
DEFINICIONS:

• Salut dels sòls: la capacitat continuada dels sòls per donar

suport als serveis dels ecosistemes

• Necessitats del sòl: els requisits des de les perspectives

socioeconòmiques i geobiofísiques existents i emergents que

determinen la salut del sòl i els serveis relacionats a la societat

humana.

• Laboratoris vius: espais de innovació a través de la recerca

participativa, transdisciplinària i sistèmica; laboratoris

específics per a la salut del sòl: ecosistemes d'innovació i

investigació centrats en l'usuari, basats en el lloc, que

impliquen gestors de terres, científics i altres socis rellevants

en la investigació sistèmica i el co-disseny, la prova, el

seguiment i l'avaluació de solucions a la vida real. entorns, per

millorar la seva eficàcia per a la salut del sòl i accelerar

l'adopció"
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Objectius workshop:

• Identificar les "necessitats dels llauradors" existents en almenys 19 regions contrastades dels Estats Units i Europa sempre amb l’objectiu de 
conservar el sòl.

• Seleccionar les regions: garantir una bona representació dels diferents identificadors clau (usos del sòl, zones ambientals, tipus de sòl, 
accessibilitat/xarxes d'interessats establertes).

• Avaluar les necessitats del sòl: opcions per restaurar la salut del sòl: determinar l'estat de salut del sòl; opcions i motors per a la seva millora a 
nivell paisatgístic i d'ús del sòl.

• Proporcionar un punt de partida per a recomanacions sobre accions prioritàries a implementar en els laboratoris vius i fars en la investigació i 
gestió

• ..

CONDUCTORS (Forces motrius)

-Activitats humanes (econòmiques, socials, culturals): desenvolupament tecnològic, 

canvis turístics o demogràfics, canvis de consum, canvis de polítiques. I més....

-Motors ambientals: com el canvi climàtic i els seus efectes (sequeres, inundacions, 

anades de calor), la disminució de la biodiversitat, o desertificació.

PRESSIONS (+ o -) 

Aquests impulsors 

provoquen pressions 

sobre el medi natural.

ESTAT Les pressions poden 

modificar l'estat (variables d'estat, 

estat actual) d'aquests ecosistemes 

en quantitat i qualitat. Per al 

projectemPREPSOIL a clau és el sòl)

L'IMPACTE d'aquests canvis 
d'estat del sòl es refereix als 
serveis (ecosistèmics) que 
suporten les funcions del sòl.

Mesures de RESPOSTA 
(política, investigació i acció 
social, o canvis en l'ús del sòl 
i/o pràctiques de gestió) per 
evitar la degradació i 
restaurar el sistema del sòl 
per tal de millorar la 
prestació de serveis 
(ecosistèmics). Es a dir, fer 
millor i més sostenible la vida 
dels llauradors.

Què farem?
• reflexionar sobre la informació presentada per els investigadors
• demanar les visions de futur/futur desitjat de les parts interessades a La Costera.
• Determinar quines són les barreres.
• identificar oportunitats de transició.
• Escoltar les visions ii solucions per part dels llauradors i altres usuaris.
• identificar opcions per a Laboratoris Vius i Fars a La Costera.
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