
INSCRIPCIONS:
L’assistència al seminari és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament trucant al
telèfon 933 248 582 o enviant un correu electrònic a: ichn@iec.cat fent constar
el vostre nom, cognoms i adreça electrònica.

ALLOTJAMENT:
Trobareu la informació completa a les adreces següents:

Http://www.ccnoguera.cat/ager/

Http://ww.montsec.info/turisme-guia.php.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Camping La Vall, Àger (c. Afores s/n, 25691 Àger; info@campingager.com; tel:
973 455 200).
Centre d’Observació de l’Univers (camí del Coll d’Ares, s/n, 25691 Àger.
Telèfons: 973 053 022 / 973 455 246; http://www.parcastronomic.cat/).
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El Montsec: patrimoni natural i propostes per a una gestió sostenible

X Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN - Àger - 11 i 12 de desembre de 2010

Diumenge 12 de desembre de 2010,
al Centre d’Observació de l’Univers.

10 - 11.30 h.

El turisme ornitològic al Montsec,
a càrrec d’STEVE WEST, ecòleg i
ornitòleg professional.

La ruta dels Orígens: un projecte

de col·laboració internacional, a
càrrec de SALVADOR R IBAS, Parc
Astronòmic del Montsec.

11.30 - 12 h. Pausa

12 - 13.30 h.

Present i futur de l’agricultura i la
ramaderia, a càrrec d’ILDEFONS

MATEu, Oficina Comarcal de la

Noguera del Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural.

Usos i conservació al Montsec:

reptes i oportunitats, a càrrec
d’ESTER FANLO, gerent de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Lleida.

13.30 - 15.30 h. Dinar

15.30 - 17 h, a la sala de reunions del
càmping La Vall, d’Àger.

Propostes per a una gestió soste-

nible del Montsec. Resum de les
principals dades presentades al
seminari i debat obert entre els
assistents i els ponents.

Objectius

El Montsec és una abrupta franja
muntanyosa plena de contrastos
fisiogràfics i biològics, que inclou
un ric patrimoni natural. Està inclòs
al Pla d’Espais d’Interès Natural i
a la Xarxa Natura 2000, però a la
pràctica, les actuacions de
conservació que hi tenen lloc són
clarament insuficients.

Per això, és oportú crear un fòrum
on persones provinents de
diferents sectors, però tots
interessats en el devenir equilibrat
de la zona, puguem exposar,
debatre i reflexionar sobre el que
és més convenient per a aquest
espai natural.

En aquest seminari caldria tenir en
compte aspectes tan diferents
com són la qualitat del cel, la
geomorfologia, la singularitat
paleontològica i la riquesa faunís-
tica i florística. A més, també hi
pesarà l’empremta passada i
l’actual de l’home en la muntanya.

Aquest seminari tractarà sobre
l’estat de coneixement del
patrimoni natural de l’àmbit del
Montsec, sobre alguns dels usos
existents en l’actualitat o suscep-
tibles de desenvolupar-se amb
força en els propers anys i sobre

Dissabte 11 de desembre de 2010, a
la sala de reunions del càmping La
Vall, Àger.

9.30 - 10 h.

Inauguració del Seminari, a càrrec de
JOSEP MARIA NINOT, president de la
ICHN; SALVADOR R IBAS, director
científic del Consorci del Montsec;
VICENÇ FONT, president del Consell
Comarcal de la Noguera; i LLUÍS

ARDIACA, alcalde l’Àger.

10.30 - 11.30 h.

El patrimoni geològic i paleonto-

lògic, a càrrec de GONÇAL RIVAS

CASAMAJÓ, Institut Geològic de
Catalunya.

Flora i vegetació, a càrrec de JOSEP

ANTONI CONESA, Universitat de Lleida.

11.30 - 12 h. Pausa

12 - 13.30 h.

Aproximació a la fauna inverte-

brada, a càrrec de CARLES SOLÀ,
entomòleg.

Programa

La fauna vertebrada del Montsec, a
càrrec d’ÀNGEL BONADA, Grup d’Estudi i
Protecció del Trencalòs, Pla d’Actu-
acions per a la Conservació del
Trencalòs a Andorra; i DELFÍ SANUY,
Universitat de Lleida.

13.30 - 15.30 h. Dinar

15.30 - 17 h.

El patrimoni natural del Montsec:

recursos i possibilitats, a càrrec de
JOAN ARJONA, Centre de Recursos
pedagògics de la Noguera.

La gestió sostenible de l’aigua, a
càrrec d’ANTONI PALAU, ENDESA, Medi
Ambient; Universitat de Lleida.

17 - 17.30 h. Pausa

17.30 - 19 h.

La regulació de l’escalada i la

conservació de la biodiversitat, a
càrrec de XAVIER MASSOT i de CRISTINA

MARTÍ, Àrea de Medi Natural a Lleida,
DMAH.

El Consorci i el Parc Astronòmic

del Montsec, a càrrec de SALVADOR

RIBAS, Consorci del Montsec.

19.30 - 23 h. Sopar

23 h.

Visita guiada al Centre d’Observació
de l’Univers del Parc Astronòmic del
Montsec, a càrrec de SALVADOR RIBAS,
Parc Astronòmic del Montsec.

quines pautes caldria seguir per
realitzar una gestió sostenible en
aquell territori.
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