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Presentació
El projecte LIFE+ RENEIX, desenvolupat a Menorca des de l’any 2009, té com a objectiu la restauració d’àrees afectades per processos severs de degradació on es desenvolupen algunes de
les comunitats vegetals més singulars i amenaçades de l’illa. En la seva etapa final, és possible
observar i valorar els resultats de les seves accions.
Conscients que la restauració i recuperació d’hàbitats és un tema d’actualitat en l’àmbit del medi
ambient i que l’intercanvi d’experiències i resultats és sempre enriquidor, s’ha organitzat, com un
dels actes de cloenda del projecte, el simposi “Experiències de restauració d’hàbitats i conservació de la biodiversitat “, que se celebrarà a Ciutadella de Menorca del 28 al 30 de maig de 2014.
L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és fomentar la posada en comú dels resultats i experiències de casos pràctics de restauració d’hàbitats a la regió mediterrània. Amb això es pretén
crear un ambient de discussió i reflexió sobre les metodologies i les tècniques utilitzades de forma habitual i els resultats que generen.
Atès que la intervenció en els ambients naturals requereix de coneixements multidisciplinaris, el
simposi s’ha planificat de manera que els ponents convidats exposin experiències de diferents
àmbits d’estudi, des de la diversitat genètica o l’ecologia de poblacions, fins a les tècniques d’intervenció més directa sobre el medi natural.
El mateix projecte LIFE+ RENEIX ha tingut com a base del seu funcionament aquest caràcter multidisciplinari, que queda ben reflectit en la composició del seu Comitè Científic. Com en projectes
anteriors, sense aquest òrgan d’assessorament i consulta no hauria estat possible assolir els objectius i resultats actuals, que superen ja les expectatives de la proposta inicial. Per aquest motiu,
part dels ponents del simposi són membres d’aquest comitè. És per això que no volem deixar
passar aquesta oportunitat per expressar el nostre reconeixement i agraïment al seu treball i dedicació per assolir aquests bons resultats.
El desenvolupament d’aquest esdeveniment s’emmarca en l’acció de treball en xarxa amb altres
projectes d’objectius similars, el que en l’argot dels projectes LIFE coneixem com networking.
No en va una bona part dels casos pràctics que s’exposaran estan relacionats amb projectes LIFE
desenvolupats en altres regions europees, ja que aquest programa té com a objectiu principal la
restauració activa d’ambients naturals, especialment aquells inclosos en la Xarxa Natura 2000.
Al mateix temps la celebració d’aquest Simpòsium i l’estructura que s’ha programat permetran
conèixer i valorar de primera mà els treballs desenvolupats al llarg d’aquests quatre anys de
projecte a Menorca, sens dubte una oportunitat per demanar opinions i crítiques per fomentar el
desenvolupament d’iniciatives similars a la regió mediterrània.
Menorca, abril de 2014

Programa
Dimecres 28 de maig
Acte inaugural: Cercle Artístic de Ciutadella (Acte obert al públic)
19:30 h. Inauguració del Simpòsium a càrrec de les autoritats.
19:45 h. Projecció de l’audiovisual del projecte LIFE+ RENEIX.
20:00 h. Conferència inaugural :“El projecte LIFE+ RENEIX i les experiències de restauració d’hàbitats
desenvolupades a Menorca”.

Dijous 29 de maig
Sala dels Arcs del Convent de Sant Agustí de Ciutadella
8:30 – 9:00 h. Recepció dels assistents i lliurament de documentació.
9:00 – 9:15 h. Inauguració del Simpòsium.
9:15 – 9:45 h. “La protecció d’espècies i hàbitats a les Balears: una tasca compartida”. Dr. Joan Mayol
i Dra. Eva Moragues, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears.

9:45 – 10:15 h. “La diversitat genètica i la restauració d’hàbitats: jugant a ser déus?”. Dr. Josep A. Rosselló.
Universitat de València.

10:15 – 10:45 h. “Traslocaciones de conservación como herramienta en la restauración de hábitats”.
Dr. José M. Iriondo. Universidad Rey Juan Carlos I.

10:45 – 11:15 h. Pausa cafè.
11:15 – 11:45 h. “Protección y conservación de los recursos marinos y la biodiversidad en el estuario del
río Guadalquivir”. Sr. José Carlos Macias Rivero, consultor pesquer i aqüícola.

11:45 – 12:15 h. “Experiències de conservació de plantes amenaçades: el cas d’Apium bermejoi a Menorca”. Dr. Joan Rita i Dra. Joana Cursach. Universitat de les Illes Balears.

12:15 – 12:45 h. “Experiències de recuperació d’hàbitats i control de flora invasora al Parc natural de l’Albufera des Grau”. Sr. Ricard Borrás. Govern de les Illes Balears.

