En l’última dècada, les poblacions d’insectes
pol·linitzadors han disminuït. Les possibles conseqüències d’aquest fenomen en el benestar humà
han estat àmpliament cobertes en els mitjans de
comunicació. Sovint, aquesta informació se centra
en una sola espècie, l’abella de la mel, i representa
un escenari força dramàtic pel que fa als serveis
de pol·linització i a la producció d’aliments.
En aquesta jornada volem trencar alguns mites al
voltant del tema de la desaparició de les abelles.
Volem proporcionar una visió general de l’estat de
la situació i de les tendències en les poblacions de
pol·linitzadors. Així mateix, volem desgranar els
principals factors responsables d’aquesta davallada, com són el canvi d’ús de la terra, la intensificació agrícola, l’ús de pesticides o el canvi climàtic.
La disminució de pol·linitzadors és clarament el
resultat d’una combinació complexa de factors,
alguns dels quals no són prou coneguts i requereixen més coneixement. Tot i això, tenim prou informació per a començar a implementar mesures
per a revertir les tendències negatives de la població observades durant el darrer segle i mitigar
l’impacte d’aquesta disminució.
En la XVI Jornada del CREAF, la Societat Catalana
de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història
Natural (ICHN) discutirem i reflexionarem obertament sobre aquests desafiaments, coneixerem
persones expertes de centres de recerca, entitats
i administracions que han hagut de fer-hi front i
aprendrem entre tots pràctiques o estratègies que
poden ajudar a revertir la situació.
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09.00 h

Benvinguda

09.15 h

Un món sense pol·linitzadors?

10.00 h
		

L’amenaça de la intensificació agrícola: com conciliar la conservació de la biodiversitat i
la producció agrícola?

		

F. Xavier Sans, Universitat de Barcelona, Institut de Recerca de la Biodiversitat

10.30 h

Abejas: pacientes medioambientales; situación actual y perspectivas

11.00 h

Pausa cafè

11.30 h

La amenaza de las especies exóticas

12.00 h

Impacto ecológico de la apicultura en el Parque Nacional del Teide

		Joan Pino, director del CREAF, Jordina Belmonte presidenta de la ICHN i Montserrat Corominas,
		
presidenta de la SCB

PROGRAMA

		Jordi Bosch, CREAF

		Noa Simon Delso, Centre Apicole de Recherche et d’Information, Belgium

		Ignasi Bartomeus, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
		Alfredo Valido, Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC)

12.30 h

Pèrdua d’espais oberts i declivis de papallones a Catalunya
		Andreu Ubach, Museu de Ciències Naturals de Granollers

13.00 h

Pausa dinar

15.00 h

Abelles de la mel: declivis i incerteses
		Jaume Cambra, Universitat de Barcelona

15.30 h

Agricultura ecològica i altres pràctiques agrícoles beneficioses per als pol·linitzadors

		

Laura Roquer Beni, CREAF

16.00 h

Quines accions proposa el Pla Verd de BCN per afavorir els pol·linitzadors?

		

Octavi Borruel, Ajuntament de Barcelona

16.30 h
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Gestió ambiental d’infraestructures viàries: una oportunitat per a conservar els		
		pol·linitzadors
		

Anselm Rodrigo, CREAF

17.00 h

Efectos de la infraestructura verde en la diversidad de abejas silvestres y los servicios
		de polinización
		Violeta Hevia, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA),
		
Laboratorio de Socio-Ecosistemas (Universidad Autónoma de Madrid)

17.30 h

Conclusions i cloenda

