
 

 

 

Jornada sobre Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa 
Dimecres, 30/09/2020     18:30h      Online 

La jornada de formació s’insereix en el Programa d’Accions 2020 de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral 

del Baix Empordà, i l’organitza l’Institut de Medi Ambient de la UdG gràcies a un ajut GALP Costa Brava 2020. 

L’objectiu de la jornada és sensibilitzar i proporcionar els coneixements necessaris sobre gestió i planificació 

d’espais naturals amb intensa pressió d‘activitats socials, econòmiques i recreatives. Donar a conèixer el 

paper i responsabilitats de tots els agents implicats en “ajustar” aquestes càrregues, per reduir i eliminar els 

efectes negatius sobre els ecosistemes naturals, i evitar el declivi de la qualitat dels serveis econòmics, 

recreatius i socials que aquests espais ofereixen.  

Estructura, ponents i temes a tractar:                                                                                   Formulari d’inscripció 

18:30h   Presentació  

Carolina Martí, directora de l’Institut de Medi Ambient, UdG.    

18:35h   Bloc 1   

Rafa Sardá, CSIC-Centre d’Estudis Ambientals de Blanes: Hacia una 
Gestión Integrada de la Zona Costera basada en la Gestión por 
Ecosistema. 

María de Andrés, Universidad de Cádiz: Conceptos y límites de las 
zonas costeras y marinas para una gestión integrada a partir de la 
capacidad de carga y de los valores ecosistémicos.  

Javier G. Onetti, Universidad de Cádiz: Corresponsabilidad, 
coparticipación y cogestión a través de la evaluación socio-
ecológica integrada.   

Taula rodona amb ponents del bloc 1. 

19:25h   Bloc 2 

Francesc Xavier Roig Munar, consultor ambiental: La gestió del 
litoral a través de l'estudi de la capacitat de càrrega ecològica, física 
i perceptual. 

Ramon Albert Alturo Monné, director del Parc Natural Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter: Com analitzar i regular els usos en funció 
de l'establiment d'una capacitat de càrrega adaptativa? 

Monserrat Demestre - Laura Recasens – Joan Baptista Company,  
Institut de Ciències del Mar: Cogestió de l'estat ecològic i les 
pressions de les pesqueries de lluç, gamba i sonso. 

Taula rodona amb ponents del bloc 2. 

20:15h   Cloenda 

Amb el suport de:                                                                                                                              Col·labora: 
 

 

https://participa.gencat.cat/assemblies/tcmbaixemporda/f/2958/

