
Jornada 
Oportunitats de la custòdia urbana per a 
l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic

PROGRAMA
09:30h – Inauguració  

09:45h  - Canvi climàtic a les Balears: impactes i reptes d’adaptació 
Dr. Agustí Jansà. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (UIB)

10:00h  - Infraestructura verda a la ciutat de Palma
 Gabriel Horrach i Josep Maria Rigo. Ajuntament de Palma
  
10:20h  - Infraestructura verda a la ciutat de Barcelona: més, millor, amb la ciutadania

Sra. Margarita Parés. Cap del Programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona

10:40h  - Antecedents i formalització d’una prova pilot de custòdia urbana a Barcelona
 Sr. Guillem Bagaria. Xarxa de Custòdia del Territori

10:50h - Planificació de la gestió d’una finca en custòdia a la ciutat de Barcelona: el cas de la Foixarda
 Sr. Guillem Mas. Associació Paisatges Vius

11:05h  - Pausa 

11:30h  - Experiències de gestió participativa de la natura i la infraestructura verda urbana: custòdia del territori a les  
 Illes Balears
    Parc Agrari de l’Horta d’Amunt. 
    IES Joan Alcover 
    Creu Roja

11:45h  - Dinàmica participativa: Identificació dels reptes i les accions prioritàries per a la gestió de la infraestructura    
 verda a la ciutat de Palma 
 Dinamitzat per la XCT i la ICTIB

13:30 h - Cloenda 

Ubicació de la jornada: Can Balaguer. C/ de la Unió 3. Palma de Mallorca
Jornada oberta a la participació de tothom. És necessària la inscripció prèvia a través del formulari online. 
Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb la XCT (gbagaria@xct.cat o bé trucant al 93 886 61 35).

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi 
climàtic i el paper que pot tenir la custòdia del territori en aquesta adaptació. Durant la jornada es mostraran 
experiències (de Barcelona i de Mallorca) en les que s’ha comptat amb la participació d’actors diversos. 
També s’identificaran les accions prioritàries per a la gestió de la infraestructura verda a la ciutat de Palma.

Divendres 26 d’abril del 2019. Can Balaguer. Palma de Mallorca

Organitza: Amb el suport de: 

Amb la col·laboració de: 

https://forms.gle/Hc4L9rfi25ZLkBh29

