Conservació a llarg termini
de prats de dall a l’Albera
Jornada tècnica en línia
Dijous 17 de juny de 2021

Presentació
Els prats dall i les basses temporànies
associades tenen valors naturals i
culturals que cal preservar. Es tracta,
però, d’hàbitats en regressió per
l’abandonament de la pràctica del dall
o per la intensificació de les pràctiques
agràries, així com per diferents factors
socioeconòmics.
Des de 2017, IAEDEN realitza
iniciatives de custòdia del territori en
aquests hàbitats. La preservació dels
prats de dall a l’Albera és massa
depenent de la tasca de l’entitat i de
poques i
inestables
fonts
de
finançament. Cal traçar una estratègia
sostenible, diversificada i resilient.
Durant la jornada s’exposaran i es
debatran possibles mecanismes per a
la conservació dels prats de dall a llarg
termini.

Programa
18.00 h Benvinguda i objectius de la jornada
18.05 h Prats de dall a l’Albera: valors i problemàtiques
Sr. Joan Font, botànic i col·laborador d’IAEDEN.
18.35 h Estratègies per a la conservació a llarg termini?
Sra. Clara Blasco, Xarxa per a la Conservació de la Natura.
19.00 h Estratègia 1: comercialització de llavors
Sr. Guillem Mas, Paisatges Vius.
19.30 h Estratègia 2: captació de fons privats i comunitaris
Sra. Vanesa Freixa, Obrador Xisqueta.
20.00 h Estratègia 3: responsabilitat social corporativa
Sra. Anna Parisi, Xarxa per a la Conservació de la Natura.
20.30 h Conclusions i cloenda de la jornada
Sra. Mireia Mena, IAEDEN.

Organització
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb: Mireia Mena
(agroterritori@iaeden.cat) i Clara Blasco (cblasco@xcn.cat)
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