DIJOUS dia 4 d’OCTUBRE 2012:
JORDI

SARGATAL:

LA URGÈNCIA DE

PRESERVAR

EL

TERRITORI

Comencem temporada amb la presentació de les propostes de Jordi
Sargatal per tenir els boscos en les condicions més adequades perquè els
incendis facin el menor mal possible
Parlarà de projectes orientats cap a un equilibri natural per tal de preservar
el territori. Fa una defensa dels ramats i animals salvatges herbívors com a
forma natural i efectiva per controlar el combustible i com una eina eficient per a la prevenció
d'incendis.
“…Quina és la clau en la prevenció dels incendis?
Tornar a fer el que feia la natura. Fa milers d'anys la fauna
salvatge, búfals i cérvols, poblaven els nostres boscos i
transformaven la biomassa vegetal en biomassa animal.
Més tard l'espècie humana els va substituir per ramats
d'ovelles que també feien aquesta funció i, a més, l'home
explotava el bosc i n'extreia massa combustible. Ara no
tenim ni una cosa ni l'altra. L'espècie humana ja no hi
posa ramats ni utilitza el bosc. Cada any que passa sense
un incendi és una bona notícia, però també significa que
creix un 30% la massa combustible i que s'està preparant
el proper incendi…”
“…L'excés de massa combustible als boscos és decisiva per a la propagació del foc i segons Sargatal
només es pot lluitar amb prevenció…”
Jordi Sargatal i Vicens, va néixer a Figueres el 1957. És biòleg naturalista, especialitzat en les aus, les zones
humides i la gestió del territori.
Va ser Director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Director de la
Fundació Territori i Paisatge, i actualment és Director General del Grup Mascort,
dedicat al turisme sostenible, i Coordinador del “Observatorio del Medio Rural y la
Biodiversidad”.
Ha publicat ,entre altres: el “Handbook of the birds of the World”, Ha esta coautor del
“Els ocells de l’Empordà 1978, “Atlas dels ocells nidificants a Catalunya i Andorra
1983, “Els Aiguamolls de l’Empordà, Aspectes ecològics, històrics i socials”1989, “On
observar ocells a Catalunya”1989, “Els ocells del Parc Natural dels aiguamolls de
l’Empordà” 1989, “Espacios naturales protegidos de España” 1992, “Terra de
Gantes”1996.
També ha estat president de la ICHN (Institució Catalana d’Història Natural), de
l’IAEDEN (Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura) i de
l’APNAE (Associació d’Amics del Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà), president
de l’Associació Entramuntanats i actualment és membre del Consell de Greenpeace
d’Espanya.

DATA: Dijous 4 d’octubre, a les 21.00h
LLOC: Llagar Astur C/Sant Quintí 130, Barcelona
Metro Línia 4 parada Guinardó-Hospital Sant Pau ; Bus 192. Aparcament en esplanada davant Hospital
PREUS: Soci 26 € No Soci 28 €
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)

