Fauna protegida i edificis.
Com compatibilitzar-ho?
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 28 de novembre de 2019

Presentació
Des de fa mil·lennis molts animals han
aprofitat els nostres edificis per criar,
tot aprofitant els ràfecs, cavitats o
lleixes que històricament han tingut les
nostres construccions. La majoria
d’aquestes espècie son protegides, el
que ens obliga a compatibilitzar les
obres de rehabilitació amb la
continuïtat d’aquests animals. Malgrat
això les noves construccions fan que
cada vegada els edificis siguin més
hostils a la fauna. Com ho podem
gestionar?
La Jornada va orientada principalment
a tècnics municipals, gestors de fauna
i professionals de la construcció. Però
també es oberta a qualsevol persona
interessada en aquesta temàtica.

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Sra. Maria Mercè Santmartí, directora dels Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona.
9.15 h Introducció: fauna protegida i edificis. El final d’una relació?
Sr. Manel Pomarol, cap de la Secció de Conservació de la Fauna (DTS).
9.45 h Normativa i espècies de fauna protegida al medi urbà. Aspectes
legals i procediments
Sra. Montse López, tècnica de la secció de Biodiversitat i Medi Natural,
Serveis Territorials de Barcelona (DTS).
10.15 h Què passa quan ho desconeixem? Problemes legals i solucions
d’emergència
Sra. Elena Muñoz i Sra. Nat Argullós, cos d’Agents Rurals.
10.45 h El problema dels vidres
Sr. Raul Aymí, Institut Català d’Ornitologia (ICO).
11.00 h Pausa
11.30 h On son els ocells? Bases de dades i col·laboració ciutadana
Sr. Gabriel Gargallo, Institut Català d’Ornitologia (ICO).

Lloc de realització
Museu de Ciències Naturals de
Barcelona
Plaça Leonardo da Vinci, 4, 6
08019 - BARCELONA

Organització

Departament de Territori i
Sostenibilitat

11.50 h Com pot actuar un municipi? El projecte de Barcelona
Sra. Margarita Parés, cap del Programa de Biodiversitat, Ecologia Urbana,
Ajuntament de Barcelona.
12.10 h Requeriments de les espècies de fauna que utilitzen edificis
Sr. Sergi Garcia, Galanthus.
12.30 h Integració d’estructures per la fauna des del projecte inicial
Sra. Laura Granell, arquitecte.
12.50 h Formes de compatibilitzar-ho. Subvencions i exemples de foment de
la biodiversitat des de “Paisatge Urbà”
Sra. Marta Guitart, Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida. Ajuntament de Barcelona.
13.10 h Formes de compatibilitzar-ho. Exemple d’integració amb la fauna:
l’Espai Barça
Sr. Marti Padrisa, arquitecte, Àrea Patrimonial, FC Barcelona.
13.30 h Torn obert de paraula i debat

Col·laboració

14.00 h Fi de la jornada
Es presentarà i lliurarà als assistents la guia Arquitectura i Fauna Urbana, editada
per l’Ajuntament de Barcelona

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Fauna i Flora:
faunaiflora.tes@gencat.cat
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