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L’any 2020 és l’any fixat per la Comissió Europea per a aconseguir els 
objectius de la seva estratègia per aturar la pèrdua de biodiversitat. No 
obstant això, les notícies que arriben constantment no van en aquesta línia 
sinó que avisen que el ritme d’extinció de les espècies i la destrucció dels 
hàbitats s’estan accelerant. Això compromet, al seu torn, cada cop més el 
funcionament ecològic del planeta i la provisió dels serveis ecosistèmics 
dels que la humanitat en depèn.  

A principis de l’any vinent es celebrarà la Conferència de les Parts 
de la Convenció sobre Diversitat Biològica, on governs i entitats 
conservacionistes  faran balanç del darrer període per tal de definir 
l’estratègia post 2020. És, per tant un bon moment perquè a Catalunya 
fem el mateix: avaluem l’estat de conservació de la nostra biodiversitat i 
definim la nostra estratègia futura.

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 que ara estan pensant en el futur full de ruta. Entre tots, 
compartirem com fer front a aquest desafiament tenint en compte totes 
les dimensions de la biodiversitat.

La jornada serà via Zoom. Cal inscriure’s per poder ser a la sala virtual 
(capacitat de 100 persones) amb l’enllaç al formulari. La jornada es 
retransmetrà en directe a través del canal de Youtube del CREAF. 

https://forms.gle/UB6Ew9fB76Y9yQdSA
https://www.youtube.com/user/CREAFecologia
https://forms.gle/UB6Ew9fB76Y9yQdSA
https://www.youtube.com/user/CREAFecologia


PROGRAMA JORNADA SCB-ICHN-CREAF

BENVINGUDA  
Joan Pino, Director del CREAF , Jordina Belmonte, Presidenta de la ICHN, Montserrat 
Corominas, Presidenta de la SCB

Biodiversidad, función ecológica y salud humana
Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y profesor asociado de la 
Universidad Rey Juan Carlos

Estat de la Natura a Catalunya el 2020
Núria Pou, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

El projecte Biogenoma: el catàleg del genoma de les espècies eucariotes dels 
Països Catalans
Montse Corominas, Universitat de Barcelona

PAUSA

Metròpolis i biodiversitat. L’exemple de Barcelona
Joan Pino, director del CREAF i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

Quins reptes de recerca té Catalunya sobre la biodiversitat dels ecosistemes 
terrestres?
Francesc Xavier Sans, Institut de Recerca de la Biodiversitat, IRBio.  Universitat de Barcelona

Ciència marina d’impacte per a un futur sostenible: reptes per a la nova dècada
Marta Coll, Institut de Ciències del Mar (ICM).

ONGs i incidència política, els fonaments científics de l’activisme
Puri Canals, MedPAN

PAUSA

La biodiversitat més enllà del 2020, quin és el pla d’acció internacional i cap a on 
avancem?
Sara Pont, Cap del Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Subdirecció General de 
Biodiversitat i Medi Natural. DTES

TAULA RODONA: Conservació de la biodiversitat: diverses mirades per a 
passar a l’acció
Modera: Eulàlia Comas, Parlament Europeu   
Iago Otero, Centre Interdisciplinari de Recerca sobre Muntanya, Universitat de Lausana.   
Jordi Sunyer, investigador ISGlobal i professor de la UPF.   
Marina Vilaseca, l’Arada   
Jordi Pigem , filòsof de la ciència i escriptor.   
Vicky Reyes, ICREA al ICTA- UAB 
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