
INSCRIPCIÓ

La natura com a solució 
enfront dels reptes ambientals 

16 de desembre · 10.00 h

La trobada anual del Prismàtic és un espai d’aprenentatge i debat entre la co-
munitat científica i els actors que participen en la presa de decisions sobre el 
patrimoni natural i la biodiversitat. Enguany gira entorn de les solucions basa-
des en la natura, que els darrers anys han emergit amb força com a alternativa 
a les formes de gestió més clàssiques i deslligades del medi ambient. Les so-
lucions basades en la natura volen donar resposta a problemes relacionats 
amb la planificació territorial i urbana, l’adaptació al canvi climàtic, la gestió 
dels recursos naturals, la qualitat dels ecosistemes i, fins i tot, els reptes socials 
i econòmics d’una manera sostenible i eficient.

L’objectiu de la jornada és aglutinar el coneixement científic de diversos grups 
de recerca catalans, per promoure l’aplicació de solucions basades en la na-
tura des de les polítiques de restauració del patrimoni natural i la biodiversitat, 
tant del medi terrestre com d’aigües continentals i marines.

Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya
Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona

https://docs.google.com/forms/d/1hE2zgeMRMubuBEir_pnxw8RJF0VHWSuLk8bXdhe_E5c/viewform?edit_requested=true


Benvinguda
Alba Gimbert Álvarez, CREAF i Prismàtic
Josep Planas Cisternas, subdirector general de Biodiversitat i Medi Natural 

10.00 h

Prevenir inundacions i fomentar la biodiversitat aquàtica en els entorns urbans    
Xavier Quintana Pou, Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis

10.30 h

Qui és el Prismàtic? 
Verónica Couto Antelo, CREAF i Prismàtic 

10.20 h

Els nous marcs de referència de la restauració de la natura i experiències 
d’aplicació a Catalunya 
Santi Pérez Segu, tècnic superior del Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la 
Subdirecció general de la Biodiversitat
Jordi Solina Angelet, coordinador de programes del Servei de Projectes de la 
Subdirecció General d’Avaluació Ambiental 

12.40 h

11.30 h PAUSA CAFÈ

Iniciativa de: Coordina: Col·labora:

Programa

CODI: 220600 / 2,00

Mitiguem el risc a les zones volcàniques 
Marta López Saavedra, Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC)

10.50 h

Solucions basades en la natura per a la restauració forestal i agrícola 
Vicenç Carabassa Closa, CREAF

12.00 h

Protecció, restauració i pesca sostenible per adaptar-nos al canvi climàtic
María Castro Cadenas, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) 

12.20 h

Cloenda 
Pau Sainz de la Maza Marsal, responsable de la Unitat d’Informació i Coneixement de 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 

13.10 h

Els boscos mediterranis poden ser una eina per a la salut pública? 
Albert Bach Pagès i Roser Maneja Zaragoza, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal 
de Catalunya (CTFC) 

11.10 h


