V Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori

La renaturalització dels
nuclis urbans per fer-los
més saludables
Jornada tècnica en línia
Dijous 25 de febrer de 2021

Presentació
Com fer més habitables els nuclis
urbans, més naturals i saludables, és
un tema d’actualitat arran del
confinament per la Covid-19. També
és un condicionant per a l’arribada de
fons de la Unió Europea al nostre país.
Les jornades volen destacar l’interès i
la necessitat de renaturalitzar pobles i
ciutats i com aquest fet repercuteix
positivament en la salut dels seus
habitants. S’hi exposaran experiències
amb estudis contrastats i casos d’èxit
concrets.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Ramon Veciana i Martínez, alcalde de Sant Hilari
Sacalm.
Sr. Marc Ordeix i Rigo i Sr. David Soler i Hernàndez, codirectors de
la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.
10.05 h El verd urbà, una eina de salut
Sr. Eloi Juvillà i Ballester, arquitecte, Diputació de Barcelona.
10.30 h Renaturalitzar el nostre entorn per promoure la salut i el
benestar
Sra. Mireia Gascón, epidemiòloga, investigadora, Institut de Salut
Global, Barcelona.
10.50 h La biodiversitat com a indicadora de sostenibilitat urbana
Sra. Roser Maneja i Zaragoza i Sr. Pablo Knobel Guelar,
ambientòlegs, investigadors de l'Environment and Human Health
Laboratory (EH2 Lab) – Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC).
11.10 h Projecte "Boscos per la salut: un nadó, un arbre"
Sr. Ferran Campillo i López, metge, Unitat de Salut Mediambiental
Pediàtrica de la Garrotxa.
11.30 h Mollet del Vallès, premi europeu "Green Leaf 2015"
Sr. Josep Maria Mompin i Valeri, enginyer agrícola i ambientòleg,
Servei de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà, Ajuntament de Mollet
del Vallès.
11.50 h Debat amb la participació dels ponents
12.20 h Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Ramon Veciana i Martínez, alcalde de Sant Hilari
Sacalm.

Col·laboració

Aquesta jornada es fa en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions

#PATT2021

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació, us podeu adreçar a la Càtedra de l’Aigua, Natura i
Benestar: catedraaqua@santhilari.cat
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