
 
 

28 de gener de 2017 
 

Mas El Cortalet, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Castelló 
d’Empúries. 

 
 
Les Jornades són un punt de trobada de gestors, pescadors, usuaris i científics que treballin en 
l’àmbit del litoral català i que estiguin interessats en la conservació i ús sostenible dels recursos 
natural marins. 
 
Aquí teniu el llistat de les xerrades: 
 
.- Puri Canals, Medpan. ''Les àrees marines protegides a la Mediterrània: situació actual i 
reptes'' 
.- Sergi Romero de Tejada, PNAE. ''Conservació marina als Aiguamolls de l'Empordà'' 
.- Laura Recasens, Institut de Ciències del Mar-CSIC. . ''La cogestió pesquera a Catalunya. 
Una eina per a la gestió de la pesca '' 
.- Manel Gazo, Submon. ''Peix de custòdia'' 
.- Marobin Delphine, Parc de Camargue. ''Reserva de Beaudouc'' 
.- Boris Weitzmann, Projecte Sèpia. ''Projecte Sèpia'' 
.- Isaac Moya, Arts Menors Costa Brava. ''Associacio de pescadors artesanals'' 
.- Sara Pont, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Generalitat de 
Catalunya. Servei de Planificació de l’Entorn Natural. ''La planificació i la gestió dels espais 
marins protegits a Catalunya'' 
.- Marta Cavallé, LIFE. ''Low Impact Fishers of Europe '' 
.- Xavier Salvador, Fundació Mar. ‘’La Xarxa Silmar i la seva evolució. Accions de custodia 
marina a escala local per a la conservació activa del litoral’’ 
.- Adrien Cheminée, Centre de Formation et de Recherches sur les Ecosystèmes 
Méditerranéens, Universitat de Perpinyà. ''Los hábitats de juveniles de peces: hábitats poco 
conocidos, sin protección especial aunque esenciales para las poblaciones y bajo amenazas 
del cambio global'' 
.- Maria Garcia, CEAB-CSIC. ''L'amenaça de les algues invasores al litoral de Catalunya'' 
.- Josep Lloret, Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona. ''Pesca artesanal i 
recreativa: implicacions per al busseig'' 
.- Cristina Mañas i Antoni Albalat, Confraria de Pescadors de Palamós. ''Pla de gestió de 
la gamba i nous mètodes de pesca'' 
.- Jordi Sistach, Associació Amics de les Illes Formigues. ''Només “Les Illes Formigues”?. 
No!: “El nostre mar”!!!'' 
.- Martina Camiade, Institut d'Estudis Catalans. ''Creació de la Xarxa de les àrees marines 
protegides dels Països Catalans'' 
 
 
 



 
 
.- Maria Rosario Allue, DG Pesca i afers marítims. . ''Un altre visió de la pesca d'arrossegament'' 
.- Maria Pery, Servei d'espais naturals protegits. ''Conservació marina als espais naturals protegits 
de Catalunya'' 
.- Bernat Hereu, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències ambientals, Universitat de 
Barcelona. ''El seguiment dels Parcs Naturals marins de Catalunya: monitorització i recerca 
aplicades a la gestió'' 
 
 
 
Encara estem acabant de lligar algun convidat més de rellevància internacional. Estigueu a 
l’aguait. 
 
 
 
Programa dia 28 

 
9:00 a 9:30 Registre 
09:30 a 10:00 Presentació 
10:00 a 13:30   1er bloc de xerrades amb un pausa 
13:30 a 15:30  Dinar 
15:30 a 17:00  2on bloc de xerrades 
17:00 a 17:45   Taula rodona i conclusions 

 
 
Diumenge 29 de gener hi hauran sortides a la reserva del PNAE i una immersió si el temps ho 
permet. 
 

Es prega que confirmeu la vostra assistència al correu jornades.litoral@gmail.com 
Amb el vostre Nom i Cognoms, Institució, Telèfon i Correu electrònic. 

Places limitades 
https://www.facebook.com/jornades.litoral.catala/ 


