
Segons el document de l’Avantprojecte de llei de 
la biodiversitat i el patrimoni natural, els ser-
veis ambientals dels ecosistemes són aquells 
serveis que genera el funcionament dels ecosis-
temes i que són d’utilitat per al benestar de les 
persones i les societats humanes de maneres va-
riades i indirectes en alguns casos. En són exem-
ples la producció d’aigua neta, la formació de sòl, 
la regulació del clima, la pol·linització, etc. 

Els serveis ecosistèmics sustenten la nostra sa-
lut, la nostra economia i qualitat de vida, malgrat 
que molts d’ells ens puguin passar per alt. És per 
això que cada vegada més seran el marc amb 
què avaluem els impactes i les implicacions de 
la nostra manera d’interactuar amb l’entorn. Així, 
doncs, cal trobar els mitjans per a poder posar 
els serveis ecosistèmics al centre de la presa de 
decisions i de polítiques de gestió que determinen 
la nostra relació amb el medi. Això ens perme-
trà tenir eines per a identificar quines opcions de 
gestió optimitzen el benefici de tota la societat i 
eviten costos i riscos potencials als ecosistemes. 

En l’XII Jornada del CREAF, la Societat Catalana 
de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN) discutirem i reflexionarem ober-
tament sobre els punts de vista d’investigadors, 
tècnics i administracions que tenen competèn-
cies en aquest àmbit.
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Quins serveis ambientals obtenim dels nostres boscos?
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Es prega confirmació a:
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XII JORNADA 
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18 de novembre de 2015

ElS SERvEIS
ECOSIStèmICS

QuE ENS OFEREIXEN
ElS BOSCOS 
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09.00h Benvinguda
  Javier Retana, director del CREAF
  Joan Pino, president de la ICHN
  Josep Clotet, president de la SCB

09.15h  El papel del marco de los servicios ecosistémicos en el largo viaje hacia la sostenibilidad 
  Unai Pascual, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3) 

10.00h La funció productiva del bosc: integració en la gestió forestal sostenible i 
  multifuncional
  Míriam Piqué,  investigadora del Centre Tecnològic I Forestal De Catalunya (CTFC)

10.25h Boscos, aigua i carboni. El paper de regulació dels ecosistemes forestals.
  Eduard Pla, investigador del CREAF  

10.50h Pausa Café 

11.15h Serveis ecosistèmics i biodiversitat: el paper dels ocells forestals 
  Sergi Herrando, investigador de l’Institut Català d’Ornitologia

11.40h Com mesurem els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos catalans a nivell  
  municipal i regional? 
  Mireia Banqué i Corina Basnou, investigadores del CREAF  

12.05h Serveis ecosistèmics dels boscos i gestió multifuncional
  Elena Górriz, investigadora de EFIMED i del CTFC

12.30h Experiència de la naturalesa i benestar humà
  Jose Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid 

13.00h Pausa Dinar

15.00h Pagament per serveis ecosistèmics i limitacions de la seva aplicació a la gestió  
  Ignasi Pug Ventosa, director de projectes a ENT Environment and Management 

15.30h Taula Rodona 
  Com apliquem els principis dels serveis ecosistèmics a la gestió del medi natural?
  Moderador: Joan Pino, subdirector del CREAF
  Participen: Lluís Brotons del CTFC, Federica Ravera del ICAAM i del CREAF, Gabriel Borràs de l’Oficina  
  Catalana de Canvi Climàtic i Carles Castell de la Diputació de Barcelona.  

17.00h Conclusions i cloenda
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