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Informació addicional

Programa

C6. Conques i torrents de l’illa de Menorca, espai
de l’aigua a vista de satèl·lit Dates: 11, 12 i 13 juny de 2021

Coordinador i professor:
Dr. Joan Estrany Bertos. Universitat de les Illes Balears, Dept. de
Geografia, Institut d’Investigacions Agroambientals i Economia de
l’Aigua –INAGEA

Professor:
Dr. Maurici Ruiz Pérez. Universitat de les Illes Balears, Dept. de
Geografia, Institut d’Investigacions Agroambientals i Economia de
l’Aigua – INAGEA

Objectius:
L’estudiant ha de poder relacionar el concepte de conca de
drenatge i el seu paper en el règim d’avaluació i gestió dels
recursos hídrics, així com la interacció amb la resta d’elements
del paisatge, com ara la geologia o els usos del sòl. Es realitzarà
una anàlisi detallada de la interacció de l’espai de l’aigua amb les
societats mediterrànies, fent especial esment als processos de
degradació com l’erosió o els incendis forestals, així com al paper
que tenen les tècniques de conservació del sòl.
Igualment, caldrà reconèixer el paper del balanç hidrològic, la
seva importància en l’avaluació dels recursos hídrics i la relació
amb l’explotació de les reserves hídriques i les capacitats que té
la teledetecció en aquesta avaluació.

Descripció del curs:
El taller i la sortida de camp permetran realitzar un exercici de
reconeixement dels espais de l’aigua en diferents paisatges
culturals de l’illa de Menorca, des de tramuntana fins a migjorn
passant per entorns urbans, i generar debat sobre la intervenció i
una aproximació a propostes de sostenibilitat pel que fa al recurs
hídric.

Divendres 11 de juny
De 15.45 a 16.00 h
Recepció dels participants i acte de benvinguda.
SESSIÓ 1 (de 16.00 a 20.00 h)
Bloc 1. Conca de drenatge. Dr. Joan Estrany
- Unitat 1. El concepte conca de drenatge: processos hidrològics i
interacció antròpica.
- Unitat 2. Clima, edafologia i vegetació en conques mediterrànies.
- Unitat 3. Els usos del sòl en conques mediterrànies: abandonament
de terres de conreu i urbanització.
- Unitat 4. Problemes de degradació ambiental en conques
mediterrànies. L’erosió i els incendis forestals.

Dissabte 12 de juny
SESSIÓ 2 (de 9.30 h a 13.30 h)
Bloc 2. La teledetecció, els sistemes d’informació geogràfica i la
hidrologia. Dr. Maurici Ruiz.
- Unitat 1. Conceptes bàsics de la teledetecció: què mesuram i quan.
- Unitat 2. Aplicacions de la teledetecció satel·lital en hidrologia.
- Unitat 3. Principals plataformes satel·litals usades en hidrologia.

Diumenge 13 de juny
SESSIÓ 3 (de 9.00 h a 16.00 h)
Bloc 3. Sortida de camp: torrents, torrentons i xaragalls a l’illa de
Menorca, de tramuntana a migjorn. Drs. Joan Estrany i Maurici Ruiz.
Les conques de drenatge a l’illa de Menorca, vinculant l’efecte
d’estructures hidràuliques i sistemes tradicionals de conservació
dels sòls amb la resposta hidrològica. Visita de torrents emblemàtics
i riscos d’inundació.

Participants a qui va adreçat principalment
Taller indicat per a geògrafs, geòlegs, biòlegs, ambientòlegs, arquitectes, enginyers,
urbanistes, tècnics de patrimoni, professorat en general, així com persones
interessades en la interacció home-medi a partir de l’espai de l’aigua i la seva
explotació com a recurs. És convenient tenir predisposició pels estudis de camp
i per la utilització d’eines cartogràfiques. Així mateix, coneixement bàsic d’eines
d’expressió gràfica i de cartografia.

