Priorització d’àrees
estratègiques per a la
custòdia del territori
El cas del Camp de Tarragona

Jornada tècnica
REUS, dilluns 30 de setembre de 2019
Presentació
Actualment unes 20 entitats de
custòdia mantenen 90 acords de
custòdia del territori en l'àmbit agrari
català, cobrint un total de més de
4.500 hectàrees. Mitjançant aquesta
eina, la societat civil es coordina amb
la pagesia per tal de conservar els
valors naturals associats a finques i
pràctiques agràries. Tot i així, el
moviment conservacionista no disposa
d'una estratègia que respongui a
qüestions com: On cal centrar
esforços i amb quina urgència? Quins
paràmetres
socio-ecològics
proveeixen informació rellevant per a
la conservació i com cal interpretar-la?
On pot tenir més impacte la
implementació de
projectes
de
custòdia? Sobre quins elements o
processos cal actuar?
En
aquesta
jornada
dirigida
especialment
a
organitzacions
vinculades a la gestió del medi natural
i
al
desenvolupament
rural,
reflexionarem sobre aquests aspectes
durant la jornada, prenent el Camp de
Tarragona com a àrea d’estudi.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h El per què d’una estratègia de priorització d’àrees
per a la custòdia del territori
Sra. Clara Blasco, tècnica de projectes de la XCN.
10.20 h Resultats provisionals: detectant encerts i incoherències
Sr. Guillem Bagaria, tècnic de projectes de la XCN.
10.45 h Taula rodona: afinant criteris per a la valoració d’àrees
Sr. Ramon Ferré, tècnic del Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC).
Sr. Laureà Giné, cap de l’Oficina de Tramitació d’Avaluació
Ambiental i de la Secció de Biodiversitat a Tarragona del DTES.
Sr. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF).
12.00 h Pausa i degustació de productes locals
12.20 h Taula de treball en grups: acadèmica, administració i entitats
Dinamitzat per la XCN.
13.30 h Conclusions de la jornada
Sr. Guillem Bagaria, tècnic de projectes de la XCN.

Lloc de realització
Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus
Carrer de l'Escorxador, 1
43202 - REUS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta i oberta a tothom, us podeu inscriure a través del
següent formulari.
Per més informació podeu contactar amb la Sra. Clara Blasco al correu
cblasco@xct.cat o al telèfon 938 86 61 35 (Xarxa per a la Conservació de
la Natura).

@ruralcat
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