XVIII JORNADA ANUAL CREAF-SCB-ICHN

DE LA SALUT DELS ECOSISTEMES A LA
SALUT GLOBAL
25 DE NOVEMBRE
9:00 - 17:00

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona
La XVIII Jornada del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Societat
Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) és una jornada
científica divulgativa que enguany es durà a terme en format presencial a l’IEC el 25 de novembre i que girarà entorn de la salut global. Volem que sigui una trobada que reculli aspectes tant de recerca i gestió com d’altres vessants que contextualitzen aquesta relació, que
aporti la visió de persones d’arreu de tot Catalunya i que representi la recerca en tots o molts
dels ambients naturals (el bosc, el mar, les aigües continentals, l’entorn urbà.
L’objectiu de la jornada és contrastar punts de vista sobre el paper dels ecosistemes en la
salut humana. Volem parlar de zoonosis, però també d’espècies invasores, del paper dels
oceans, dels contaminants persistents, de la interacció entre ecologia i salut, etc. A la tarda,
comptarem amb una taula rodona en què abordarem la temàtica des de la part més pràctica,
des de mirades molt diferents i molt relacionades amb la gestió: parcs naturals i salut, zones
verdes urbanes i salut, pediatria, psicologia, etc.

PROGRAMA
09:00

BENVINGUDA
Joan Pino, director del CREAF; Jordina Belmonte, presidenta de la ICHN; Maria
Montserrat Sala, vicepresidenta de la SCB.

09:15

Quina relació trobem entre la salut dels ecosistemes i la salut humana?
Jordi Serra-Cobo, professor de l’IRBio de la Universitat de Barcelona.

10:00

La sanidad animal dentro del concepto de “Una Salud”
Sebastian Napp, responsable d’Epidemiologia i Anàlisi de Risc a IRTA-CReSA

10:25

Els ecosistemes marins i la salut humana
Josep Lloret, director de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona

10:50

PAUSA CAFÈ

11:15

Invasions i salut humana
Frederic Bartumeus, investigador ICREA al CEAB-CSIC i al CREAF

11:40

Impactes del canvi global en la salut de les persones
Josep Peñuelas, professor d’investigació del CSIC al CREAF

12:05

Impacto de los contaminantes orgánicos persistentes en los ecosistemas marinos y
en la salud humana
Ethel Ejarrat, investigadora a IDAEA-CSIC

12:30

Anàlisi dels efectes de l’exposició forestal en la salut humana
Roser Maneja, directora adjunta de recerca del CTFC
Albert Bach, investigador postdoctoral de l’EH2Lab del CTFC

13:00

PAUSA DINAR

15:00

Planificació de la natura urbana, igualtat d’oportunitats i salut
Isabelle Anguelovski, directora del BCNUEJ i investigadora de l’ICTA-UAB

15:30

TAULA RODONA: Com actuem?
Membres de la taula:
Carles Castell, de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona
Sandra Carrera, directora de la Xarxa per a la Conservació de la Natura i coordinadora
tècnica de la Taula Salut i Natura.
Ferran Campillo, pediatre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (Fund.
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa) i coordinador del Grup de Treball de Salut
Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria
Marta Pahissa, ambientòloga i responsable de transformació ambiental a DKV Assegurances

17:00

CLOENDA

INSCRIPCIÓ
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