I JORNADA DE RECERCA AL
PARC NACIONAL DE CABRERA
13 de desembre de 2018

CENTRE FLASSADERS
C/Ferreria, 10 (Palma)

Presentació:
La I Jornada de Recerca al Parc Nacional de Cabrera està organitzada per l’equip
del Parc Nacional Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera pertanyent a la
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma. Es presentaran
ponències sobre recerques dutes dins l'àmbit terrestre i marítim del parc, abordant
les darreres troballes sobre els patrimonis natural i arqueològic de l'arxipèlag.
Objectius:
➔ Fer efectiva la transferència de coneixement entre l’àmbit científic, les
administracions i els agents econòmics i socials que hi puguin estar
interessats.
➔ Incrementar el debat, la conscienciació i el compromís de la societat envers la
importància ecològica, social i cultural del Parc Nacional de Cabrera.
➔ Crear sinèrgies entre els diferents actors implicats amb l’objectiu de
dissenyar, des del coneixement i la responsabilitat, les polítiques de gestió,
conservació i ús públic que es creguin més convenients.

Altres informacions: parcnacionaldecabrera@gmail.com

Programa:
08.30 Registre dels assistents
09.00 Inauguració de la Jornada
Vicenç Vidal Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Neus Truyol Caimari, regidora de l’àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
09.10 Presentació de la Jornada
Mª Francesca López Cortès, directora del Parc Nacional de Cabrera
09.20 Las praderas de Cymodocea nodosa del PN Archipiélago de Cabrera: el
papel de la diversidad genética en el funcionamiento del ecosistema y sus
implicaciones para la conservación
Dr. Ángel Mateo Ramírez Proyecto DIVCYMOGEN, Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (CSIC-UIB)
09.40 Singnátidos en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera
Dra. Inés Castejón Silvo, Proyecto HIPPOPARQUES Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (CSIC-UIB)
10.00 Una història d’èxit després de 25 anys de protecció: el cas de Pinna nobilis
D
 ra. Salud Deudero Company, de l’Institut Espanyol d’Oceanografia
10.20 Episodio de mortandad masiva de Pinna nobilis: situación actual
Dra. Maite Vázquez-Luis, de l’Institut Espanyol d’Oceanografia
10.40 Sistema multiplataforma per l’observació i predicció de l’oceà:
contribució a l’ecologia de grans pelàgics a les Illes Balears
Dr. Joaquim Tintoré Subirana, del SOCIB-IMEDEA
11.10-11.40

Pausa-cafè

11.40 Què hem après de l’avifauna de Cabrera en els darrers 20 anys?
Joan Mayol Serra, del servei de Protecció d’Espècies de la CAIB
12.10 Paisatge vegetal de Cabrera i els seus canvis al llarg del temps
Dr. Joan Rita Larrucea, àrea de Botànica de la Universitat de les Illes Balears
12.40 Islotes: reservorios de interacciones ecológicas únicas y modelos ideales
para entender el funcionamiento ecosistémico
Dra. Sandra Hervías, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
13.00 Cabrera, una joia arqueològica per descobrir
Dr. Mateu Riera Rullan, de la Universitat Autònoma de Barcelona
13.30 Reflexió I tu, què em dones?
Com pot ajudar la vostra investigació a la gestió del parc nacional?
Com pot ajudar el parc nacional de Cabrera a la vostra investigació?
Salud Deudero, Joan Rita, Joan Mayol, Bàrbara Terrassa, Mateu Riera i Mª F. López
14.30 Cloenda de la Jornada

