
INSCRIPCIONS:
L’assistència al seminari és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament trucant al
telèfon 933 248 582 o enviant un correu electrònic a: ichn@iec.cat fent constar
el vostre nom, cognoms i adreça electrònica.

ALLOTJAMENT:
Trobareu la informació completa a l’adreça següent:

http://www.ripoll.cat/turisme/on-dormir/

LLOC DE CELEBRACIÓ:

Seu del Consell Comarcal del Ripollès (c. del Progrés, 22; Ripoll).
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Patrimoni natural i propostes per a una gestió sostenible de les capçaleres del Ter i del Freser
XI Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN - Ripoll - 18 i 19 de desembre de 2010

18 de desembre de 2010

10 - 10.15 h
Inauguració a càrrec de XAVIER

ESCUTÉ, vicepresident de la ICHN,
FERRAN GONZÀLEZ I PRAT, GEDENA-
Ripollès i ENRIC PÉREZ, president del
Consell Comarcal del Ripollès.

10.15 - 12 h
Flora i vegetació, a càrrec de XAVIER

OLIVER, ICHN; i de LLUÍS V ILAR,
Universitat de Girona.
Estat de coneixement dels fongs,
líquens i algues, a càrrec d’ENRIC

GRÀCIA, micòleg, Universitat de Bar-
celona, d’ANTONIO GÓMEZ, liquenòleg,
Universitat de Barcelona i de JAUME

CAMBRA, algòleg, Universitat de Bar-
celona.

12 - 12.30 h. Pausa

12.30 - 13.30 h
La fauna vertebrada, a càrrec de
FERRAN GONZÀLEZ I PRAT, GEDENA-
Ripollès, ICHN.
Introducció a la fauna de
lepidòpters, a càrrec de FRANCESC

VALLHONRAT, Societat Catalana de
Lepidopterologia.

13.30 - 15.30 h. Dinar

15.30 - 17 h
Iniciatives cap a un nou model
turístic per al Ripollès, a càrrec de

RAQUEL MOLINA, Consorci Ripollès-
Desenvolupament.
Els esports de neu: passat, present
i futur, a càrrec de JOAQUIM ALSINA,
Associació Catalana d’Estacions
d’Esquí i Activitats de Muntanya,
ACEM.
Els aprofitaments forestals i la
conservació de la biodiversitat:
estratègies per a una gestió sos-
tenible de les forests, a càrrec de
JORDI CAMPRODON, Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya.

17 - 17.30 h. Pausa

17.30 - 19 h
La caça en un espai protegit, a
càrrec de JORDI XIFRA, Reserva Nacio-
nal de Caça Freser-Setcases,
Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
La ramaderia de muntanya:
situació actual i perspectives, a
càrrec de PEP ROSSELL, Agropecuària
de Vallfogona del Ripollès.
Iniciatives de protecció del
patrimoni natural de les capça-
leres del Ter i del Freser, a càrrec
de FERRAN GONZÀLEZ I PRAT, GEDENA-
Ripollès, Cercle del Ripollès del CST.

19 de desembre de 2010

10 - 11.30 h
Geologia i geomorfologia de les
capçaleres del Ter i el Freser, a
càrrec de DAVID SERRAT, Universitat de
Barcelona.

Ì

Programa
Objectius

L’espai Capçaleres del Ter i del
Freser és un espai d’alt valor
natural que forma part del Pla
d’Espais d’Interès Natural i de la
Xarxa Natura 2000 i en relació
amb el qual diversos grups
socials reivindiquen la creació
d’un parc natural que abasti la
totalitat d’aquesta àrea.

Per aquest motiu, és oportú
crear un fòrum on persones
provinents de diferents sectors,
però tots interessats en el
devenir equilibrat d’aquest espai,
puguin exposar, debatre i refle-
xionar sobre el que és més
convenient per a aquest espai
natural.

La Institució Catalana d’Història
Natural proposa la realització
d’aquest Seminari de Gestió
Ambiental amb l’objectiu de
presentar els resultats de la
recerca naturalista que s’hi du a
terme, valorar els efectes dels
usos i les activitats que s’hi
practiquen, debatre els diferents
models de protecció que s’hi
podrien aplicar i promoure la
coordinació amb altres espais
naturals protegits de Catalunya
Nord.

La gestió del Parc Natural de l’Alt
Pirineu: resultats i limitacions, a
càrrec de JORDI PALAU, Parc Natural
de l’Alt Pirineu, Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
La gestió de les reserves naturals
limítrofs amb les capçaleres del
Ter i del Freser, a càrrec de CLAUDI

GUISSET, Reserves naturals nacionals
de Pi i de Mentet, Fédération des
Réserves Naturelles Catalanes.

11.30 - 12 h  Pausa

12 -13 h
La Carta del paisatge de la Vall de
Camprodon com a eina de gestió
del territori, a càrrec de JOSEP MARIA

MALLARACH, ICHN.
L’administració local i la conser-
vació de les capçaleres del Ter i del
Freser, a càrrec d’ENRIC PÉREZ,
president del Consell Comarcal del
Ripollès i d’ÀNGEL FERRER, conseller de
l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Ripollès.

13 - 14 h
Propostes per a una gestió soste-
nible de les capçaleres del Ter i del
Freser. Resum de les principals
dades presentades al seminari i
debat obert entre els assistents i els
ponents.


