
JORNADA

MÉS POL·LINITZADORS, 
MÉS VIDA
Com podem afavorir la protecció i la conservació 
de les abelles i dels pol·linitzadors silvestres

EL 9 DE FEBRER 
DE 9 H A 14 H 
AL CASAL DE LA 
MONTSERRATINA 
DE VILADECANS.

i d’actuacions concretes, amb l’objectiu 
de motivar les administracions a actuar 
a favor de la protecció i conservació dels 
pol·linitzadors silvestres, així com a promoure 
l’acció i la implicació de la ciutadania i dels 
agents socials i econòmics. 

L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Viladecans, juntament amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació 
de Barcelona organitzen aquesta jornada 
durant la qual, es presentaran i compartiran 
aprenentatges a partir d’experiències 

INSCRIPCIONS OBERTES

https://www.google.com/maps/place/Casal+de+la+Montserratina/@41.3201577,2.0092881,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa06090538be784c6!8m2!3d41.320826!4d2.0108792
https://www.google.com/maps/place/Casal+de+la+Montserratina/@41.3201577,2.0092881,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa06090538be784c6!8m2!3d41.320826!4d2.0108792
https://www.google.com/maps/place/Casal+de+la+Montserratina/@41.3201577,2.0092881,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa06090538be784c6!8m2!3d41.320826!4d2.0108792
https://formularis.diba.cat/activitats/inscripcions-activitats-xarxa-ciutats-pobles-cap-sostenibilitat


PROGRAMA

Benvinguda

8:45 h  Registre i acreditacions

9:15 h  Presentació institucional
Encarna García, Tinenta d’Alcalde de Medi Ambient 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Viladecans i Albert 
Gassull, Director d’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

Presentació i moderació de l’acte 
a càrrec de la periodista científica 
Cristina Sáez.

Bloc 1. Actuacions vinculades a la pro-
tecció i conservació dels pol·linitzadors

9:30 h  La conservació dels pol·linitzadors 
i la pràctica de l’apicultura: 
interessos i reptes compartits
Joan Pino Vilalta, Catedràtic d’ecologia de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, Director del CREAF, i expert 
naturalista del delta del Llobregat

9:40 h  PIPOL, el full de ruta per a la 
conservació dels pol·linitzadors 
silvestres a Catalunya
Santi Pérez Segú, tècnic superior del Servei de 
Planificació de l’Entorn Natural de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat 
de Catalunya.

9:50 h  Gestió dels prats florits a la Xarxa 
de Parcs Metropolitans
Jaume Fornés Badell, cap de l’Oficina de Vegetació 
del Servei de Parcs de l’Àrea metropolitana de Barcelona. 
Observatori metropolità de papallones. 

10 h  Pla Natura Barcelona 2021-2030: 
accions per afavorir els pol·linitza-
dors a la ciutat de Barcelona
Octavi Borruel Trenchs, tècnic del Programa de 
Biodiversitat de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins  
e l’Ajuntament de Barcelona. 

10:10 h  La Declaració “Viladecans, ciutat 
amiga de les abelles i dels pol·lin-
itzadors silvestres”, un exemple 
de compromís polític municipal
Irma Fabró Yagüe, directora de l’Àrea de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Viladecans.

10:20 h  L’Associació d’Interès Cultural i 
mediambiental Amics de les Abelles 
i el projecte REDICAT
Juan Maria Llorens Molne, president de l’Associació 
d´Amics de les Abelles i Joan Solà Bosch, alcalde de Riner 

10:30 h  Apiari Didàctic de Roques Blanques
Alfonso Galdo Ouro, director de manteniment i de 
Medi Ambient del Grup Altima.

10:40 a 11:15 h Taula rodona i torn de preguntes

Descans i esmorzar de 11:15 a 11:45 h 

Bloc 2. Actuacions relacionades amb 
l’educació, sensibilització i difusió

11:45 h  Abelles, del camp a la ciutat
Jaume Clotet Arqué, fundador de l’empresa MEL·LIS 
serveis apícoles i el portal www.apiculturaurbana.com.

11:55 h  Què passaria si un dia desapare- 
guessin totes les abelles del món?
Docents de l’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans: 
Sònia Gómez Ortega, tutora de 5è de Primària, Jèssica 
Gràcia Yázquez, coordinadora LIC i tutora de 5è de 
Primària i Jordi Montalvo Casals, coordinador 
TAC i tutor de 5è de Primària.

12:05 h  De la fira, al museu
Carles Galletero Llorca, director de FIVAMEL (Fira 
Valenciana de la mel) i de MUVAMEL (Museu Valencià 
de la mel).

12:15h  Bee Happy i la Casa de les Abelles
Joan Ramon Lucena Santacreu, cap del Departa-
ment de Medi Natural de l’Ajuntament de Viladecans.

12:25 h  L’observatori metropolità 
de papallones
Isabel Martín Alcántara, cap de la Secció de Control 
de Qualitat i Medi Ambient dels Serveis de Gestió de 
Parcs i Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

12:35 h  Areatzea resort, la comunicació 
d’un projecte educatiu i de  
renaturalització
Bakarne Atxukarro Estomba, tècnica de comunicació 
de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona.

12:45 a 13:15 h Taula rodona i torn de preguntes

13:15 h  Presentació del resum visual de la 
jornada
Edgar Sanjuán, facilitador visual a madethinking.com.

http://www.apiculturaurbana.com

