
FEB

06
Lluís Brotons Alabau

JUN

13
Diego Martínez-Martínez i Israel Estopà Mata

MAI

17
Sara Maestre Andrés i Xavier Romero Hidalgo

MAR

22
Restauració hidromorfològica d’ambients 
fluvials al riu Ter.

Pol Guardis Bedmar i Eve Garcia Burgos

FEB

22
Recerca i gestió en ecosistemes fluvials urbans 
per fer front a la crisi climàtica i el canvi global.

Eugènia Martí Roca i Manel Isnard Blanchar

Prismàtic és una plataforma digital de coneixement d’accés 
obert dissenyada per ajudar a la presa de decisions durant la 
planificació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat.

Seminaris virtuals on fem el cafè plegades durant una hora i aprenem 
sobre els temes més ‘trendy’ de la gestió i la planificació del patrimoni 

natural i la biodiversitat de Catalunya. No t’ho perdis!

UNA INICIATIVA DE COORDINAT PER

www.prisma-tic.cat/ @Prismatic_nat

Consulta el nostre web:

VULL ASSISTIR-HI

Inscriu-te als cafès Prismàtic

Tots els cafès Prismàtic es faran a les 12:00 h 
a través de la plataforma ZOOM

Segueix-nos a Twitter:

Solucions basades en natura per crear ciutats 
més resilients, justes i habitables.

Recuperació d’hàbitats per amfibis en els lligallos del 
Perelló. Del paper a l’experiència al camp.

OCT

24
Lluís Comas i Roser Mundet Juliol

Gestió forestal per millorar la biodiversitat 
en boscos mediterranis.  

NOV

22
Restauració d’aiguamolls d’alta muntanya. 
Sobrepastura, aforestació i regulació hidroelèctrica. 

Aaron Pérez Haase i Eulàlia Pladevall Izard 

DES

12
La conservació dels paisatges de pedra seca i el seu 
valor per la biodiversitat.

Marc Franch Quintana i Pere Pons Ferran

ABR

20
Microreserves de papallones: posant al punt de 
mira les espècies amenaçades de Catalunya.

Andreu Ubach Permanyer i Irene Figueroa Aguilar

SET

28
Com reduïm els contaminants en ecosistemes 
aquàtics amb solucions basades en la natura. 

Victor Matamoros Mercadal

Del món al Born: preservar i restaurar 
per revertir la pèrdua de biodiversitat.

NOV

09
Cristina Linares Prats i Andrea Gori

Experiències de restauració d’hàbitats marins: 
potencialitats i limitacions. 

Ciència i gestió per a la restauració dels hàbitats

http://www.prisma-tic.cat/
https://twitter.com/Prismatic_nat
https://docs.google.com/forms/d/15JOuvC_bagyvf_E2h2V-9pHa71eYLkMfpcJzoRYNaMM/viewform?edit_requested=true

