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Com a conseqüència de la seva situació entre les ciutats i la resta del

territori, les àrees metropolitanes sovint tenen una biodiversitat

particular, formada per una barreja d’organismes i d’hàbitats d’interès

de conservació molt divers. Això ha fet que hagin estat territoris

tradicionalment poc estudiats en termes biològics.

No obstant això, la creixent consideració de la biodiversitat com a

proveïdora de funcions i de serveis ecosistèmics ha col·locat aquests

organismes i hàbitats en el centre de les polítiques de planificació i de

disseny de la infraestructura verda, què han d’assegurar aquestes

funcions i serveis als nombrosos ciutadans metropolitans.

Aquesta tendència topa, però, amb la manca d’informació disponible

sobre el valor, l’estat de conservació i, especialment, el funcionament

d’aquesta biodiversitat, i sobre la provisió de serveis i des-serveis

associada.

Aquesta jornada pretén avançar en el coneixement d’aquest tema a

través de ponències centrades en diversos aspectes del funcionament

i la gestió dels organismes i els sistemes naturals metropolitans, i

d’una taula rodona compartida amb diversos experts i expertes

provinents dels àmbits de la recerca i l'administració.

La jornada serà en línia a través de Zoom. Cal inscriure’s al formulari per ser 

a la sala virtual i poder fer preguntes (places limitades). Tanmateix, la 

jornada es retransmetrà en directe a través del canal de YouTube del CREAF.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

AL ZOOM

CANAL DE YOUTUBE

DEL CREAF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGb9ZDpH907blMJ0zKXTqOrMA91c0_LHehgPWJ7wT1NEf4wA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGb9ZDpH907blMJ0zKXTqOrMA91c0_LHehgPWJ7wT1NEf4wA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/user/CREAFecologia
https://www.youtube.com/user/CREAFecologia


PROGRAMA #JornadaBiodiversitatLET

9.00 h Benvinguda

Joan Pino. Director del CREAF i catedràtic d’Ecologia de la UAB

9.15 h Una visió funcional de la biodiversitat: relacions amb l’estructura del 

paisatge i els fluxos d’energia i informació

Joan Marull, director del departament d’Ecologia i Territori de l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB-UAB)

9.45 h Urbanització i pèrdua de diversitat funcional 

Daniel Sol, investigador científic del CSIC al CREAF

10.15 h La biodiversitat a les metròpolis suposa més risc de zoonosis?

Ana Alba, investigadora del subprograma d’Epidemiologia i Anàlisi de Risc en 

Sanitat Animal (IRTA-CReSA)

10.45 h Biodiversidad y COVID-19

Fernando Valladares, professor d’investigació al departament de Biogeografia 

i Canvi Global del CSIC.

11.15 h Conservació de la biodiversitat als parcs i platges de l’AMB

Isabel Martín, cap de la secció de Control de Qualitat i Medi Ambient de l’AMB

11.45 h La conservació de la biodiversitat a la ciutat de Barcelona

Octavi Borruel, tècnic del Programa de Biodiversitat de l'Institut Municipal de 

Parcs i Jardins de Barcelona

12.15 h Taula rodona: els reptes de conservar una biodiversitat funcional en 

entorns metropolitans

Joan Carles Senar: cap de recerca i publicacions científiques del grup

d’Ecologia Evolutiva i de la Conducta del MCNB

Yolanda Melero, investigadora postdoctoral del CREAF

Margarita Parés, cap del programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de

Barcelona

Pau Esteban, cap del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament del

Prat de Llobregat

Modera: Joan Pino, director del CREAF i catedràtic d’Ecologia de la UAB

13.45 h Cloenda


