àmbit medi ambient i salut pública

2 de juny de 2014
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona

JORNADA

Els rius i rieres: quins beneficis ens
aporten? Custòdia fluvial i serveis
ambientals
Objectius
· Posar en valor els ecosistemes aquàtics i els seus serveis ambientals
· Donar a conèixer propostes de gestió i conservació dels rius i les zones
humides a través de la custòdia del territori
· Mostrar casos pràctics de custòdia fluvial a les comarques de Tarragona

Destinataris

Programa
de 9.15 a 9.30 h
Recepció dels participants i benvinguda.
de 9.30 a 10.45
Conceptes bàsics: els espais fluvials.
Problemàtiques i solucions.
Taula rodona amb els ponents
Objectiu: exposar problemàtiques
fluvials reals i fer aflorar la necessitat de
solucions, i quines solucions pot aportar
la custòdia fluvial.
Marc Ordeix Rigó. Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis – Museu del Ter
Evelyn Garcia Burgos. Agència Catalana de l’Aigua
Jordi Parpal Servole. Servei de Planificació
de l’Entorn Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya

· Tècnics de medi ambient d’administracions municipals i supramunicipals,
de 11.15 a 11.45 h
Presentació del Grup de Treball de la
Custòdia Fluvial de la XCT i actuacions de
custòdia al Baix Gaià
Héctor Hernández Socías. Associació
Mediambiental La Sínia

de 11.45 a 12.00 h
La gestió de l’Albereda de Santes Creus
Josep M. Prunera Figuerola. Cap de Medi
Ambient, Salut Pública i Territori de la
Diputació de Tarragona

de 12.00 a 12.30 h
Actuacions de restauració i custòdia
fluvial a la Reserva Natural de Sebes, Flix
Pere Josep Jimenez Mur. Grup de Natura
Freixe

Martí Barberà Montserrat. Regidor de
planificació territorial de l’ajuntament de Valls

de 12.30 a 13.00 h
Què són els serveis ambientals?

de 10.45 a 11.15 h Pausa

Mònica Bardina Martín. Agència Catalana
de l’Aigua

de 13.00 a 13.30 h
Estudi dels serveis ambientals del riu Ter
per mitjà de la participació ciutadana
Dídac Jordà Capdevila. Institut de la
Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB

· Tècnics d’entitats ambientals, de custòdia fluvial i de custòdia del territori
en general
· Personal d’administració o empreses que treballin amb l’aigua com a
recurs principal.

Inscripcions

13.30 h Clausura de la Jornada

Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.

Marta Subirà Roca. Directora General de
Polítiques Ambientals del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya

La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona
al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència
SAM-JOR14-005, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de
Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.

Núria Crivillé Miró. Diputada de Medi
Ambient, Salut Pública i Territori de la
Diputació de Tarragona

Trametre per correu, fax o via electrònica el full d’inscripció que es troba
a la pàgina de formació de la següent adreça amb el nom d’Inscripció a
jornades: http://www.dipta.cat/formacio.

de 16.00 a 18.00 h
Sortida tècnica. Cas pràctic a la zona
humida de la resclosa de la fàbrica del
Catllar, amb possibilitat d’extensió cap a
la desembocadura del riu Gaià

Termini d’inscripció: 28 de maig.

Hèctor Hernàndez Socías

2 de juny de 9 a 13.30 i de 16 a 18 h. Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona. Carrer Sta. Anna, 6

Places limitades. No es confirma l’admissió. Només es comunicarà, si
escau, la denegació d’assistència.

Dates, horari i lloc de realització

Unitat de Formació
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537
formacio@dipta.cat

Col·labora:

Ref.: JOR14-005

D IPU TA CIÓ D E TA RRA G O NA
Servei d’Assistència Municipal - SAM

