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11.00h - 11.20h Benvinguda i introducció

Sra. Sandra Carrera - Directora de la XCN                                 

Dani Cornellà Detrell, Portaveu del grup parlamentari en la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament de

Catalunya (*pendent de confirmar)

11.05h - 11.15h El projecte europeu Soil4life. El manifest “Detenir i invertir la degradació del sòl

a Europa: una prioritat pel Pacte Verd Europeu

Sr. Damiano Di Simine - Representant del Projecte Soil4Life

11.15 h - 11.25h Un sòl saludable per a una vida saludable: la Unió Europea i el repte de la

neutralitat en la degradació del sòl

Sr. Luca Montanarella – Joint Research Center, representant de la Comissió Europea

11.25h - 11.40h La sobrecàrrega urbanística del litoral de Catalunya

La costa catalana es troba en una situació límit: el 43,3% de la població de Catalunya habita en

municipis costaners que representen el 6,7% del territori català, on es concentra una part molt important

de l'activitat econòmica del país. El 81% de la franja litoral es troba urbanitzada i encara està prevista la

construcció de 120.000 habitatges més.

Davant aquesta situació insostenible de pressió immobiliària i urbanística sobre el sòl, es fa

imprescindible cercar formes de preservar i adaptar el sòl a aquesta realitat biofísica i socioeconòmica i

assegurar la sostenibilitat de la costa catalana.
  

Sr. Sergi Nuss - Representant de SOS Costa Brava
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11.40h - 11.55h Una nova eina de protecció del litoral català: la creació del Conservatori del Litoral

La Llei de protecció i ordenació del Litoral (juliol de 2020) establia el mandat pel Govern de la Generalitat

de Catalunya de crear, en el termini d'un any, el Conservatori del Litoral de Catalunya. Es tracta d'un

organisme amb funcions de planificació i gestió del litoral, dotat de competències i recursos per prendre

les mesures necessàries per conservar i restaurar el litoral.
Sr. Arnau Queralt – Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

11.55h - 12.10h La degradació del sòl agrari per un model d'energies renovables insostenible

Actualment, hi ha una creixent concentració de projectes d'energies renovables en sòls agrícoles i naturals

d'alt valor ecològic, situats en la seva majoria al sud de Catalunya (zona de Tarragona). Aquest fet està

causant un gran impacte ambiental i social pel que fa a la conservació del sòl. Aquesta situació va

clarament en contra dels dictàmens de la Llei 16/2017, de canvi climàtic que estableix que les energies

renovables s'han de desenvolupar, de forma prioritària, en espais que ja estiguin alterats per l'activitat

humana.
Sra. Marta Josa – Representant del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans(GEPEC)

12.10h - 12.25h El paper de la ramaderia extensiva en la restauració i conservació dels sòls

En el context mediterrani, els herbívors són i han estat fonamentals per mantenir vius els nostres sòls. El

bestiar pasturant compleix com a herbívor aquesta funció a través de les seves mossegades, les seves

petjades i els excrements plens de vida que fan funcionar el terra com el que és, un complex ecosistema. A

la finca El Baldío, de Fundació Global Nature (FGN), treballen amb el bestiar com una eina per a la

recuperació dels nostres sòls.

Sra. Laura García Pierna – Representant de Global Nature Foundation.

12.25h- 12.50h La protecció del sòl a les zones costaneres mediterrànies

La degradació i la urbanització continuen erosionant un element únic i inestimable del paisatge europeu i

els seus fràgils ecosistemes. 

Testimonis i experiències: cap a una coalició europea per a la conservació i regeneració de les costes i

zones costaneres mediterrànies?
Sr. Edoardo Zanchini, representant de Legambiente, i Sra. Dušica Radojcic, representant de Green Istria

12.50h - 13.00h Conclusions i cloenda

Sra. Cristina Sánchez - Presidenta de la XCN

Moderadora: Sra. Anabel Cepas Gil - Coordinadora de projectes i assessora jurídica de la XCN
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