Conservació dels prats de
dall: estudis i experiències
en el maneig a Catalunya
Jornada tècnica
SANT CLIMENT SESCEBES, 7 d’octubre de 2017

Presentació
Els prats de dall són hàbitats
seminaturals de gran riquesa florística,
així com de fauna insectívora
associada. Han de ser objecte de
maneig permanent per garantir-ne la
seva conservació.
En alguns llocs de Catalunya la
conservació dels prats de dall es veu
amenaçada per l’abandonament lligat
a la falta de relleu agrari generacional
i, en altres, pel sobrepastoreig.
Aquestes jornades pretenen ser un
recull d’estudis i experiències de
maneig que s’han desenvolupat en
diferents indrets de Catalunya.

Programa
9.00 h Inscripcions i presentació de la jornada
9.30 h Iniciatives des del PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa i al
PN dels Aiguamolls de l’Empordà
Diagnosi de l’estat ecològic d’un prat de dall i experiències en
el maneig al PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Ajuts agroambientals al PN dels Aiguamolls de l’Empordà
Sr. Andreu Salvat, Aprèn Serveis Ambientals.
Sr. Bernat Perramon, PN Zona Volcànica de la Garrotxa.
10.30 h Iniciatives des del sector dels propietaris
Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de
Camprodon.
11.00 h Pausa
11.30 h Iniciatives d’entitats ambientals i l’expertesa de les universitats
Cultivant biodiversitat: recuperació de prats de dall a l’Albera
Sra. Marta Ball-llosera, IAEDEN.
Sr. Joan Font, Universitat de Vic.

Organització

Experiència pilot de restauració de prats de dall a Collsacabra
Sr. Guillem Mas, Paisatges Vius.
Sra. Carme Casas, Universitat de Vic.
13.00 h Breus iniciatives des de l’Administració local
El cas de Cassà de la Selva i Castelló d’Empúries.
13.30 h Debat i cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Sala del casal de la gent gran
Plaça Carles Cusí, 4
17751 – SANT CLIMENT SESCEBES (Alt Empordà)

Inscripcions
Ajuntament de
Sant Climent Sescebes

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de
agroterritori@iaeden.cat o al telèfon de la IAEDEN: 972 670 531
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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