
Novetats científiques per millorar la gestió 
del patrimoni natural i la biodiversitat

10:00h  Benvinguda

  Jaume Vicens Perpinyà, Subdirector     

  General de Biodiversitat i Medi Natural 

  Anna Ramon, cap de comunicació del CREAF

10:15h  Què és el Prismàtic? Verónica Couto, CREAF

10:30h  Com podem utilitzar els drons en la     

  gestió del patrimoni natural. Magda Pla, CTFC

10:50h  La ciència ciutadana i la conservació de la 

  biodiversitat marina al S. XXI. Mikel Becerro,  

  subdirector CEAB-CSIC.

11:10h  Com integrar els serveis ambientals i la 

  vulnerabilitat al canvi climàtic en la gestió del  

  patrimoni natural. Mireia Banqué, CREAF

11:30h  Pausa Cafè

12:00h  Èxits i fracassos de la gestió dels sistemes 

  litorals.  Xavier Quintana, Director Càtedra 

  Ecosistemes Litorals Mediterranis

12:20h  Plant*tes i al.lèrgia: eina de suport a la gestió  

  de la flora urbana. Concepción De Linares,  ICTA

12:40h  La geoquímica dels sediments de riu com a  

  eina de gestió del medi. José Luis Fernández  

  Turiel, director de l’Institut de Ciències de la

   Terra Jaume Almera

13:00h  Beneficis d’aplicar l’evidència científica en la   

  gestió.  Debat obert 

Organitza: Hi colabora:

Programa

Inscripcions:

https://goo.gl/forms/Fe4bmb1oAWilPfI73

Destinataris

Responsables polítics i tècnics de 

l’administració que treballin per a la gestió 

del patrimoni natural i la biodiversitat, tècnics 

i responsables de Parcs Naturals, tècnics de 

medi ambient municipals, d’agrupacions de 

municipis, mancomunitats o consorcis, con-

sultores o experts.

26 d’octubre de 2017
Sala d’Actes del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Avda Diagonal 525

26 d’octubre de 2017

Per dissenyar, implementar i regular políti-

ques ambientals efectives, cal que els cen-

tres de recerca siguin capaços de comuni-

car als responsables polítics, als gestors i al 

públic general, informació actual i solucions 

basades en l’evidencia científica. Això sovint 

és difícil, o bé degut a que els científics i els 

gestors parlen “idiomes diferents", o bé per-

què les agendes o prioritats no troben punts 

en comú. Per això, aquesta jornada presen-

ta un programa transversal i ampli, on cien-

tífics i gestors podran interactuar i establir 

una relació més fluïda. Un primer pas per 

treballar conjuntament en els reptes que 

comporta la gestió del nostre entorn natural 

i la seva biodiversitat. 
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