fet històric per a la ciència a Catalunya, tal i com s'ha destacat avui en
la presentació. I és que aquest manual universitari és el segon que s'edita al país des que el 1938 la Generalitat
republ icana publ iqués el  l l ibret Què és la ciència del sòl? [  
http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo&idValor=197437&id=11987&forma=ficha&posicion=1
. A més, en haver estat supervisat pel servei de correcció de l'Institut d'Estudis Catalans, contribueix a la]

normal i tzació l ingüíst ica de la c iència del  sòl  en cata là.

L'enfocament de l'obra té en compte els plantejaments docents derivats del Pla de Bolonya i l'adaptació a
l'Espai Europeu d'Educació Superior. Està adreçat a l'estudiantat dels territoris de parla catalana dels àmbits de
ciències ambientals, biologia i agronomia, entre d'altres. Els continguts, distribuïts en més de 500 pàgines, estan
acompanyats de gràfics i fotografies a color. El llibre ha estat publicat per l'editorial Mundi-Prensa, en
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL i amb ajut de l'AGAUR.
La presentació ha anat a càrrec d'Ildefons Pla (vicepresident de la World Association of Soil and Water
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