Presentació

Programa

La Diputació de Girona va aprovar, el 21 de juliol de 2020, la seva
adhesió a la Declaració sobre la interdependència entre salut i
natura a Catalunya, promoguda per la Xarxa per a la Conservació
de la Natura (XCN).

9.15 h
Recepció dels assistents

En el marc d’aquesta Declaració, que compta amb més de cent
organitzacions adherides, s’ha creat una taula intersectorial per
elaborar una estratègia comuna a Catalunya i donar-hi prioritat.
L’estratègia situa la natura com a element essencial per a la salut
de les persones i, alhora, la salut humana com a fonament per a
la conservació de la natura, a partir d’un treball transversal i
multidisciplinari entre Administració, recerca, tercer sector i
empreses.
Paral·lelament, el Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació de
Girona s’articula en nou grans eixos, que es despleguen
coordinadament amb altres plans transversals de la corporació.
Dos d’aquests nou eixos (el número 3 i el 7) volen actuar com a
vertebradors de les polítiques saludables i socials i alhora establir
una planicació estratègica en consonància amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, en concret,
amb l’ODS número 3, de salut i benestar, que té com a objectiu
fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar
universal.
Objectiu
Donar a conèixer accions que promouen la conservació del
patrimoni natural de les comarques gironines i que estan en
consonància amb la promoció de polítiques saludables i socials.
Destinataris
Educadors ambientals de les entitats que participen en els
diferents programes sobre medi ambient de la Diputació de
Girona.
Preu
La jornada és gratuïta.
Lloc
Teatre Casino Municipal. C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 11
17455 Caldes de Malavella

9.45 h
Benvinguda
Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Sergi Mir, regidor de l’ajuntament de Caldes de Malavella
10.00 h
«Salut i natura»
Sandra Carrera, directora de la Xarxa per a la Conservació de la
Natura i co-coordinadora de la taula «Salut i natura»
10.20 h
«Els espais agraris i el patrimoni natural»
Narcís Vicens, tècnic de patrimoni natural de la Diputació
de Girona
10.40 h
«La gestió de la ora exòtica invasora»
Maria Guirado, tècnica de patrimoni natural de la Diputació
de Girona
11.00 h
Pausa
11.20 h
«Gestió dels espais naturals d’ús públic sobrefreqüentats»
Ivette Casadevall, responsable de comunicació de la
Fundació Emys
11.40 h
«La prevenció dels incendis forestals en la interfase
urbanoforestal»
Maria Pipió, enginyera forestal de la Diputació de Girona
12.00 h
«Programa d’activitat física en espais naturals»
Gemma Brunet, tècnica de Dipsalut
12.20 h
Visita al bosc de can Fornaca

Us recomanem arribar-hi en tren, amb les línies R11 o RG1, o bé
en vehicle privat (és aconsellable que el compartiu).

13.00 h
«El projecte “Bany de bosc” a can Fornaca, a Caldes de
Malavella» (grup amb guiatge)
Montserrat Moya, de la cooperativa Selvans

Inscripcions
Fins a l’1 de febrer, a través de l’enllaç https://bit.ly/3p1jlnp.

14.00 h
Cloenda
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