Adaptació al canvi
climàtic des de la
custòdia del territori
Jornada tècnica
GRANOLLERS, divendres 15 de juny de 2018

Presentació
El canvi climàtic té un impacte molt
important en molts aspectes de la vida
a la terra. La custòdia del territori, com
a eina de conservació de la natura, no
pot restar-ne al marge i ha de
considerar mesures per adaptar-se al
canvi.
En aquesta jornada pretenem donar a
conèixer projectes i entitats de
custòdia que treballen per adaptar-se
al canvi climàtic, així com altres
iniciatives que treballen per l’adaptació
al canvi climàtic implicant diversos
actors del territori.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Antoni Arrizabalaga i Blanch. Director del Museu de Ciències
Naturals de Granollers.
Sr. Salvador Samitier i Martí. Cap de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic. Director General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
10.00 h De la recepta a la cocció del pastís o els investigadors han de fer
conservació? Noves estratègies en la gestió i conservació de la
biodiversitat en el context del canvi global
Sr. Alex Rollan. Tècnic de recerca i conservació de l’equip de Biologia
de conservació (EBC-UB).
10.30 h Experiències: adaptació des de la custòdia
• Projecte Agroforesta: mosaic agroforestal i canvi climàtic
Sr. Pere Josep Jiménez. Grup Natura Freixe i Sr. Santiago Bateman,
cap de projectes.
• Custodiant el canvi. Resiliència climàtica en la custòdia agrària
Sra. Montse Pascual. GOB Menorca.
• Mesures d'adaptació al canvi climàtic en la conservació del cranc
de riu
Sr. Guillem Mas. Director de Paisatges Vius.
11.30 h Pausa

Col·laboració

12.00 h Experiències: implicació de múltiples actors
• La iniciativa Gavarres 2025
Sr. Oriol Armet Unzeta. Director del Consorci de les Gavarres.
• LIFE Montserrat
Sr. David Sàez. Tècnic de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de la
Fundació Catalunya la Pedrera i membre de l’equip tècnic del LIFE
Montserrat.
• Participació per a l’adaptació al canvi climàtic a nivell de conca:
BeWater i ISACC TorDelta
Sra. Anabel Sànchez. Investigadora del CREAF.
13.00 h Presentació de la guia d’adaptació al canvi climàtic en projectes
de custòdia
Sr. Pau Carnicero Campmany. Tècnic de la Xarxa Custòdia del
Territori.
13.15 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Museu de Ciències Naturals de
Granollers "La Tela"
C. Palaudàries, 102. Jardins Antoni
Jonch Cuspinera
08402 GRANOLLERS

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent formulari
online: https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1 o bé escrivint a
pcarnicero@xct.cat.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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