
Torroella de Montgrí, 24 i 25 de setembre 2021. Museu de la Mediterrània

La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis presenta la VI edició de la Jornada 
Recerca i Territori, com les anteriors, destinada a tractar aspectes relacionats amb 
la gestió del patrimoni natural. En aquesta ocasió el tema de les jornades és les 
papallones de l’Empordà i la seva resposta al canvi global. 

S’ha comprovat que la principal causa del declivi de la biodiversitat és el canvi 
global. En aquest sentit, sabem que les papallones són uns indicadors valuosos de 
la ràpida resposta d’un ecosistema a les accions de gestió. Per tant, el coneixement 
i el seguiment d’elles ens ajuden a comprendre com poden afectar els canvis 
globals a les espècies i als ecosistemes.

Amb aquesta jornada, us presentem uns treballs de recerca i estudi relacionats 
amb la biodiversitat de les papallones de l’Empordà i sobre com poden afectar-les 
les accions de gestió. 

La jornada constarà de quatre xerrades a càrrec d’especialistes que els últims 
anys han estudiat la població de papallones a l’Empordà. La jornada també servirà 
per presentar el volum 12 de la col·lecció Recerca i Territori on hi ha publicats els 
treballs dels dos investigadors.

VI Jornades Recerca i Territori
Les papallones a l’Empordà i la seva resposta al 

canvi global



Les papallones com a indicadors de l’impacte sobre la biodiversitat del canvi climàtic 
i de la gestió de l’hàbitat a càrrec de Constantí Stefanescu.

Patrons de dispersió de les papallones al Montgrí i el Baix Ter a càrrec de Tristan 
Lafranchis.

Efectes de la gestió de l’hàbitat sobre les relacions papallona – plant a les closes de 
l’Empordà a càrrec de Pau Colom.

El paper de la plasticitat de la planta nutrícia en la resposta de la Blanqueta perfumada 
(Pieris napi) a la sequera a càrrec de Maria Vives-Ingla.

Sortides pel Baix Ter per conèixer i explorar les papallones del territori més proper.

Inscripció prèvia al 972 75 51 80 o museu@torroella-estartit.cat. Places limitades.

Divendres 24 de setembre, a les 18 h

Dissabte 25 de setembre, a les 10 h
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