
PROGRAMA

9:30-10:00
• Rebuda i acreditació
• Presentació institucional (Anna Barnadas, Secretària d’Acció 

Climàtica. DACC)
 
10:00-11:30
• Presentació LIFE ALNUS
• Presentació LIFE INVASAQUA 
• ¿Qué papel juega la restauración de los ríos en el control 

de las EEI? (Fernando Magdaleno - Subdirector General de  
Biodiversidad Terrestre y Marina. MITERD)

• Estat actual de les especies invasores a Catalunya (Sisco 
Mañas - Servei de Fauna i Flora. Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural. DACC)

 
11:30-12:00 Pausa - Café
 
12:00-14:00
• Planificació a escala de conca per a la presa de decisions de 

conservació i restauració d’hàbitats fluvials (Guillermo García 
– MN Consultors)

• Entre el medi fluvial i el ripari: restauració geomorfològica i 
de la vegetació (Albert Sorolla – NATURALEA)

• Tractaments forestals i espècies vegetals invasores (Andreu 
Salvat – APREN i Jordi Camprodon – CTFC)

• La custòdia fluvial i una millor governança de les riberes (Marc 
Ordeix – CERM-UVic-UCC i Pol Guardis – CTFC)

 
16:00-18:00
• Actuacions al riu Besòs pel control de Alternanthera 

philoxeroides (Evelyn García - ACA) 
• El cranc blau al riu Ebre (Verònica López - IEPAAC)
• Granota toro: seguiment i estat de l’espècie (Nati Franch - 

Parc Natural del Delta de l’Ebre i  Nuria Sanz - UdG)
• LIFE LIMNOPIRINEUS i LIFE RESQUE ALPYR: Restauració 

d’estanys d’alta muntanya mitjançant l’erradicació dels peixos 
introduïts (Marc Ventura – CEAB-CSIC i Quim Pou – Sorelló, 
estudis al medi aquàtic)

 
18:00-19:00 Taula rodona i cloenda de la jornada
• Moderadora: Sandra Carrera (Directora de la XCN)
• Samuel Reyes (Director de l’Agència Catalana de l’Aigua)
• Marc Vilahür (Director General de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural. DACC)
• Anna Sanitjas (Directora General d’Ecosistemes Forestals i 

Gestió del Medi. DACC)
 
 
Jornada de camp, dijous, 2 de juny :
9:00-13:00  (Transport: cadascú per mitjans propis)
• Trobada a les 9:00h a Cànoves: Visita a les actuacions del LIFE 

ALNUS. 
•  Trobada a les 11:00 a Can Cabanyes: Visita a les actuacions 

del LIFE ALNUS i observació d’espècies invasores al Congost 
(mitjançant pesca elèctrica). 

JORNADA
LIFE INVASAQUA + LIFE ALNUS

 
Ecosistemes fluvials funcionals:  

més resistents a les invasions 
i més resilients als seus impactes

     

Jornada tècnica, dimecres, 1 de juny 
 Sala Prat de la Riba (IEC)

Organitza: Amb la collaboració de:

Inscripció gratuïta. 
Cal inscripció prèvia per assistir a la jornada, adreçant-se a: 

https://forms.gle/qZHdsHLcws2Wu2WM6

https://forms.gle/qZHdsHLcws2Wu2WM6

