Patrimoni natural com a
eina de desenvolupament
Jornada tècnica
AMPOSTA, dimarts 16 d’abril de 2019
Presentació
El «patrimoni natural» és el conjunt
d’elements, recursos, processos i
àmbits del medi als quals es reconeix
un valor ecològic, ambiental, científic,
paisatgístic o cultural.
Mitjançant la custòdia del territori
podem afavorir el patrimoni natural
perquè
sigui
una
eina
de
desenvolupament de les nostres
comarques.
Amb exemples concrets de diferents
ens: a nivell fluvial per una entitat,
marí per una empresa i el projectes
públic de l’Ajuntament d’Amposta, tot
emmarcar dins el projecte de
“Custòdia per Desenvolupament” que
duu a terme el Consorci BEMO.
La jornada està destinada tant a
personal empresari, tècnic com
d’associacions o interessats en el
tema.
Participa!

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Rubén Alegria, gerent del Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià.
10.15 h Projecte Custòdia per Desenvolupament
Sra. Gisela Bosch, tècnica del projecte
Desenvolupament”.

per

10.45 h Amposta i la custòdia del territori
Sr. Dani Forcadell, regidor de serveis municipals, pagesia i medi
natural de l’Ajuntament d’Amposta.
11.15 h Pausa
11.45 h Plàncton Diving: divulgant els fons marins
Sra. Eli Bonfill, codirectora de Plàncton i coordinadora del grup de
treball de custòdia marina.
12.45 h La custòdia i la gestió d'espais naturals com a eina de
desenvolupament local: el cas de la Reserva de Sebes a Flix
Sr. Pere Josep, membre fundador del Grup de Natura Freixe,
coordinador de la Reserva Natural de Sebes i vice-president de la
Xarxa per a la Conservació de la Natura.
13.45 h Cloenda de la jornada
Sra. Gisela Bosch,
Desenvolupament”.
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Lloc de realització
Oficina de Turisme d’Amposta – Espai Ebre Km0
Sala dels Antics Escorxadors
Av. de Sant Jaume, 42-52
43870 - AMPOSTA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
gbosch@leader.cat
(Tel.: 977 445 308 - A/e: Gisela Bosch)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@cdbemo @ajamposta
#cdbemo
#custodiaperdesenvolupament
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