Debat obert.

Com avaluem la

Sumar esforços per avançar en l’avaluació
de l’impacte de la conservació a Catalunya.
Com aconseguim un win-win?
PROGRAMA 30 de setembre

10h-12h

custòdia del territori?
Setembre 2020

On-line

L’objectiu de la sessió és trobar unes línies generals comunes que facilitin la col·laboració entre entitats
de custòdia, de recerca i administració per a l’obtenció i compartició de les dades d’avaluació ecològica, i
que consolidin la custòdia del territori com una eina essencial en la gestió de la natura.

10:00h · Presentació del debat i presentació de dades sobre el seguiment i l’avaluació de la custòdia
Guillem Bagaria, Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

10:10h · El seguiment de l’estat de la natura a Catalunya: què, qui, com i per a què? Alguns apunts
Pau Sainz de la Maza, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

10:20h · Informe d’aplicació de les Directives Europees de conservació de la natura: una eina per a la
priorització de les accions de custòdia del territori
Gerard Bota, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

10:30h · L’avaluació de l’estat del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona
David Carrera, Diputació de Barcelona

10:40h · Avaluar l’impacte de la custòdia del territori: Reptes i necessitats de les entitats
Guillem Mas, Associació Paisatges Vius

10:45h · Ciència ciutadana i voluntariat en l’avaluació de l’impacte de la conservació
Andrea Córdoba, Associació Mediambiental la Sínia

10:50h · Debat entre els ponents i preguntes
11:40h ·

Tancament de la jornada i línies de treball futures

Guillem Bagaria, Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Per participar a la sessió és necessària la inscripció prèvia a través d’aquest enllaç
Per a més informació podeu escriure a gbagaria@xcn.cat

30 setembre 2020
Organitza:

On-line

www.xcn.cat

@XCNatura

Amb el suport de:

