Presentació

Organitzen

Els camins agrícoles, rurals, forestals, les vies de servei
de canals, carreteres, les vies pecuàries, els camins de
parcs de generació eòlica i/o horts solars, etc., no han
rebut tradicionalment l'atenció tècnica que mereixen,
quedant el seu dimensionament i execució, en molts
casos, encomanat a la bona pràctica dels tècnics
encarregats del projecte i l’obra.
Cal recordar que la xarxa de vies de baixa intensitat de
trànsit (IMD <50 pesats/dia) supera en longitud a la
d'autopistes i carreteres per a trànsits elevats, malgrat
això, els ferms emprats en aquestes vies, en general,
són d'escassa durabilitat, requerint intervencions
freqüents de reposició i reforç.
Això, unit a les dificultats d'inversió en manteniment i
a les sol∙licitacions ambientals que en molts casos els
exposen a l'erosió (forts pendents, zones inundables,
etc.) propicien que es donin situacions de mala
conservació generalitzada.
Per això, és vital la correcta elecció de la solució i el
seu dimensionament, per garantir una infraestructura
econòmica, durable, adaptada a l'ús i sostenible.
La present jornada tècnica pretén analitzar, des d'un
punt de vista pràctic, les recomanacions de disseny i
execució per a l'estabilització i el reciclatge de camins,
així com presentar experiències d'interès.

Col∙laboren

Jornada tècnica sobre

ESTABILITZACIÓ i RECICLATGE
de camins rurals, agrícoles i
forestals
Barcelona, 9 d’octubre de 2013

Lloc de celebració

Programa tècnic

Ponents

Sala d’actes del Col∙legi Oficial d’ Enginyers Agrònoms
de Catalunya. Passeig de Gràcia, 55, 6‐6
08007 Barcelona

9:15 – 9:30 h Recepció d’assistents

Sergio Carrascón Ortiz. Director de la zona Nord‐est y
Canàries de IECA Tecnologia

9:30 – 10:00 h Presentació i obertura de la jornada
Silvia Burés, Degana del Col∙legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
de Catalunya
Sergio Carrascón Ortiz. IECA Tecnologia

Iñaki Zabala Zuazo. Director de la zona Nord de IECA
Tecnologia

Inscripció
Per tal de formalitzar la inscripció s’han de seguir les
indicacions del formulari que trobarà al web
www.agronoms.cat.
Per a qualsevol consulta pot contactar amb la
secretaria de la jornada mitjançant correu electrònic
a agronoms@agronoms.cat o trucant al 93 215 26 00.
La inscripció es farà efectiva un cop realitzada la
transferència de la quota al compte de “La Caixa” nº
2100 3054 60 2500045971, indicant en el concepte
“nom de l’ inscrit + Jornada camins”.
Quota de inscripció: 50 € (IVA inc.)
Quota reduïda: 40 € (IVA inc.) membres o associats
de entitats organitzadores i col∙laboradores, aturats i
estudiants universitaris.

Documentació
Es lliurarà als assistents documentació digital sobre els
temes tractats, així com certificat d'assistència.

10:00 – 10:45 h
La tècnica de la estabilització de sòls i el reciclatge de
ferms in situ amb ciment.
Sergio Carrascón Ortiz
10:45 – 11:30 h
Recomanacions para el projecte de camins estabilitzats i
reciclats. Dimensionament i estudi econòmic.
Iñaki Zabala Zuazo
11:30 – 12:00 h Pausa ‐ Café

12:00 – 12:45 h
Procediments d’ execució, maquinaria i control de
qualitat de camins estabilitzats i reciclats.
Miguel López Bachiller
12:45 – 13:30 h
Experiències de camins estabilitzats i reciclats a Espanya.
Santiago Cano Hurtado
13:30 – 14:00 h
Taula rodona: Construcció i conservació de la xarxa de
camins. Com optimitzar els recursos.
Modera: Marino Torre Gómez de Enterría

Miguel López Bachiller. President de ANTER
Santiago Cano Hurtado. Ex‐Gerent de Infraestructures.
Direcció Tècnica de TRAGSA
Marino Torre Gómez de Enterría, responsable
d'infraestructures viàries a l’àmbit rural del DAAM

Dirigit a:
Tècnics que projectin o executin:
‐ Obres agràries en general
‐ Obres lineals (carreteres, canals, canalitzacions,
etc.) I les vies de servei
‐ Camins rurals o forestals
‐ Parcs de generació d'energia
i, en general, a enginyers Agrònoms, de Forest, de Mines,
Agrícoles, de Camins, d'Obres Públiques, etc., així com a
estudiants d'aquestes titulacions i tècnics o treballadors
d'empreses consultores i constructores i de
l'administració pública.

