
 

 

 

 

 

PROGRAMA JORNADES TÈCNIQUES DE FAUNA URBANA - LES FUB 
19, 20 i 21 D’OCTUBRE 2018 

 

Organitza: Associació Animal Latitude, esdeveniment del projecte d’educació i sensibilització          

ambiental “Animals a la ciutat”. 

Amb la col·laboració de: APAEC (Asociación Protectora de Animales Exóticos de Cataluña),            

CRARC (Centre de Recuperació d’Anfibis i Rèptils de Catalunya), FAADA, Galanthus, Espai Gos             

BCN, Nova Eucària, Creatibio, Josep Melero, Dekimba, Laura Riera, Víctor Quero, Susanna            

Pérez, Jaume Piera de Natusfera, Carme Maté del Servei de Drets dels Animals i Juan Bernardo                

de Direcció d’Espais verds i Biodiversitat, del departament de Medi Ambient i Serveis Urbans.              

Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.  

Lloc: La Fàbrica del Sol. Passeig de Salvat Papasseit 1, 08003 Barcelona 

Com arribar en: Metro L4 Barceloneta - Autobús: D20, V27, 59, 45, V21, 92, 136 
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http://www.animalsalaciutat.org/


 

 

 

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE (de 15:30 a 19:45h) 
1a SESSIÓ  

15:30h a 16:00h 

Arribada i registre dels participants de les II Jornades FUB realitzades a la Fàbrica del Sol.  

16:00h a 17:30h 

Benvinguda i ponència d’obertura de les Jornades FUB: Animals exòtics: com gestionem i             

actuem davant la presència d’animals exòtics a les ciutats, amb la participació de Albert              

Martínez-Silvestre (CRARC), Sergi Garcia (Galanthus), Tere Rodriguez (APAEC), Anna Carbonell          

(Nova Eucària), Andrea Torres (FAADA). 

17:30h a 18:00h Pausa Café 

18:00h a 19:45h  

Tallers participatius a triar:  

- Colònies de gats, amb la participació de Josep Melero (moderador), Albert Martínez            

Silvestres (CRARC), Sergi Garcia (Galanthus), Susana Pérez (colònies de gats de nou            

barris), Anna Carbonell (Nova Eucària).  

- Nous espais per als gossos a la Ciutat, amb la participació de Jaume Riera membre               

d’Espai Gos Barcelona, i Carme Maté, del Servei de Drets dels Animals, departament de              

Medi Ambient i Serveis Urbans. Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.  

 

DISSABTE 21 D’OCTUBRE (matí de 10:00 a 14:00h) 

2a SESSIÓ 

10:15 a 11:30h 

Què podem fer per a fomentar la Biodiversitat urbana? Naturalització dels espais            

verds a Barcelona, per Juan Bernard, Direcció d’Espais verds i Biodiversitat, del departament             

de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

11:30 a 12:00h Pausa café  

 

12:00h a 13:45h 

Visita guiada al terrat de la Fàbrica del Sol i als espais verds del Parc de la                 

Barceloneta, per Juan Bernardo i Josep Melero. 
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DIUMENGE 22 D’OCTUBRE (matí de 10:00 a 14:00h) 

3a SESSIÓ 

10:15 a 11:30h 

Fauna salvatge que podem trobar a la ciutat i el seu rescat. Quins són els reptes que                 

tenim per endavant? per Laura Riera, especialista en rescat de fauna salvatge i en rescat               

d’èquids (col·laboradora de FAADA, Generalitat de Catalunya, Agents Rurals, entre d’altres,           

coordinadora del projecte Shaanan) 

 

11:30 a 12h Pausa café  

 

12h a 13:15h 

Com podem educar i sensibilitzar per a una bona convivència amb la fauna urbana?              

Eines i recursos per a l’educació ambiental. 

Dinàmica i debat amb la participació de Sergi Vila (Creatibio), Victor Quero (Entre pinos y               

sembrados), Paula Ramos (Dekimba). 

 

13:15h  a 13:45h 

Conclusions de la dinàmica i cloenda de les Jornades. 

 

TALLER OPTATITU, Dissabte o diumenge de 15:30 a 19h 

Com fer projectes de Ciència Ciutadana amb Natusfera, a càrrec de Jaume Riera de              

Natusfera. 

Lloc: El Centre de la Platja (Equipament Ambiental, ubicat al Passeig Marítim de la              

Barceloneta, 25, 08003 Barcelona. Sota els porxos a la platja Somorrostro, a 5 min a peu de la                  

Fàbrica del Sol)  

 

PROGRAMA 

15:30 -16:00 h 

Introducció general de les eines de ciència ciutadana per al seguiment de fauna urbana 

16:00 - 16:30 h 

Introducció a l'ús de Natusfera (creació de comptes personals, creació de projectes) 

16:30 - 18:15 h 

Sortida pels voltants per obtenir dades dins un projecte que haurem creat durant la introducció               

prèvia 
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18:15 - 18:45 h 

Comentaris de les observacions fetes, amb exemples de validació col·laborativa 

18:45 - 19:00 h 

 Resum de l'activitat 

 
Què cal portar? L'ideal és que els participants portin ordinador portàtil per anar veient com es                

treballa amb la web de Natusfera, i s’hauria de portar mòbil o tablet per a descarregar l’Aplicació                 

(App). 

 

 

 

OBSERVACIONS 

 

Quin cost té? 

És un esdeveniment parcialment subvencionat, per tant el cost és de 12€ l’entrada             

anticipada. Data límit inscripcions: 15 d'octubre (després del dia 15 i el mateix dia de les                

Jornades, el cost serà de 17€). 

Inclou l'entrada a les tres sessions, pauses de café i taller optatiu la tarda del dissabte o                 

diumenge. 

 

Com es fa la sol·licitud per participar? 

Escriu a info@animallatitude.org, amb l'assumpte "Jornades FUB", i t'enviarem el formulari i            

les dades per a fer l'ingrés.  

Es fa entrega de certificat digital amb l'assistència mínima a dues sessions. 

 

Xarxes socials: 

● Web: www.animalsalaciutat.org 

● Instagram: animalsalaciutat  i  animal_latitude 

● Twitter: @animallatitude #animalsalaciutat #faunaurbana 

● Facebook: animals a la ciutat  
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