
Ja fa 30 anys de les primeres Jornades sobre recerca al Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici celebrades el 1988. 
L’objectiu de les Jornades no ha canviat en aquest temps: en pri-
mer lloc satisfer els objectius que es marquen els equips inves-
tigadors i, en segon lloc, obtenir un coneixement millor del medi 
natural amb la finalitat de contribuir a una gestió més acurada dels 
recursos naturals. 

Les línies de recerca han evolucionat amb el pas dels anys i els 
primers projectes van donar resultats que obririen noves vies d’ex-
ploració per a aprofundir en aquells pioners resultats i que han 
acabat formant la base de recerca a llarg termini dins del Parc.

El 1988, en el document de conclusions de les Primeres Jornades, 
es feien propostes concretes d’estudis prioritaris que han estat 
protagonistes quasi a cada nova edició: estudi del mantell nival i 
les allaus, estudi dels sistemes aquàtics, el funcionament i  l’evo-
lució del bosc subalpí i del pi negre. Aquestes són mostres d’uns 
inicis modestos que al llarg del temps i amb l’esforç combinat del 
Parc i dels equips de recerca s’han anat consolidant.

A data de 2018 el Parc Nacional també fa 10 anys que va constituir 
el node de recerca a llarg termini LTER-Aigüestortes i ha donat 
lloc a que diverses institucions comparteixin dades de projectes 
i cooperin en projectes multidisciplinaris com el OCUPA de 2012.

Un d’aquest projectes que involucra a diversos equips, a diferents 
institucions i que ocuparà bona part de les Jornades és el projecte 
LimnoPirineus, destinat a la millora de l’estat de conservació d’espè-
cies i hàbitats aquàtics d’interès europeu de l’alta muntanya dels Pi-
rineus. En el marc d’aquest projecte es faran accions de conservació 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici així com a 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a l’Estanho de Vilac, a la Vall d’Aran.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici vol agrair 
als equips investigadors la seva entrega i dedicació en la seva 
tasca  així com la seva disposició a participar en aquestes Jor-
nades i convida a tot el públic interessat a participar i conèixer el 
contingut de les presentacions d’aquestes jornades de manera que 
el coneixement generat arribi a la opinió pública i doni testimoni 
del valor que la recerca científica suposa, no només per a la gestió 
del Parc Nacional, sinó també a tota la societat, que se’n beneficia.

DADES PERSONALS

Nom i cognoms ...................................................................................

DNI .......................................................................................................

Adreça ............................................................ CP ...............................

Població ............................................. Província ................................

Telèfon ..................................................................................................

Adreça electrònica .............................................................................

SITUACIÓ LABORAL

Estudiant               Aturat/da             Treballador/a actiu

DADES PROFESSIONALS

Institució/Empresa ..............................................................................

CIF ............................................. Càrrec ..............................................

Adreça ...................................................... CP .....................................

Població ............................................... Província ..............................

Telèfon ..................................................................................................

Adreça electrònica .............................................................................

Participaràs a la visita al Parc Nacional del dia 18?  SÍ         NO

En disposició de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informem que si no ens 
comuniqueu el contrari, les vostres dades seran incloses al nostre fitxer, amb l’objectiu 
d’enviar-vos informació de les nostres actvitats formatives. Teniu el dret d’accedir a la 
informació que us afecta, recopilada al nostre fitxer, rectificar-la en cas que sigui errònia 
o cancel·lar-la, i, tanmateix, oposar-vos al seu tractament.

recerca
al parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici

Bo í ,  1 7 ,  1 8  i  1 9  d ’ o c t u b re  d e  2 0 1 8

XI jornades sobre

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

PRESENTACIÓSEU I SECRETARIA DE LES JORNADES
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici de Boí

Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189 

pnaiguestortes@gencat.cat
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

Hi col·labora



DIMECRES, 17 D’OCTUBRE
9 a 9.30 h Recepció i lliurament de material 

als assistents i als participants.

9.30 a 10 h Inauguració de les Jornades
- Joan Perelada Ramon · Alcalde de la Vall de Boí
- Joan Anton Morgui · Node LTER Aigüestortes
- Ferran Miralles Sabadell · Director General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural (Generalitat de Catalunya)

10 a 10.30 h Jordi Catalan Aguilà (CREAF) 
Conservació en un món en canvi.

10.30 a 11 h Lluís Camarero Galindo (CEAB-CSIC) 
Influència de les aigües subterrànies en els 
ecosistemes aqüàtics del Parc Nacional.

11 a 11.30 h DESCANS

11.30 a 12 h Emilio O. Casamayor (CEAB-CSIC) 
Umbrales ambientales en microeucariotas 
planctónicos en lagos de Pirineos.

12 a 12.30 h Vicente Luís Jiménez Ontiveros (CEAB-CSIC) 
Un estudio dinámico de las comunidades microbianas 
del Parque Nacional de Aigüestortes: oportunidades 
para la conservación.

12.30 a 13 h Josep Anton Morguí; Roger Curcoll Masanes (ICTA-UAB) 
Observacions atmosfèriques de CO2 en el 
Parc d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

13 a 13.30 h Barend L. Van Drooge; Raimon Martínez Prats (IDAEA-
CSIC) 
Mostreig d’aire i aigües dels llacs de alta muntanya 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i anàlisis de 
contaminants orgànics.

13.30 a 15.30 h DINAR

15.30 a 16 h Pilar Fernández Ramón (IDAEA-CSIC)  
Les truites dels llacs com a organismes sentinella 
de la contaminació transportada a llarga distància 
i els seus efectes.

