Espècies exòtiques
invasores als espais fluvials
Jornada tècnica
Dimarts, 27 de juny, Barcelona
Els sistemes aquàtics continentals són espais de gran valor
ecològic i social que cal preservar. A través de l’educació
ambiental es poden conèixer i difondre els seus valors i promoure
la seva protecció i conservació de manera integral i fomentar un
ús sostenible de l’aigua que garanteixi l’equilibri entre satisfer la
demanda de consum i la conservació del medi natural.
Per aquest motiu, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica d’Educació i
Promoció Ambiental (OTEPA), engega el Programa Va
d'Aigua. L’objectiu principal d’aquest programa és el de donar
suport a aquells equipaments i projectes d’educació ambiental
impulsats per ens locals que treballen per conservar i donar a
conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals.

Organitzen :

Fruit de la identificació de multitud d’iniciatives municipals en aquest
àmbit, s’ha creat la Comissió d'ambients aquàtics continentals dins
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per promoure el
treball en xarxa entre aquests projectes i equipaments i la pròpia
Diputació.
Dins del programa de suport Va d’Aigua, s’ha encarregat a
l’Associació Hàbitats la redacció de la Guia d’espècies exòtiques
invasores als espais fluvials. Que és a l’hora uns dels temes
rellevants a treballar per part de la Comissió.
Aquesta jornada serveix com a presentació d’aquesta Guia i per
posar en comú el coneixement i accions per gestionar la presència
d’espècies exòtiques invasores en els nostres espais fluvials.

Amb la col·laboració de :

PROGRAMA PROVISIONAL
Bloc 1: Les espècies exòtiques invasores als espais fluvials
9:30h Benvinguda
A càrrec de Jesús Calderer, diputat adjunt d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona

Bloc 2: Experiències de prevenció, bones pràctiques i educació
ambiental
12h Planificació del verd urbà i especies invasores
A càrrec d’Iñigo Rebollo, Servei d'Equipaments i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona.

9:45h Ponència marc: La presència d’espècies invasores als espais
fluvials a Catalunya.

12:15h Experiències de gestió d'espècies vegetals exòtiques
invasores en ambients fluvials

A càrrec de Carolina Solà i Evelyn García- Tècniques de l’Àrea de
Gestió del Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua

A càrrec de Josep Illa, Director Tècnic de Phragmites SL.

10:15h Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya:
l’afavoriment de les espècies invasores dels ecosistemes aquàtics
continentals
A càrrec d’Isabel Muñoz - Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i
Ciències Ambientals - Universitat de Barcelona
10:45h Quines són les principals espècies exòtiques als rius de
Barcelona? Presentació de la guia “Espècies exòtiques invasores
dels ambients fluvials”
A càrrec de Marina Codina i Eva de Lecea de l’Associació Hàbitats

12:30h La sensibilització ambiental: un pilar fonamental en la gestió
d'espècies invasores en l'ecosistema fluvial
A càrrec de Núria Valls de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna
de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA)
12:45h Projectes de control d'espècies invasores en el riu Congost
A càrrec de Xavi Romero - Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Granollers
13h Exemples fructífers en espècies vegetals: de problema a
recurs, i gestió d’altres plantes al·lòctones invasores
A càrrec d’Albert Sorolla– Director tècnic de Naturalea

11:30h Pausa

13:15h Gestió de les tortugues invasores a l’embassament del Foix
A càrrec de Josep Torrentó, biòleg de la Direcció Territorial Occidental Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
13:30 h Torn obert de paraula
14:00 h Cloenda

Destinataris

Inscripcions

Jornada oberta a càrrecs electes, tècnics de l’administració,
consultors, entitats, investigadors, gestors del territori,
educadors ambientals, estudiants, etc.

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari
d’inscripcions, per correu electrònic a xarxasost@diba.cat o trucant
al telf. 93 402 22 22 ext.37212.

Lloc i data
Dimarts, 27 de juny, Barcelona. De 9:30 a 14h.
Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola
Industrial. Diputació de Barcelona. C./Comte d’Urgell,
187. Barcelona

Organitzen :

Com arribar-hi:
Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu
servir el transport públic o que compartiu el vehicle privat
Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia.
Metro: L5, Estació Hospital Clínic.
Bus 14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68
Bicing: Estacions 89 i 90 (C. Roselló/ C. Urgell)

Amb la col·laboració de :

L’edició i la difusió del TICCC ha estat
possible gràcies a la col·laboració de:

