
 

 Girona, 23 de març del 2019 

Introducció a l’agricultura 4.0 – Cas pràctic CULTILOGIC 

Programa de cursos de formació 2019 

@cultilogic 

@cultilogic_cat 

      Programa 

10:00h Benvinguda i presentació inicial 

10:15h Inici jornada 

12:15h Pausa cafè 

12:30h Continuació jornada 

14:00h Fi de la jornada 

 

Jornada formativa (4h) 

      Lloc de realització 

Parc científic i tecnològic UDG 

Sala C -  Centre Empreses Giroemprèn 

Carrer Pic de Peguera 11 

17003 (Girona) 

      Inscripcions 

La jornada és gratuïta.  

Per inscripcions i més informació:   clients@cultilogic.com 

La jornada es celebrarà si les inscripcions superen els 5 participants 

Places limitades a 20 participants. 

Data límit per inscripcions: 20 de març de 2019 

 

      Formador 

Enric Costas Morago 

 Gerent Ecostas Smart Services SL 
 Creador del software CULTILOGIC 
 Agricultor 

Enginyer tècnic agrícola 
Màster en paisatgisme 
Màster en logística, transport i mobilitat 

CULTILOGIC és l’autèntic software agrícola 
totalment integral, modular i escalable 
que simplifica la captació i registre de 
dades. Facilita la gestió diària i optimitza la 
presa de decisions.  

Una eina que és molt més que un quadern 
d'explotació i que dona accés a qualsevol 
agricultor a les noves tecnologies de gestió 
dins del món de l’agricultura 4.0. 

      Destinataris 

Agricultors de qualsevol tipus d’explotació, enginyers consultors 
i persones que treballin en empreses del sector de l’agricultura 
que tinguin interès per l’agricultura 4.0 i vulguin descobrir el que  
CULTILOGIC pot oferir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recentment, l’aparició del concepte agricultura 4.0 ha aparegut com la nova revolució que ha de 
transformar l’agricultura tal com l’hem entès fins ara.  

Tot aquest procés, s’emmiralla en la transformació experimentada en l’industria 4.0, l’anomenada 
quarta revolució industrial. Concepte que s’articula en les anomenades fabriques intel·ligents, on 
les maquines i sistemes estan interconnectats. Tot plegat buscant la màxima adaptabilitat i agilitat 
dels processos productius. En aquest sentit, la gestió de la informació és el fil conductor que articula 
aquesta nova revolució. 

No obstant, l’agricultura4.0 realment es un nou paradigma? El seu abast inclou tot tipus 
d’explotacions agrícoles, siguin quines siguin les seves dimensions? O és tracta d’una realitat només 
al abast de les grans explotacions amb produccions a gran escala? L’agricultura 4.0 significa 
renunciar al món rural tradicional? 

Aquestes són les preguntes que la jornada intentarà abordar des d’un punt de vista pràctic i realista. 
Tenint en compte les característiques del món rural català i presentant CULTILOGIC com una eina 
d’introducció a aquest nou paradigma. 

 

 

 

- Context històric 
- Concepte d’agricultura 4.0 

o Sensorització 
o Emmagatzematge de dades 
o Interconnexió 
o Processat i anàlisis de dades 

- Implementació real de l’agricultura 4.0 a una explotació  mitjançant CULTILOGIC 
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