COM ENS RELACIONEM AMB LA NATURA?

FIGUERES

Dissabte, 8 d’octubre
Auditori Narcís Monturiol - Cercle Sport Figuerenc
Retransmissió en vídeo conferència
Des de l’any 2018 l’Ins�tut d’Estudis Empordanesos organitza
aquesta jornada de debat, que té un considerable èxit
de públic i una àmplia repercussió a nivell de ciutat i de comarca.
La voluntat de l’IEE és la de seguir avaluant les problemà�ques que afecten
el nostre present, per tal de poder incidir, en la mesura de les nostres
possibilitats, en la manera d’avançar posi�vament cap el futur.
El Repensem d’enguany gira entorn de l’ús i abús de la natura
per part de l’home. Ja sabem que aquesta relació és inevitable,
que és inseparable de la pròpia condició i subsistència humanes.
Però fa temps que aquesta interacció ha deixat de ser harmònica
i equilibrada. La desmesura ens preocupa en tant que està en risc
el futur de la pròpia supervivència.
La situació ha generat i genera polí�ques de protecció i
preservació. Però, estem fent el correcte en matèria de planiﬁcació
i ges�ó? L’aplicació del conjunt de mesures precisa del nostre
coneixement, educació i seny. Especialment des de la Covid-19,
l’ús de la la natura s’ha instal·lat en el lleure d’una forma que mai
havíem vist. En som conscients de la repercussió?

BENVINGUDA
9.15-9.30h

PONÈNCIES

9.30-10.10 h

Sara SÁNCHEZ, tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa
Un membre representant del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

PAUSA-CAFÈ
10.10-10.30 h

TAULA NÚM. 1
PRESENTACIÓ I PLANTEJAMENT DE LA PROBLEMÀTICA
10.30-12.00h

Elisabet SÁNCHEZ, directora dels Serveis Territorials d'Acció Climà�ca, Alimentació i
Agenda Rural a Girona
Joan FUENTES, Alcalde de Capmany

Centrarem la jornada en dues taules de debat. En la primera es
presentarà i plantejarà la problemà�ca, mentre que en la segona
es faran propostes de regulació de la situació i de solucions.
Els convidats a les ponències i taules són especialistes que
treballen en el tema des dels respec�us llocs de ges�ó o administració.

INSCRIPCIÓ abans del dijous 6 d’octubre
a l’adreça info@iee.cat

Anna Maria PUIG, presidenta de l’Ins�tut d’Estudis Empordanesos

Narcís POCH, coordinador territorial de Girona d’Unió de Pagesos

TAULA NÚM. 2
DE COM REGULAR I BUSCAR SOLUCIONS
12.00-13.30h

Els inscrits rebran l’enllaç per accedir a la retransmissió
a través de la qual també es podrà par�cipar en el debat virtual.

Jaume DELCLÓS, president del Centre Excursionista Empordanès
Ponç FELIU, director del Parc Natural del Cap de Creus
Carles SOLER, responsable dels “Reptes del Dr. Soler”

Amb el suport de:

Moderador
de les taules

CLOENDA
13.30h

I la col·laboració de:

SETMANARI DE L’ALT

San� COLL, periodista del setmanari de l’Alt Empordà

