
         
         

        IV JORNADA D’APLICACIONS GIS 
        “GIS & Medi Ambient”  
         
         

        Jornades Tècniques 
        Lleida, 27 d’abril de 2016 
         
         
     
     
 Presentació  Programa  
     
 Per aquesta quarta jornada hem  seleccionat 

casos d’èxit i novetats dels Sistemes de 
Informació Geogràfica, que tenen relació 
amb el Medi Ambient.  
 
El Sr. Reyes explicarà els diferents sistemes 
d’informació i visors que disposa l’Agència 
Catalana de l’Aigua. El Sr. Ninyerola 
comentarà diferents exemple de superfícies 
climàtiques que han creat des de la UAB,  
quines son les seves aplicacions.  
 
Durant el Networking i la jornada es podrà 
veure com funcionen impressores 3D.  
 
La Sra. Funes explicarà la gestió de dades 
espaials en el marc del projecte Life MEDACC 
d’adaptació de l’Agricultura al canvi climàtic 
LIFE ENV/000536. Per acabar el Sr. Ortiz, 
explicarà el projecte Life Futur Agrari LIFE 
ENV/000647.  
 
Inscripcions  
 
Tots els assistents s’han d’inscriure abans del 
22 d’abril, mitjançant formulari d’inscripció a 
la web del COEAC.  
 
 
Les places són limitades; s'atendran per 
ordre d’inscripció. Per aquest motiu, preguem 
comuniquin la seva possible baixa. 

 
Participants : 

 
 
 
 
 

 

18:00 h Benvinguda i presentació de la jornada 
Sr. Ignasi Servià (President Comissió GIS COEAC) 
Sr. Oriol Anson (DG de Desenvolupament Rural del 
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació) 

 

 
 

18:15 h 
 

“Informació Espaial a l’Agència Catalana de 
l’Aigua”.  
Sr. Samuel Reyes. Adjunt a la Direcció de l’Agencia 
Catalana de l’aigua.   

 

  18:40 h Superfícies climàtiques digitals i les seves 
aplicacions 

 

   Sr. Miquel Ninyerola. (Universitat Autonóma de 
Barcelona) 

 

  19:05h Networking / Impressió 3D.  
 

 
19:25 h Integració de la informació espacial i 

temporal per a proposar mesures d’adaptació 
de l’agricultura al canvi climàtic. 
Sra. Inmaculada Funes  (IRTA) 

 

 
 

19:50 h Seguiment de l’estat nutricional dels cultius 
extensius mitjançant l’ús de tecnologia GIS. 
Sr. Carlos Ortiz. (Director Tècnic Life Futur Agrari)  

 

  20:15 h Cloenda de la Jornada.   
 

 

 
Organització 
 
“Comissió de GIS per la Gestió del Territori”  del COEAC 
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya  
Rambla Ferran, 2, 4t A. Lleida Tel. 973 24 43 32 
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