
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 
Elaboració d’un 
plànol de sòls i 
conreu de l’avellaner 
a Catalunya 
Jornada tècnica en línia Dimarts, 26 d’octubre de 2021 

  

    
 

210338 / 2,00 

Programa 

10:00 h.  Benvinguda i presentación de la jornada 

10.10 h. Estat actual del Projecte: “Elaboració d’un plànol de 

varietats i sòls del conreu de l’avellaner a Catalunya” 

Sra. Mercè Rovira, investigasdora de l’IRTA Mas Bové  

10.30 h. Mapa d’aqüífers de Catalunya.  

Sr. Xavier Careras Ibañez, hidròleg, Tècnic Unitat aigües 

subterrànies, ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 

11.10 h. Definició dels criteris agronòmics a considerar per a 

les diferents varietasts d’avellaner.  

Sr. Àngel Salvat, enginyer agrònom, Corylus technicae 

11.45 h. Torn obert de preguntes 

12.00 h. Cloenda de la Jornada. 

 

              
 

 

 

Presentació 

En aquesta Jornada es presenta la 
situació actual de l’activitat 
demostrativa “Elaboració d’un plànol 
de varietats i sòls del conreu de 
l’avellaner a Catalunya” (2020-
2022), que té com a objectiu 
principal l'elaboració d’un mapa del 
conreu de l’avellaner a Catalunya, 
amb suport GIS (Sistema 
d’Informació Geogràfica). La 
informació que s’està generant, fruit 
de l’estudi de les dades de la DUN 
(Declaració Única Agrària), del 
ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya), de l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua) i del SMC 
(Servei Meteorològic de Catalunya), 
posa en relleu les zones més idònies 
per al conreu de l’avellaner: amb les 
característiques dels sòls, les 
dotacions d’aigua (subterrànies i 
superficials) i les dades climàtiques, 
corresponents. Totes aquestes 
dades, juntament amb l’estudi de 
l’adaptació de les principals varietats 
d’avellaner de Catalunya, a diferents 
àrees de conreu, ens proporcionarà 
una informació molt valuosa per al 
sector. 

 

 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: Inscripcions 
 

Per a més informació: IRTA 

A/e: javier.tobal@irta.cat 

………………………….  

 

 

Organització  

 

              
 

 

  

Col·laboració  

  

  

 

 Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç 

que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu 

l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

 

 

https://transferencia.irta.cat/activitats/jornada-destudis-horta-net-2021/
mailto:javier.tobal@irta.cat

