V Jornades de presentació
d’estudis del PN Cap de Creus
Jornada tècnica
LLANÇÀ, divendres 14 de febrer de 2020

Presentació
Al Parc Natural de Cap de Creus es
realitzen nombrosos treballs que
permeten augmentar el coneixement
del territori i donen eines als
propietaris de finques agrícoles i
ramaderes per a la millora de la seva
gestió. Alguns d’aquests treballs són
encarregats per l’administració, altres
són realitzats per universitats i entitats
amb fons econòmics provinents de
diversos organismes, i n’hi ha que són
treballs d’estudiants universitaris.
Amb aquesta jornada es fa partícips a
tota la societat dels resultats d’aquests
treballs, alhora que es facilita el
contacte entre el sector productiu local
amb el sector científic i de recerca que
milloren el coneixement del primer
espai protegit marítim-terrestre de
Catalunya

Programa
9.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Victòria Riera, directora del Parc Natural de Cap de Creus.
Sr. Gerard Carrion, Parc Natural de Cap de Creus.

9.20 h Quin efecte genera l’afluència de vaixells a les praderies de
Posidònia oceànica del PN de Cap de Creus?
Sra. Mònica Guilera, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona.

9.40 h Les zones humides catalogades del PN de Cap de Creus: Bassa de
Puig Gros
Sr. Lluís Benejam, Universitat de Vic.

10.00 h Construcció d'una vedruna per a conills i d'actuacions de
conservació d'hàbitats d'interès comunitari
Sr. Xavier Soler, Gisfera.

10.20 h Seguiment de les espècies cinegètiques al PN de Cap de Creus
Sr. Marc Pagès, Ecotons.

10.40 h Avaluació de l'estat de conservació de Seseli farrenyi
Sra. Sandra Saura, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF).

11.00 h Pausa
11.30 h Seguiment de la biodiversitat marina al PN de Cap de Creus

Lloc de realització
Oficina de Turisme de Llançà
Carrer Camprodon, 16
17490 LLANÇÀ

Sr. Bernat Hereu, Universitat de Barcelona.

12.00 h Mitigació (MITICAP) i restauració (RESCAP) dels efectes de la pesca
sobre coralls de profunditat, al PN de Cap de Creus
Sra. Patrícia Baena, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

12.20 h Resultats preliminars del projecte "Dofins de Tramuntana” per
fomentar la pesca sostenible al Cap de Creus"
Sra. Carla A. Chicote, Submón.
Sra. Irene Àlvarez de Quevedo, Submón.

Organització

12.40 h Projectes de millora i restauració del medi marí
Sra. Carla A. Chicote, Submón.

13.00 h Foment i millora de les poblacions de xoriguer petit al PN de Cap de
Creus
Sr. Guillem Mas, Paisatges Vius.

13.20 h Taula Rodona

Col·laboració

14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Gerard Carrion, Parc Natural de Cap de Creus.

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Centre d’Informació del
Parc Natural de Cap de Creus
(Tel.: 972 19 31 91 - A/e: gerard.carrions@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

