
Jornada sobre aspectes clau de conservació del patrimoni natural de Catalunya 

 

L’actual situació de retrocés de les polítiques ambientals i de retallada dels recursos hu-

mans i econòmics que es destinen a la conservació de la natura està posant en risc el 

manteniment del model de conservació vigent i, de retruc, posa en perill la continuïtat 

d’elements que formen part del patrimoni natural del nostre país i contribueixen al 

benestar del conjunt de la societat. 

Durant la jornada, promoguda per un col·lectiu d’entitats de l’àmbit científic, professio-

nal, conservacionista i ecologista de Catalunya, s’aportaran exemples que evidencien la 

gravetat del retrocés i la insuficiència de les actuals polítiques ambientals, tot posant de 

manifest els impactes que està patint el patrimoni natural al nostre país.  

Centrada en l’anàlisi de 10 àmbits temàtics clau, que inclouen el patrimoni geològic, els 

ecosistemes més rellevants i llurs processos, i els organismes vius, la jornada també es 

proposa identificar les mesures més urgents que caldria emprendre per començar a 

revertir la situació actual, i oportunitats rellevants per a fer-ho. 

Es vol que sigui una jornada participativa i de debat, per la qual cosa després de cada 

intervenció, per cada àmbit tractat, es reserven 10 minuts de debat i preguntes. 

 

La jornada és gratuïta però l’aforament és limitat.  

Preguem que confirmeu la vostra assistència a ichn@iec.cat - 933248582.  

Informació pràctica 

On 

Institut d’Estudis Catalans 
(Sala Prat de la Riba). Car-
rer del Carme, 47, Barcelo-
na. 
    
 
 
 
 
Com arribar: FGC (“Pl. Catalu-
nya”), Renfe (“Catalunya”), 
Metro (L2 “Sant Antoni”, L3 
“Liceu”). Bus (14, 59, 91, 120). 
 

Quan 

29 de març de 2014 

Horari: de 10 a 19:45 h. 

 

Més informació, dubtes i   

confirmació d’assistència 

a: ichn@iec.cat 

933248582 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

La conservació del patrimoni natural de Catalunya, 
problemàtica, anàlisi i oportunitats 

Dissabte, 29 de març 2014 
a l’Institut d'Estudis Catalans 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Carme,+47/@41.3813328,2.1685773,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2f5f31698cb:0x14daec42f12e66cb


10:00 h. Benvinguda a la Jornada. A càrrec de Joandomènec Ros, president de l’IEC. Exposició del programa per 

part de representants de les entitats organitzadores. 

10:30 h. Ecosistemes forestals. Ponent: Jaume Hidalgo, enginyer de forests del projecte Sèlvans, Acció Natura. 

11:00 h. Ecosistemes agraris. Ponent: Cristina Sánchez, delegada de SEO– Birdlife a Catalunya. 

11:30 h. Ecosistemes marins. Ponent: Antoni Garcia Rubies, Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CSIC).  

12:00 h. Ecosistemes aquàtics. Ponent: Marc Ordeix, Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. 

12:30 h. Pausa. 

13:00 h. Patrimoni geològic. Ponent: Lluís Fructuoso, Col·legi de Geòlegs de Catalunya. 

13:30 h. Espècies amenaçades (Fauna). Ponent: Gabriel Gargallo, Institut Català d'Ornitologia.  

14:00 h. Pausa per dinar. 

16:00 h. Espais protegits marins. Ponent: Mikel Zabala, Universitat de Barcelona. 

16:30 h. Espècies exòtiques. Ponent: Joan Pino, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

17:00 h. Espais naturals protegits. Ponent: Josep Germain, Institució Catalana d’Història Natural. 

17:30 h. Espècies amenaçades (Flora). Ponent: César Blanché, Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Uni-

versitat de Barcelona. 

18:00 h. Torn de preguntes i debat amb el públic.  

19:00 h. Presentació de la “Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya”.  

19:30 h. Cloenda.  

 

Promouen la jornada: 

Programa   

 

Institut d'Estudis Catalans  

Institució Catalana d’Història Natural  

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  

Col·legi de Biòlegs de Catalunya    

Col·legi de Geòlegs de Catalunya 

Federació Ecologistes de Catalunya 

Ecologistes en Acció 

Societat Catalana de Geografia 

 

 

 

 

Centre de Sostenibilitat Territorial  

Obrador del 3r Sector Ambiental 

Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona 

Departament de Ciències Ambientals de la Universitat 

de Girona 

Societat Catalana d’Educació Ambiental 

Xarxa de Custòdia del Territori 

Sociedad Geológica de España  

 

Agraïments:  Institut d’Estudis Catalans (cessió d’espais), Institució Catalana d’Història Natural (impulsora de la jornada),  

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (secretaria tècnica).  