16 a 16.30 h Salvador José Ribas Rubio (Parc Astronòmic Montsec) 
Estudi de la contaminació lumínica en l’àmbit del Parc.

16.30 a 17 h Eulàlia Pladevall Izard (UB) 
Sobrepastura a les molleres dels Pirineus: l’exclusió 
ramadera com a estratègia de conservació passiva.

17 a 17.30 h Ifigenia Urbina (UB) 
Canvis estequiomètrics del sistema planta-sòl en 
resposta a l’abandonament de pastures subalpines.

17.30 a 18 h DESCANS

18 a 18.30 h Maria Jesús González de la Rosa;
Jesús Llorente Gil (TRAGSATEC) 
Seguimiento GPS y caracterización de los rebaños 
en los últimos 10 años: calidad forrajera de los 
pastos, superficies pastables y pastoreadas y carga 
ganadera. Variaciones y uso del espacio.

18.30 a 19 h Jesús Camarero Martínez (IPE - CSIC)
Dinámica reciente de los ecotonos subalpinos en 
el P.N. d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici.

19 a 19.30 h Oriol Grau (CREAF)
L’expansió d’arbustos en prats subalpins redueix 
la qualitat del sòl i modifica l’estructura funcional 
de les comunitats fúngiques.

DIJOUS, 18 D’OCTUBRE
8.30 a 14 h Visita al Parc Nacional

14 a 16 h DINAR
16 a 16.30 h Marçal Galobart Coromines (UB) 

Reforestació espontània de pi negre en els sistemes 
de molleres en el Parc Nacional.

16.30 a 17 h Ibor Sabàs Saludas 
Efecte de diferents pressions de depredació en la 
estructura i composició del zooplàncton.

17 a 17.30 h Víctor Osorio Álvarez
Factors que expliquen la composició de les 
comunitats de macroinvertebrats litorals als 
estanys del Parc Nacional.

17.30 a 18 h DESCANS
18 a 18.30 h Teresa Buchaca (CEAB-CSIC) 

Canvis en els estanys a partir de la reducció de 
les densitats de peixos en el marc del projecte 
LIFE LIMNOPIRINEUS.

18.30 a 19 h Alexandre Miró Pastó (CEAB-CSIC) 
Recuperació de les poblacions d’amfibis en cinc 
estanys del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici després del control o eradicació 
de peixos exòtics.

18.30 a 19 h Mariàngels Puig (CEAB-CSIC)
Solapament de dietes i competència pels recursos 
tròfics de les espècies de peixos introduïdes als llacs 
d’alta muntanya pirinencs.

DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE
9 a 9.30 h Francesc Romagosa (UAB)

Avaluació de la percepció sobre els ecosistemes 
aquàtics d’alta muntanya per part de visitants i 
residents de l’entorn del Parc Nacional.

9.30 a 10 h Nil Escolà Lamora (UB)
La vegetació de la Bassa Nera durant l’Holocè a 
través de macrorestes.

10 a 10.30 h Josep Maria Ninot; Jaume Espuny Casademunt; 
Empar Carrillo (UB)  
Restauració de molleres a la Font Grossa.

10.30 a 11 h Estella Illa Bachs; Anna García Tortosa (UB)
Resposta de la vegetació de les congesteres al canvi 
climàtic.

11 a 11.30 h DESCANS
11.30 a 12 h Joan Manuel Soriano López; Albert Pèlachs Mañosa; 

Jordi Nadal Tersa (UAB)
Dinàmiques d’Abies alba a partir d’anàlisis pol·líni-
ques i proposta de rutes migratòries al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

12 a 12.30 h Jordi Serra Cobo; 
Marc Lopez Roig (UB-AreAmbiental) 
Seguiment de quiròpters del Parc Nacional i ecoepi-
demiologia.

12.30 a 13 h Santiago Palazón Miñano
Captura i seguiment d’ossos a l’Alt Pirineu i Aran.

13 a 13.30 h Ermengol Gassiot Ballbé
Ocupacions humanes reiterades al llarg del temps: 
excavació arqueològica de l’Abric de Les Obagues de 
Ratera.

13.30 a 14 h Cloenda de les Jornades 
- Maria Merced Aniz Montes, Directora- Conservadora 
del Parc Nacional
- Josep Farrero Moyes · President del Consell Comarcal 
de l’Alta Ribagorça
- Enric Llevot Rabagliati · President del Patronat del 
Parc Nacional

DRETS DE MATRÍCULA

L’import de la matrícula és de 50€. Els/les estudiants universi-
taris/ies, acabats/des de titular, els/les guies-interpretadors/es 
del Parc Nacional, el personal funcionari de la Generalitat (DTES, 
DAAM...) i les persones professionals en atur tindran una matrí-
cula reduïda de 25€ (s’haurà de justificar documentalment). Hi ha 
la possibilitat d’assistir un dia a les Jornades (import: 20€/dia).

INSCRIPCIONS

La inscripció de la matrícula es formalitzarà mitjançant l’envia-
ment per correu o fax a la Secretaria de les Jornades de la butlle-
ta d’inscripció, una fotocòpia del DNI, el document que acrediti la 
matrícula reduïda i el resguard bancari del pagament.
L’import de la matrícula s’ingressarà a nom del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (especificant el vostre 
nom i el codi 11JRPN18 mitjançant taló o transferència bancària 
al compte ES35 2100 9046 9402 0003 2826 (CaixaBank).

Data límit d’inscripció: 10 d’octubre de 2018


