
9 h Benvinguda: 
 Sr. Miquel Pueyo, Il·lm. Sr. Alcalde de la ciutat de Lleida.
 Sr. Narciso Pastor, vicerector de la Universitat de Lleida.
 Sra. Victoria Pérez, Coordinadora del Área de Ciudades de la Fun-

dación Biodiversidad.

9.30 h Ciutats i emergència climàtica: com la renaturalizació urbana  
contribueix a construir ciutats resilients. Sra. Sara Hoelflich i  
Sr. Juan Carlos Uribe, CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos.

10 h La contribució dels entorns urbans a la conservació  
de la biodiversitat. Sra. Nuria Preciado, Fundación Biodiversidad.

10.30 h La renaturalització a Lleida: el projecte URBAN NAT.  
Sra. Esther Fanlo, Ajuntament de Lleida. 

11 h Pausa-cafè.

11.30 h Debat sobre els criteris que cal tenir en compte en la renaturalizació 
de les ciutats intermèdies mediterrànies. Condueix: Sr. Josep Maria 
Llop, càtedra UNESCO. Ciutats Intermèdies: urbanització i desenvo-
lupament de la UdL (UdL-CIMES).

 Taula d’experiències sobre renaturalització urbana:  
 • Granollers. Sr. Albert Camps, regidor de Medi Ambient de l’Ajunta-

ment de Granollers.
 • Gijón. Sra. Marta Nosti, coordinadora del projecte Gijón Ecoresi-

liente.
 • Vic. Sr. Jordi Boadas, cap de servei de l’Àrea de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Vic. 
 • Cazorla. Sr. Antonio José Rodríguez Viñas, Alcalde de l’Ajunta-

ment de Cazorla.

14 h Cloenda
 Sr. Josep Maria Llop, càtedra UNESCO. Ciutats intermèdies: urbanit-

zació i desenvolupament de la UdL (UdL-CIMES).
 Sr. Jaume Rutllant, Regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica 

de l’Ajuntament de Lleida.

Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripció online. 

Programa:

JORNADA: 
LA RENATURALITZACIÓ 
DE CIUTATS 
INTERMÈDIES
Dijous 16 de març  
de 2023, Lleida

Lleida ha iniciat un projecte de renatu-
ralització de la ciutat per complir amb 
els seus objectius de conservació de 
la biodiversitat i d’adaptació al canvi 
climàtic. Per renaturalitzar les ciutats 
cal una visió renovada del tractament 
de l’espai urbà, públic i privat inspirada 
en el funcionament dels ecosistemes 
naturals. Com dissenyem els espais 
verds perquè funcionin els cicles natu-
rals? Com aconseguim augmentar-ne 
la biodiversitat? Com millorem la ges-
tió del cicle de l’aigua? Com assegurem 
la qualitat dels sòls? Com participa la 
ciutadania en el disseny i la gestió del 
verd?...

Aquesta jornada pretén posar en relleu 
la necessitat d’adaptar les nostres ciu-
tats al canvi global, així com aprofundir 
en els criteris que cal tenir en compte 
en la renaturalització de ciutats inter-
mèdies d’ambients mediterranis.

Lloc:
Saló Víctor Siurana  
Edifici Rectorat - Fac. Lletres
Universitat de Lleida 
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 - Lleida

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=L-HSsRBBfUC05zDjns8wPr0MdLvSTitPrZQ-IYAYrxZURUFISDZZQjdCQ0ZITjdUWlNPRE5EN1MxRS4u

