
La conservació del medi natural en el context actual de 
retallades centrarà una jornada aquest dissabte a l’IEC 

� L’objectiu és debatre la gravetat de l’impacte sobre el medi natural del 
retrocés de les polítiques de conservació i la retallada de recursos humans i 
econòmics que s’hi destinen a Catalunya 

� És la primera vegada que entitats, centres universitaris i col·legis 
professionals s’uneixen per la defensa de la conservació del patrimoni 
natural en un acte com aquest, en el qual es presentarà una declaració a 
favor de reconduir la situació actual 

La Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de 

Barcelona) acollirà aquest dissabte, 29 de març, a partir de les 10 del matí, la jornada 

“La conservació del patrimoni natural de Catalunya, problemàtica, anàlisi i oportunitats”, 

a la qual assistiran més d’un centenar de persones d’arreu de Catalunya. Podeu 

consultar el programa de la jornada en aquest enllaç. 

L’objectiu de la Jornada és posar de relleu els reptes més rellevants en relació amb el 

patrimoni natural atès el retrocés de les polítiques de conservació del medi natural i de 

retallada dels recursos humans i econòmics que s’hi destinen. Durant tot el dia, diversos 

experts debatran sobre la gravetat de l’impacte sobre el medi natural que està tenint el 

retrocés de les polítiques de conservació del medi natural i la retallada de recursos 

naturals i econòmics que s’hi destinen a Catalunya. 

A les set del vespre es presentarà una declaració conjunta a favor de la defensa del 

patrimoni natural, la qual ja ha rebut el suport de més de quaranta entitats i 

organitzacions vinculades amb el món acadèmic, col·legis professionals i empreses. La 

declaració es pot consultar en el blog: http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/ 

Per a més informació: 

Representant àmbit acadèmic: Josep Maria Mallarach – 625 45 69 50 

Representat d’entitats: Jaume Grau – 622 203 340 

Representants del món professional - Virgínia Domingo (636 555 783) / Susana Pascual 

(649 359 769) 

ACTE: Jornada “La conservació del patrimoni natural de Catalunya, problemàtica, anàlisi 

i oportunitats” 

LLOC: Sala Prat de la Riba de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona) 

DIA: 29 de març 

HORA: 10 hores 


