LIFE. Cròniques viscudes
d’experiències de conservació
de la biodiveristat
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 19 de desembre
de 2017
Presentació
No hi ha cap mena de dubte que el món de
la conservació de la biodiversitat compta
amb un abans i un després de la
implementació dels projectes LIFE. S’han
erigit com a instruments de referència
rigorosos, tant pel que respecte a les
propostes de maneig d’espècies i espais
naturals com pel que fa
a la seva
recuperació i salvaguarda.
La pretensió de la jornada no va més enllà
de la presentació de les diferents iniciatives
en el marc d’un fòrum plural i obert al diàleg
que brindi l’espai per contrastar encerts,
reflexions i propostes al voltant de
l’experiència adquirida al llarg de tots
aquests anys d’implementació.
Per trobar l’encaix d’una bona mostra dels
diferents projectes hem procurat basar-nos
en la selecció de LIFEs representatius dels
diferents àmbits de la gestió de la
conservació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Sr. Francesc Còrdoba, professor de l’Escola Agrària Forestal del DARP.
9.15 h LimnoPirineus, un LIFE Natura d’alçada...
Sr. Marc Ventura, coordinador del LIFE Limnopirineus, Investigador del
CEAB-CSIC.
10.45 h La restauració de la Pletera. Passat, present i futur
Sr. Xavier Quintana, Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis, UdG.
11.30 h Pausa
12.00 h Tres estratègies de conservació i gestió d’hàbitats forestals: LIFE
Taxus, LIFE Pinassa i LIFE Alnus
Sr. Jordi Camprodon, biòleg, CTFC i Universitat de Vic.
12.45 h LIFE Potamo Fauna, conservant la fauna fluvial més amenaçada
Sr. Quim Pou, biòleg i boordinador tècnic del LIFE Potamo Fauna.
13.30 h LIFE MigratoEbre: un futur millor dels peixos migradors del riu Ebre
Sr. Marc Ordeix, biòleg CERM i Universitat de Vic.
14.15 h Dinar
15.30 h PirosLIFE, conservar l’ós bru juntament amb la ramaderia i
l’apicultura de muntanya
Sr. Santi Palazón, biòleg del Servei de Fauna i Flora, DTES.
16.15 h El LIFE tritó del Montseny, una crònica sobre una espècie al límit de
l’extinció
Sr. Daniel Guinart, biòleg del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny i coordinador tècnic del LIFE Tritó Montseny.
17.00 h LIFE Lutreola Spain, la lluita contrarellotge per salvar el visó
europeu
Sr. Santi Palazón, biòleg del Servei de Fauna i Flora, DTES. President de
l’Associació Visó Europeu, Projecte LIFE Lutreola Spain.
16.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Francesc Còrdoba, professor de l’Escola Agrària Forestal del DARP.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola Agrària
Forestal, enviant la sol·licitud al coordinador:
Sr. Francesc Còrdoba. A/e: fcordoba@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Hi ha possibilitat de quedar-se a dinar a l’Escola. El preu és de 9,10 €. En el
moment de la inscripció cal confirmar-ho.

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal - Finca Casa Xifra
17430 - SANTA COLOMA DE FARNERS

170296 / 4,00

