Curs Online + visita presencial opcional
Gestió del medi litoral i el medi marí
21 i 28 d'abril
i 5 de maig
de 10 a 13 h
(i en diferit)

INSCRIU-TE
L'hàbitat litoral i marí, amb uns valors naturals i un paper ecològic clau, és un dels més sotmesos a la pressió de
les societats humanes. Quins són els reptes per a la conservació i gestió òptima d'aquest medi? Quins
coneixements ens calen com a tècnics/ques, o professionals de la gestió o l'educació, per garantir el balanç
entre la seva protecció i els seus usos?
Amb aquest nou curs de l’Escola de Formació del COAMB, amb una durada de 15 hores lectives, farem un
repàs pràctic de la gestió del medi litoral i medi marí, tot aportant el marc general d’aquesta gestió així com
coneixements pràctics per als professionals que hi treballen.
El curs s'adreça especialment a:
· Tècnics/ques de l’administració que hagin de gestionar espais litorals.
· Consultors/es que facin o vulguin fer assessorament sobre la temàtica.
· Educadors/es ambientals o divulgadors/es científics/ques.
· Persones interessades en la matèria.

Programa
BLOC I Introducció
Sessió 1 (dijous 21 d'abril de 2022)
1a. Característiques, valor ecològic i ambiental i importància de la preservació del
litoral. Estat actual dels hàbitats litorals i marins a nivell mundial, europeu i català.
Ponent: Eli Bonfill (oceanògrafa, divulgadora científica i copropietària de Plàncton, Divulgació i
Serveis Marins).
1b. Marc normatiu general de la gestió del litoral i medi marí. Normatives, acords,
estratègies.
Ponent: Servei del Litoral, Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Generalitat
de Catalunya). Pendent confirmació.

1c. Estratègies i eines de gestió integral de la costa i gestió de platges.
Perspectiva acadèmica. Ponent: Rafa Sardà (CSIC - Centre d'Estudis Avançats de
Blanes).
Perspectiva de l’administració. Ponent: Pendent confirmació.
BLOC II Casos pràctics d’estratègies i eines de gestió del medi litoral i medi marí.
Sessió 2 (dijous 28 d'abril de 2022)
Cas 1. Pla de gestió litoral i adaptació al canvi climàtic a Calafell i Altafulla.
Ponent: Alba Muntadas (Ajuntament d'Altafulla) i altres pendents de confirmació.
Cas 2. Convenis de custòdia d'espais naturals per la gestió compartida entre
municipis i associacions.
Introducció i projecte de custòdia marina-litoral a l’Ametlla de Mar. Ponent: Eli Bonfill
(Plàncton).
Cas de la desembocadura del riu Gaià. Ponent: Hèctor Hernàndez (Associació
Mediambiental La Sínia).
Cas de l'espai dels Muntanyans a Torredembarra. Ponent: Ramon Ferré (GEPEC-EdC).
Cas 3. Gestió de la presència de fauna marina (aparició de meduses, taurons, i
altres, aparició de mucílag, animals morts).
Introducció. Ponent: Eli Bonfill (Plàncton).
Cas pràctic a càrrec d'un Ajuntament. Pendent de confirmació.
Sessió 3 (dijous 5 de maig de 2022)
Cas 4. Restauració i regeneració dels fons marins.
Regeneració de praderies d’algues. Ponent: Emma Cebrián (CSIC - Centre d'Estudis
Avançats de Blanes).
Regeneració de fanerògames marines a Balears. Ponent: Jorge Miguel Terrados (CSICInstituto Mediterráneo de Estudios Avanzados).
Projecte Seareg. Ponent: Anna Lloveras (Seastainable Ventures).
Cas 5. La comunicació com a eina de suport en la gestió.
Introducció. Ponent: Eli Bonfill (Plàncton).
Cas plantes marines a l'Ampolla. Ponent: Meritxell Faiges (Ajuntament de l'Ampolla).
Cas meduses a Palamós. Ponent pendent de confirmació.
Cas sorra a l'Ametlla de Mar. Ponent: Eli Bonfill (Plàncton)
Debat, preguntes, resolució de dubtes.

VISITA DE CAMP AL VENDRELL (OPCIONAL)
(Dijous 12 de maig, de 9:30 a 15:30 h)
Programa
· Arribada al punt de trobada.
· Presentació dels participants i networking.
· Visita de l’espai de custòdia Les Madrigueres, al Vendrell i platges de Coma-Ruga. Es
visitarà la reserva marina de Masia Blanca-Port de Coma-ruga, les llacunes per a punt
d’alimentació per al corriol cama-negre a la platja de Coma-ruga, l'espai de les
Madrigueres).
Guien la visita: Eli Bonfill (Plàncton) i Ricardo Collado (GEVEN - Grup Ecologista del
Vendrell i Baix Penedès).
NOTA: La visita requereix de desplaçaments en vehicle. Des del COAMB intentarem facilitar l’accessibilitat
al punt de trobada de les persones que no en disposin i la compartició de vehicle entre els participants. El
municipi (El Vendrell) sí és accessible en transport públic.

FORMAT "AULA VIRTUAL"
· Per les sessions online, 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 docents 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 a través de la plataforma de formació o del correu electrònic.
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins el 13 de juny.

Preus

Curs

Visita

en atur i estudiants de CA ....................................... 75 €.

25 €

Membres del COAMB (col·legiats o adherits) ......... 105 €

35 €

Altres........................................................................ 135 €

45 €

Membres del COAMB (col·legiats o adherits)

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.

