
  

Presentació Programa 
 

En les tasques de restauració de sòls degradats 
(activitats extractives, talussos de carretera, 
etc.), sovint no es disposa de terres de prou 
qualitat i serà convenient afegir esmenes 
orgàniques per millorar l’estructura del sòl, la 
seva activitat biològica, la  biodiversitat i afavorir 
així el desenvolupament de la coberta vegetal. 
 

L’objectiu principal de la jornada és donar a 
conèixer diferents experiències en l’àmbit de la 
restauració de sòls i la utilització d’esmenes 
orgàniques, aportant diferents punts de vista 
des de centres de recerca i universitats, 
empreses privades i administració pública. 
 

Aquesta jornada s’emmarca com una activitat 
a Catalunya de la Setmana International del 
Compost. 

 

10:00h 
 

Inici de la connexió 
 

10:05h Benvinguda i presentació de la Jornada 
Sr Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de 
Catalunya  (ARC) 
 

10:10h Residus orgànics. La valorització en sòls 
Sra. Meri Pous, cap del Departament de Protecció del Sòl de 
l’Àrea d’Economia Circular (ARC) 
 

10:25h La restauració de sòls degradats  
Sr. Vicenç Carabassa, Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) 
 

10:40h Restauració en talussos de carreteres 
Sra. Eugènia Álvarez, Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre 
 

10:55h Restauració en dipòsits  
Sra. Rosa Maria Coll, enginyera agrònoma. ADOBA 
 

 11:10h Restauració en activitats extractives 
Sr. Carles Ventura, PROMSA 
 

Organització 

 11:20h Els Tecnosols 
Professor Felipe Macias, Universidad de Santiago de 
Compostela 
 

11:40h Torn obert de preguntes i debat 
 

12:00h Cloenda de la Jornada.  
Professor Josep Maria Alcañiz, UAB-CREAF 
 

Jornada moderada per:  
Sra. Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agencia de 
Residus de Catalunya 
 

Lloc  
Jornada en línia. Desprès de la formalització de la inscripció se us farà 
arribar un enllaç al correu proporcionat des d’on podreu accedir a la 
jornada.  
 

Inscripció 

La jornada és gratuïta però cal una inscripció prèvia. 
Formulari d’inscripció 
 

 

Setmana Internacional del Compost (ICAW 2021) 

La restauració de sòls 
amb esmenes orgàniques 
JORNADA TÈCNICA EN LÍNIA 

7 de maig de 2021 

Per a qualsevol consulta podeu contactar a: 
icaw.arc@gencat.cat 

Aquesta jornada està orientada als productors i gestors de residus, EDAR, plantes de compostatge,  
tècnics i professionals d’obres i d’activitats extractives. 

@residuscat #ICAW2021 

http://www.arc.cat/jornades/jornada_compost_070521/inscripcio.html
mailto:icaw.arc@gencat.cat

