
PROGRAMA

Primera jornada (dilluns 12 de desembre)

• 8:00-8:30. Recepció i acreditació dels participants 

• 8:30-9:00. Benvinguda institucional

• 9:00 – 11.30. Mòdul 1. Planificació, conservació i restauració 
ripària i fluvial. Experiències internacionals

• 9:00-9:45. Necessitats i perspectives de futur de la 
restauració d’espais de ribera en connexió amb la dinàmica 
fluvial en l’àmbit europeu i en el context del canvi global. 

• 9:45-10:15. Pausa-cafè

• 10:15-10:45. Planificació a escala de conca per a la presa 
de decisions de conservació i restauració d’hàbitats fluvials. 
Virgilio Hermoso (Universidad de Sevilla - CTFC).

• 10:45-11:15. Entre el medi fluvial i el ripari: restauració 
geomorfològica a la regió mediterrània. Alfredo Ollero 
(Universidad de Zaragoza). 

• Torn de preguntes mòdul 1.

• 11:30-13:30. Mòdul 2. Diagnosi, conservació, restauració i 
governança. L’experiència del Life Alnus 

• 11:30-11:50. Planificació a escala de conca per a la presa 
de decisions de conservació i restauració d’hàbitats fluvials. 
Guillermo García (MN Consultors). 

• 11:50-12:10. Protecció dels espais fluvials. Ampliació de la 
xarxa N2000 en el marc del Life Alnus. Joaquim Bach (DACC). 

• 12:10-12:30. Entre el medi fluvial i el ripari: restauració 
geomorfològica i ripària al Ter. Evelyn García-Burgos i Emilio 
Sánchez (ACA).

• 12:30-12:50. Conservació i restauració dels boscos al·luvials. 
L’experiència del Life Alnus. Albert Sorolla (Naturalea).

• Torn de preguntes mòdul 2matí.

• 13:00-14:00. Dinar bufet als jardins de Can Mascaró.

• 14:00-14:20. Projecte de restauració fluvial al Besòs. Xavier 
Romero (Ajuntament de Granollers)

• 14:20-14:40. Projecte de restauració fluvial al Segre. Miquel 
Rafa (FCLP).

• 15:00-15:20. Per a una millor governança de les riberes 
(ajuntaments, ús públic espais, hidroelèctriques, 
propietaris). Marc Ordeix (CERM-UVic) i Pol Guardis (CTFC.)

• 15:20-15:40. Seguiment hidromorfològic i de la biodiversitat. 
Jordi Tuset (Grup Rius) i Jordi Camprodon (CTFC)

• 15:40-16:00. LIFE FLUVIAL. Millora i Gestió sostenible dels 
corredors fluvials de la regió atlàntica ibèrica. Pilar García 
Manteca

• Torn de preguntes mòdul 2 tarda.

• 16:00-16:30. Pausa-cafè

• 16:30-18:00. Mòdul 3. La percepció cultural de boscos i rius: 
salut, art i espiritualitat

• 16:30-16:50h. Valors terapèutics dels boscos. Concepte i 
recerca. Roser Maneja (CTFC i UAB)

• 16:50-17:10. Valors filosòfics i espirituals associats als espais 
fluvials. Josep Maria Mallarach (Associació Silene)  

• 17:10-17:30. Art i Natura. Anna Gallés (Fundació Andrena) 

• Torn de preguntes mòdul 3.

• 18:00 – 19:00. Espai exterior. Cloenda de les jornades.

• Inclou recital poesia o acte musical.

Segona jornada: visita de camp (dimarts 13 de 
desembre)

• 9:00-13:00. Visita a les actuacions del LIFE ALNUS al riu Ter 
Transport: autocar (organització) o vehicle propi.

- Sortida a les 8:00 h de Solsona 
- Trobada a Torelló a les 9:15 
- Visita a les actuacions de LIFE ALNUS al Ter

Workshop

de tancament del projecte

LIFE ALNUS

 

Ecosistemes riparis  
funcionals i socials 

  

12 i 13 de desembre de 2022

Inscriu-te a: https://forms.gle/MDJoeE4RgpWYGBYB7

PROGRAMA PROVISIONAL

https://forms.gle/qZHdsHLcws2Wu2WM6