12:45 – 13:15 h. “Experiències de restauració d’hàbitats a la Comunitat Valenciana”. Dr. Emili Laguna. Generalitat Valenciana.

13:15 – 13:30 h. Debat i conclusions de la primera jornada.
13:30 – 15:30 h. Dinar degustació de productes GUSTUM.
15:30 – 19:00 h. Visita a l’àrea de restauració de Binimel·là. Guiada pels membres del Comitè Científic i
l’equip tècnic del projecte LIFE+ RENEIX.

Programa
Divendres 30 de maig

09:00 – 09:45 h. “Conservació i restauració en ambients aquàtics altament modificats, el cas del
Parc Natural del Delta de l’Ebre”. Dr. Antoni Curcó. Generalitat de Catalunya.

09:45 – 10:30 h. “Protección y conservación de los hábitats de dunas costeras: la experiencia del
proyecto LIFE+ PROVIDUNE en Cerdeña”. Sr. Alberto Sanna, Provincia de Cagliari, i Sr. Gianluigi
Bacchetta, Università degli Studi di Cagliari (Sardenya).

10:30 – 11:00 h. Pausa cafè.
11:00 – 11:45 h. “Recuperación de especies litorales de hábitats dunares y acantilados marinos
en Cascais (Portugal)”. Sr. Vasco Silva. Ayuntamiento de Cascais (Portugal).

11:45 – 12:30 h. “LIFE Riparia-TER: Experiència en recuperació d’hàbitats fluvials als boscos de
ribera i llacunes temporànies al LIC del Baix Ter”. Sr. Ponç Feliu. Consorci del Ter (Girona).

12:30 – 13:15 h. “Restauración de hábitats o de socioecosistemas. Restauración ¿de qué?, ¿para
qué? ¿para quién?”. Dr. Carlos Montes. Universidad Autónoma de Madrid.

13:15 – 13:30 h. Clausura del Simpòsium per part del president de l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera.

13:30 – 15:30 h. Pausa dinar.
15:30 – 19:00 h. Visita a la zona dels Alocs. Guiada pels membres del Comitè Científic i l’equip
tècnic del projecte LIFE+ RENEIX.

21:00 h. Sopar de clausura del Simpòsium.
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L’acte inaugural del Simpòsium se celebrarà el dimecres 28 de maig de 2014 al Cercle Artístic de
Ciutadella (plaça des Born, 19 de Ciutadella).

Plaça
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Els dies 29 i 30 de maig de 2014, les sessions del Simpòsium se celebraran a la Sala dels Arcs del
Convent de Sant Agustí (Seminari de Ciutadella). S’accedeix per l’entrada del carrer Castell Rupit
s/n, de Ciutadella de Menorca.
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Presentació de pòsters
i comunicacions
Els assistents al Simpòsium podran presentar comunicacions en forma de pòster. Les propostes
de presentació de pòsters s’hauran de basar en la temàtica central del Simpòsium: “Experiències
de restauració d’hàbitats i conservació de la biodiversitat”. L’idioma de presentació dels treballs
(resums i pòsters) podrà ser català, castellà o anglès.
Per a la presentació de pòsters és indispensable facilitar prèviament el corresponent resum a
l’organització del Simpòsium, i el comitè organitzador comunicarà l’acceptació formal o no del
mateix. La data límit per al lliurament dels resums a l’organització serà el 15 de maig de 2014. Com
a mínim, un dels autors haurà d’haver formalitzat prèviament la inscripció al Simpòsium. Els resums
s’hauran d’enviar a l’organització del Simpòsium per correu electrònic (simposium.reneix@cime.
es) com a arxiu adjunt.
Els pòsters seran muntats pels autors durant els dies 28 i 29 de maig, i estaran exposats fins a la
conclusió del Simpòsium. Els pòsters en format digital es penjaran al web posteriorment al Simpòsium. La data límit per al lliurament dels pòsters en format digital és el dia 26 de maig de 2014.
Les normes de presentació de pòsters i comunicacions estan publicades a la pàgina web del
Simpòsium: http://lifereneix.cime.es.

Materials de difusió
L’organització del Simpòsium habilitarà espais al lloc de celebració per a tots aquells assistents
que vulguin aportar material de difusió de la seva organització o dels treballs d’investigació realitzats (tríptics, publicacions, material audiovisual, etc.).

Inscripcions
Les inscripcions al Simpòsium han de tramitar-se a través de la pàgina web
del projecte LIFE+RENEIX
(http://lifereneix.cime.es/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=INS&Menu=Simposium).
La inscripció és gratuïta, però és imprescindible realitzar-la per assistir ja que
l’aforament és limitat.
La inscripció inclou el transport de les excursions, les pauses de cafè, el dinar del
primer dia i la documentació del Simpòsium.
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