XXXII JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA
Universitat Catalana d’Estiu

« Fauna salvatge, espècies invasores i activitat agrària: problemes i polítiques »
Dissabte, 19 d’agost de 2017. Liceu Renouvier de Prada (Conflent)

Organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)
Col·labora: Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans
Programa:
09.30-10.00 h

Obertura de la jornada, a càrrec de Josep M. Vives de Quadras, president de la ICEA

10.00-10.30 h «Polítiques i mesures de l’Administració», a càrrec de Ricard Casanovas, cap del Servei
de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat
10.30-11.00 h «Catàleg d’espècies exòtiques de Catalunya», a càrrec de Enrique Álvarez (Projecte
EXOCAT, CREAF)
11.00-11.30 h «Xylella fastidiosa. Situació actual a Europa i mesures preventives a Catalunya», a
càrrec de Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
11.30-12.00 h

Torn de preguntes i debat

12.00-13.00 h Homenatge a Llorenç Planes, a càrrec de Josep Maria Puiggròs (ICEA), Pere
Manzanares, fundador i animador de Ràdio Arrels, i Montserrat Biosca
13.00-14.30 h

Pausa i dinar

14.30-15.00 h. “El problema de la drosophila suzukii al Rosselló i a França”, a càrrec de Éric
Hostalnou, responsable del servei de fruites i verdures de la Chambre d’Agriculture del
Rosselló.
15.00-15.30 h «Fauna salvatge i espècies invasores: problemàtiques i actuacions al Parc Agrari del
Baix Llobregat», a càrrec de Raimon Roda, gerent i director del Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat
15.30-16.00 h «El senglar: situació i escenari de futur», a càrrec de Carme Rosell (Minuartia i
Universitat de Barcelona)
16:00-16:30 h. “El cargol poma i l’actuació de l’Administració”, a càrrec de Jordi Sala
16.30-17:00 h «Diferents tipologies de plantes invasores als conreus i hàbitats naturals:
problemàtiques i possibles solucions», a càrrec de Lluís Vilar Sais (Universitat de
Girona)
17:00-18.00 h

Torn de preguntes i debat

18.00 h

Cloenda

