Amics de la UNESCO de Girona organitza

Cicle El Patrimoni natural de les comarques gironines
Hivern 2017
Coordinat per Xavier Gassiot, geòleg.
Lloc: Casa de Cultura de Girona
Hora: 7 de la tarda
Dilluns 16 de gener
Presentació del Cicle a càrrec de Ma. Dolors Reig, presidenta d’Amics de la UNESCO de
Girona, i exposició del Patrimoni natural amb especial referència als aspectes geològics
a càrrec de Xavier Gassiot, amb la conferència:
“10 zones d’interès geològic de les comarques gironines”
Dilluns 6 de febrer
Conferència “Aspectes biològics: la fauna”
a càrrec de Jordi Sargatal, zoòleg i naturalista.
Dilluns 6 de març
Conferència “Valors culturals i espirituals del Patrimoni natural”
a càrrec de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental.
Dilluns 13 de març
Conferència “El paisatge i la intervenció humana, social: El projecte de la Vora.
Una mirada projectual del medi ambient”
a càrrec de Martí Franch, arquitecte del paisatge i Marc Rosdevall, llicenciat en Ciències
Ambientals, tècnic municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona.
Dilluns 27 de març
Col·loqui i debat a l’entorn del Patrimoni natural de les comarques gironines
amb experts, tècnics i representants d’entitats i institucions, col·legis professionals i
associacions naturalistes. Divulgació dels valors patrimonials de la Natura.
Promoció i protecció. Intervenció humana/antròpica.
Acció de les institucions i associacions naturalistes.

PONENTS
Xavier Gassiot Matas (Girona, 1947). Geòleg, Catedràtic d’Institut de Secundària.
Professor de Ciències Naturals del 1971 al 2008 en Instituts d’Olot, Ripoll, Girona i a
l’Escola d’Adults de Figueres. Ha organitzat i dirigit cursos de Geologia de les comarques
gironines i viatges a zones volcàniques europees: illes Canàries, Sicília, Alvèrnia –massís
central francès-. Actualment es un divulgador de la Geologia.
Jordi Sargatal Vicens (Figueres, 1957). Zoòleg, naturalista especialista en aus, zones
humides i gestió del territori. Des de 1972 es dedica amb entusiasme a l’estudi de la
Natura. Va ser el primer director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, del 1984
al 1998. Director de la Fundació Territori i Paisatge del 1998 al 2009. Actualment es el
director general del Grup Mascort, dedicat al turisme sostenible i a la gestió del Patrimoni
Natural i Cultural.
Josep Maria Mallarach Carrera (Olot, 1955). Geòleg. Màster en Ciències Ambientals.
Doctor en Biologia. Fou el primer director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, del 1985 al 1991. Treballa com a consultor ambiental independent. És membre
del comitè directiu del grup especialista en valors culturals i espirituals dels espais naturals
protegits de la UICN-UNESCO. Coordina l’associació Silene que promou els valors
immaterials i espirituals de la Natura.
Martí Franch Batllori (Barcelona, 1971). Enginyer Tècnic Agrícola, UPC 1993. Arquitecte
del Paisatge, University of Greenwich 1998. Doctor Honoris Causa, de la mateixa
universitat, 2016. Professor de projectes de paisatge a la UAB del 2002 al 2011. Conseller
de paisatge a la Fundació Territori i Paisatge del 2000 al 2004. Des de 1999, treballa com
a arquitecte del paisatge a l’Estudi Martí Franch, a Girona.
Marc Rosdevall Biosca (Girona, 1976). Llicenciat en Ciències Ambientals, UdG 2001.
Màster en Gestió i Direcció del Paisatge i del Patrimoni, UAB 2016. Ha treballat en
consultoria ambiental, i en el Pla d’Acció de l’Agenda 21. Catalunya-2003. Des de 2004
treballa a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona Cap de la
Secció de Paisatge i Biodiversitat, 2016
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