
Jornada tècnica
Santa Coloma de Farners, dimarts 17 de maig de 2022

La renaturalització, 
una nova mirada a 
la conservació de la 
biodiversitat 

Programa

    9.30 h Registre d'assistents 

  9.45 h Presentació de la jornada 
Sra. Anna Suquet Fontana. Directora de l’Escola Agrària 
Forestal de Santa Coloma de Farners del DACC.

10.00 h Com funciona la natura? Processos ecològics, els 
grans oblidats en les polítiques de conservació
Sr. Jordi Palau Puigvert. Enginyer de forests, gestor 
d’espais naturals.

11.30 h Pausa

12.00 h La renaturalització com a solució basada en la natura: 
metodologies i exemples pràctics d’aplicació a la gestió 
Sr. Jordi Palau Puigvert. Enginyer de forests, gestor d’espais 
naturals.

13.30 h Cloenda de la jornada 
Sr. Francesc Còrdoba Monturiol. Biòleg, professor de l’Escola 
Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners del DACC.

Totes les persones assistents hauran de seguir les mesures de prevenció establertes 
amb motiu de la COVID-19.

Presentació

Cada vegada més, la conservació de 
la natura ha anat posant el focus en 
espècies i hàbitats concrets, fins al 
punt de desvincular-los dels hàbitats 
en els quals han evolucionat. Alhora, 
el món rural afronta nous reptes 
derivats de l’abandonament de les 
activitats tradicionals i la pèrdua dels 
espais oberts associats. 

La renaturalització planteja un nou 
enfocament per a les polítiques de 
conservació, complementari de 
les existents, i basat en el paper 
dels processos ecològics en la 
funcionalitat dels ecosistemes. 
Paradoxalment, aquest enfoc pot 
ajudar a recuperar paisatges més 
resilients i rics en biodiversitat 
comparat amb els resultants de 
l’abandonament rural, alhora que 
obre noves oportunitats per al 
desenvolupament local.

Lloc de realització

Escola Agrària Forestal de Santa 
Coloma de Farners
Casa Xifra 
17430 Santa Coloma de Farners

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació:
Sr. Francesc Còrdoba Monturiol 
A/e: fcordoba@gencat.cat

Organització

Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

220593 / 4,00
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