Inscripcions
L’assistència a la jornada és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament trucant al
telèfon 933 248 582 o enviant un correu electrònic a ichn@iec.cat, fent constar
el nom i els cognoms. L’aforament és limitat a 50 persones.
Lloc de celebració i accés:
Món Sant Benet (camí de Sant Benet de Bages, s/n; Sant Fruitós de Bages). Per
a més informació, consulteu: http://monstbenet.com/ca/com-arribar-hi.

Sessió científica

Es podrà dinar al mateix lloc, al restaurant La Fonda (15 € el menú).
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Context
D’una banda,
– De fa anys, a conseqüència de l’abandonament d’activitats agro-ramaderes
en extensiu, s’ha observat una recuperació de la massa forestal a Catalunya.
– També es produeix l’augment d’efectius de certes espècies com porcs
senglars, cabirols, cabres salvatges, etc.
– Recentment, també es constata el retorn de certes espècies de predadors
com el llop.
Tot això es pot definir com un procés espontani de renaturalització dels nostres hàbitats, i de l’altra,
– En el context de crisi econòmica, es fa palesa la reducció del pressupost
disponible per la gestió de la natura i per accions de conservació de la biodiversitat.
– La gestió del medi natural fora dels espais protegits ha estat gairebé sempre
insignificant.
– La manca de gestió en aquestes zones comporta riscos evidents com ara:
l’empobriment del paisatge, com la desaparició dels mosaics agroforestals;
la pèrdua de determinats components de la biodiversitat; la proliferació de
grans incendis forestals; la dificultat d’adaptació dels ecosistemes a canvis
globals (sequeres, plagues, etc.).
Tenint tot això en consideració, hi ha un corrent de pensament que aposta per
deixar fer els ecosistemes i intentar ajudar a recuperar processos ecològics
més enllà del paradigma clàssic de conservar hàbitats i espècies en localitzacions concretes (tan dins com més enllà dels espais naturals protegits).
També s’argumenta que el retorn de certes espècies emblemàtiques pot suposar un actiu socioeconòmic per generar llocs de feina i oferta ecoturística que
pot redinamitzar aquestes zones rurals.
Aquest nou paradigma ja s’aplica a certes zones del món però... és aplicable a
Catalunya?

Programa
10 h Benvinguda i sessions marc
11.45 h Pausa cafè
12.15 h Debat
13.45 h Conclusions
14 h Cloenda i dinar
Les sessions marc pretenen mostrar
la visió dels diferents actors relacionats amb els espais renaturalitzats,
posant l’èmfasi en quina és la tendència actual i quines possibilitats hi
ha d’incidir-hi. Hi haurà les presentacions següents:
• Context ecològic dels processos

de renaturalització de les darreres
dècades a Catalunya, a càrrec de
Francisco Lloret, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF) i Unitat d’Ecologia, Departament de Biologia Animal, Biologia
Vegetal i Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona.
• El fals paradigma de la intocabilitat
en ecosistemes agroforestals catalans, a càrrec de Marc Costa, ambientòleg i tècnic de la Fundació del
Món Rural.
• Renaturalització d’hàbitats a Catalunya: una oportunitat o un problema pels gestors forestals?, a càrrec

de Ricard Farriol, enginyer tècnic
forestal i agrícola i cap d’àrea de
planificació forestal del Centre de la
Propietat Forestal.
• El canvi de model de gestió de les
Gavarres en els darrers 50 anys, a
càrrec d’Oriol Armet, Enginyer de
Forests i EMBA, gerent del Consorci
de les Gavarres.
• Paisatges renaturalitzats: quina
fauna volem i quina tindrem?, a càrrec de Carme Rosell, doctora en
biologia i directora de Minuartia.
• La renaturalització com a opció de
futur per a espais de muntanya de
la Catalunya interior, a càrrec de
Miquel Rafa, director de Territori i
Medi Ambient, Fundació CatalunyaLa Pedrera.
A continuació, es durà a terme un debat entre els assistents i els ponents,
moderat per Joan Pino, president de
la ICHN, professor d’Ecologia de la
UAB i subdirector del CREAF.
Finalment, Eulàlia Comas, biòloga
i membre del Consell Directiu de la
ICHN, exposarà el recull dels punts
forts de les presentacions marc i els
punts d’acord i de desacord del debat.

