JORNADA
25 d’abril de 2019

ELS ESPAIS FORESTALS EN EL MARC DE
L’AGENDA 2030
PRESENTACIÓ
Els Governs Locals hem de tenir un paper principal
en l’impuls i la sensibilització per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc de
l’Agenda 2030. L’Associació Catalana de Municipis està
fermament compromesa amb aquests objectius i promou jornades de formació i debat per afrontar millor
les accions concretes que des dels ens locals s’han
d’incorporar en els diferents mecanismes de planificació estratègica.
És en aquest context que hem programat una jornada centrada en els espais forestals del nostre país. La
planificació, la gestió, l’ús, la conservació i la titularitat d’aquests espais han de ser motiu de debat per a
la concreció de l’Agenda 2030 a Catalunya. El fet que
s’hagin anunciat importants novetats legislatives, com
la Llei de Territori i la creació de l’Agència del Patrimo-

ni Natural i Biodiversitat, fa especialment interessant
aquesta convocatòria per a poder conèixer amb detall
les propostes i poder fer aportacions que enriqueixin el
contingut des de la visió local.
Alhora, parlarem també de prevenció i de les experiències que des de l’àmbit municipal i comarcal han reeixit
en la gestió del tractament de la biomassa.
Finalment, cal esmentar i agrair la col·laboració en
l’organització d’aquesta jornada a l’Associació d’Entitats
Locals Propietàries de Catalunya (ELFOCAT).

DESTINATARIS
Electes i tècnics d’administracions locals catalanes i d’altres persones interessades en la matèria.

DIA I HORA

LLOC

INSCRIPCIONS

25 d’abril de 2019

Auditori de l’ACM
C/ València, 231 - 5a planta
08007 Barcelona

www.acm.cat

Organitza:

ELS ESPAIS FORESTALS EN EL MARC DE
L’AGENDA 2030

9.15 - 9.45h
9.45 - 10.00h

Acreditacions
Benvinguda
•
Sr. David Saldoni de Tena, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
•
Sr. Ramon Moliner, president d’ELFOCAT

10.00 - 11.00h

L’Agència del Patrimoni Natural i altres instruments de les polítiques de biodiversitat
•
Sr. Ferran Miralles, Director general de Polítiques Ambientals

11.00 - 12.00h

El tractament dels espais forestals en la nova Llei de Territori
•
Sr. Agustí Serra, Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori

12.00 - 12.10h

Pausa

12.10 - 13.10h

La campanya de prevenció d’incendis
•
Sr. Manel Pardo, Director general de Prevenció i extinció d’incendis

13.10h

Cloenda

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

