
INSCRIU-TE

Programa

Quins són els reptes per a la conservació de la biodiversitat als que els enfrontem com a professionals
del medi ambient? Quins coneixements i estratègies podem aplicar com a tècnics i consultors per
protegir-la, tant en medi natural com urbà?

Amb aquest nou curs de l’Escola de Formació del COAMB, amb una durada de 9 hores lectives,
farem un repàs pràctic de la gestió de la biodiversitat en espais naturals i en espais urbans, tot
aportant el marc general d’aquesta gestió així com el coneixement pràctic dels professionals que hi
treballen. 

El curs s'adreça especialment a: 
· Consultors/es que facin o vulguin fer assessorament sobre la temàtica. 
· Tècnics/ques de l’administració que hagin de gestionar, implementar accions, o tenir en consideració
la conservació de la biodiversitat i la gestió d’espais naturals. 
· Persones interessades en la matèria.
 

de 17 a 20 h 
(i en diferit)

23 de febrer, 
2 i 9 de març

 

Curs Online
Gestió de la BIODIVERSITAT en espais
naturals i espais urbans

BLOC I Introducció

Sessió 1 (dimecres 23 de febrer de 2022)

1a. Introducció
· Importància de la preservació de la biodiversitat i estat actual de la biodiversitat a nivell mundial,
europeu i català. Ponent pendent de confirmació.

· Marc normatiu general de la conservació de la biodiversitat. Ponent: Joan Pons (INSTA).

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit-ws/evm08aula-virtualmobilitat-sostenible.do?idActivitat=1111891
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=39723
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246


BLOC II Gestió de la Biodiversitat al medi natural

1.b. Gestió de la Biodiversitat al medi natural

· Reptes i problemàtiques de la gestió i la conservació al medi natural. Directrius, guies i
eines de gestió pràctica. Exemples pràctics. 
Perspectiva i experiències des de l'administració. Ponent: Leo Bejarano (Generalitat de
Catalunya).
Perspectiva des de la recerca: Pràctiques per a la preservació i millora de la biodiversitat
en entorn natural / agroforestal. Ponent pendent de confirmació.
Perspectiva des de la consultoria: Exemples de consideració de la conservació de la
biodiversitat en l’acció sobre el territori. Ponent pendent de confirmació.
Perspectiva des de les associacions: L’Agència de la Natura i altres accions per avançar
en la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural a Catalunya. Ponent: Josep
Maria Mallarach (PatNatCat).

BLOC III Gestió d’espais naturals

Sessió 2 (dimecres 2 de març de 2022)

2a. Introducció i marc normatiu
· Marc normatiu per la gestió dels espais naturals. 
· Figures de protecció i legislació de referència. 
· Organismes competents i procediments administratius a tenir en compte. 
· Marc d’actuació en funció de l’agent que actuaria en l’espai natural (administració,
entitat, empresa…) i de les característiques de l’espai (públic o privat, legislació
urbanística i figures de protecció que li apliquen).
Ponent: Joan Pons (INSTA).

2b. Cas de gestió d’un parc natural. Ponent: Marc Garriga (Director del Parc Natural
de l’Alt Pirineu). 

2c. Cas de gestió d’una reserva de la biosfera. Ponent: Joana Barber (Directora de
Montseny Reserva de la Biosfera).

2d. Eines de gestió d’hàbitats, de flora i de fauna. Característiques i eines de gestió
en diferents tipologies d’hàbitat (zones humides, prats, bosc de ribera, bosc). Indicadors
que serveixen per conèixer l'estat de l’hàbitat. Estratègies adequades per fauna i flora
invasora (respecte a èpoques de cria / èpoques de floració, altres). Ponent: Jordi Palau
(Director del Parc Natural dels Ports).



INSCRIU-TE

Si tens qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça
escola.formacio@coamb.cat o al telèfon 633470649.

BLOC III Gestió de la Biodiversitat en entorn urbà

Sessió 3 (dimecres 9 de març de 2022)

· Reptes d’implementar millores de la gestió de la biodiversitat al medi urbà. Directrius,
guies i eines de gestió pràctica. Exemples pràctics. 
Perspectiva i experiències des de la recerca: Gestió de la biodiversitat urbana. Ponent:
Jaume Marlès (ICTA-UAB).

Perspectiva i experiències des de la consultoria:  Inclusió de la biodiversitat a la
planificació urbana. Ponent: Clara Montaner (Irbis). 

Perspectiva i experiències des de l'administració: Experiències / plans / projectes que
incloguin la gestió de la biodiversitat.  Ponent: Coloma Rull (Ajuntament de Barcelona).

Perspectiva i experiències des de l'administració: Gestió de la biodiversitat periurbana.
Ponent: Jordi Bordanove (Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)).

· Debat, preguntes, resolució de dubtes.

FORMAT "AULA VIRTUAL"

· Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a la documentació i a les
sessions per videoconferència que conformen el curs.
· A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació dels ponents i comunicar-te amb els docent en
temps real.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el vídeo de
cada sessió. 
· Podràs fer arribar els teus dubtes als docents principals a través de la plataforma de formació. 
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins l'11 d'abril.

Preus
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
en atur i estudiants de CA .......................................
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) .........
Altres........................................................................

75 €
105 €
135 €

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit-ws/evm08aula-virtualmobilitat-sostenible.do?idActivitat=1111891
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=39723

