Objectius

La protecció d’espais naturals a través de diverses figures legals
ha estat una constant des dels anys 90 del segle passat, derivada
segurament de les reivindicacions de polítiques proteccionistes,
així com de la conscienciació política i social. La protecció d’espais naturals porta implícita una gestió, consensuada a ser possible per diferents agents públics, privats i del territori després de
l’aprovació dels pertinents plans de gestió. Aquesta protecció i
en especial la posterior gestió, és sovint finançada en bona mesura per administracions públiques i, en els millors dels casos, una
part prové de finançament privat.
La situació econòmica actual planteja un futur incert per a molts
espais naturals protegits de casa nostra. És en aquest context que
es realitza aquest curs, amb la finalitat de posar damunt la taula
quines són les polítiques que les diferents administracions tenen
previstes en relació a aquesta temàtica i també per conèixer experiències exitoses, en alguns casos fins i tot enginyoses, que
permeten que els espais protegits tinguin un nivell de gestió
satisfactori per part dels agents implicats.
A partir de diferents experiències tant de casa nostra com d’iniciatives d’altres països, el curs permetrà aprofundir en fórmules de
gestió dels espais naturals que asseguren la seva pervivència
futura en el marc actual de dificultats de finançament públic per
a la protecció i gestió dels espais naturals.
Es preveu plantejar quins seran els reptes de futur que han d’afrontar els espais protegits i s’intentarà donar resposta a algunes
preguntes que segurament polítics, gestors, tècnics i agents territorials s’han pogut formular en el context actual. Es podran
gestionar els espais naturals protegits actualment? Cal apostar
per la protecció dels espais naturals? Cal plantejar la protecció de
nous espais naturals a casa nostra? Protecció significa una gestió
adequada? Pot revertir de forma positiva a nivell econòmic i de
desenvolupament territorial la protecció de nous espais? Quines
fórmules poden garantir en el futur la pervivència de determinats
espais naturals amenaçats?
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DIJOUS 12 de setembre de 2013
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Matrícula
LES POLÍTIQUES ACTUALS I FUTURES EN LA
PROTECCIÓ I GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS
PROTEGITS

EXPERIÈNCIES DE PROTECCIÓ I GESTIÓ D’ESPAIS
NATURALS PROTEGITS EN ÀMBITS FLUVIALS EUROPEUS

9h. Recepció i lliurament d’acreditacions

9:00 h. Rewilding Europe: fent d’Europa un lloc més salvatge. Sr.

9:30 h. Inauguració del curs a càrrec del Sr. Santi Vila.

Deli Saavedra, Rewilding Manager, Rewilding Europe.

Conseller de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Cata-

9:45 h.: The Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement

lunya.

du Tech. Sra. Isabelle Farrés, directora

10:00 h. Conferència inaugural “Espais naturals: de prote-

10:30h. : Pausa-cafè

gir la forma a garantir la funció. Dr. Ramon Folch (Estudi
Ramon Folch)

11:00 h.: LIFE Project “MORAVKA“ – Preservation of alluvial
Manager

11:30 h. Polítiques i finançament dels espais protegits per

11:40 h.: LIFE Project — 'Optimisation of the European Proposed

la Xarxa Natura 2000. Sra. Esther Pozo (Direcció General

Site Of Interest Lippe Flood Plain Between Hamm and Hangfort' .

de Medi Ambient de la Comissió Europea)

Sr. Oliver Schmidt

ment. Sr. Antoni Trasobares, director General de Medi
Natural i Biodiversitat

13:00 h.: Taula rodona i debat entre els assistents. Modera: Josep
Vila, director de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de

ESTUDI DE CASOS: CATALUNYA

13:30 h. Pausa per dinar

15:30 h. Consorci de les Gavarres. Sr. Oriol Armet, gerent
16:00 h. Fundació Catalunya-la Pedrera. Sr. Miquel Rafa,

SORTIDA DE CAMP

director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient

15:30 h. Sortida de camp als espais fluvials on s’han fet les actuacions del projecte Riparia-Ter (Illa de la Pilastra, Bescanó, Sant Gregori i Salt), amb acompanyament de tècnics del Consorci del Ter

17:00 h. El Parc Natural de l’Alt Pirineu. Sr. Jordi Palau,

17:30 h. Paisatges Vius. Sr. Guillem Mas, cap de projectes
18:00h. Debat entre els assistents

Inscripcions
www.udg.edu/ISSE2013

del riu Ter. Sr. Ponç Feliu, gerent

Girona

director

Matrícula persones aturades: 20 € (cal adjuntar
fotocòpia de la documentació que acrediti estar a
l’atur)

12:20h.: Consorci del Ter. Projecte. Recuperació d’hàbitats riparis

13:30 h. Pausa per dinar

16:30 h. Pausa-cafè

Matrícula estudiant: 20 € (cal adjuntar fotocòpia de
la matrícula de l’any en curs)

forest habitats in the Morávka river basin. Sr. Tomas Kotyza, project

11:00 h. Pausa-cafè

12:30 h. Normatives catalanes, figures de gestió i finança-

Matrícula ordinària: 40 €

18:30 h. Fi de la sortida

Amb el suport de:

