
DIJOUS 16 DE NOVEMBRE 2017 

PRESENTACIÓ

L'estudi dels sistemes fluvials temporals ha guanyat molta importància 
en els últims anys. Aquests sistemes històricament menystinguts 
tenen un paper cabdal dintre de la continuïtat fluvial, especialment, 
per ser fonts de sediments i nutrients, corredors i connectors 
ecològics de diferents hàbitats i espècies, juntament amb que són 
sistemes naturals altament dinàmics que sustenten importants 
funcions i processos ecosistèmics. 

NoNo obstant això, l'experiència en aquest camp és relativament nova, 
juntament amb que a nivell europeu la directiva marc de l'aigua no ha 
estat prou efectiva per establir una estratègia coherent de conservació 
per a aquests sistemes naturals. Principalment perquè existeixen 
metodologies i indicadors que no són extrapolables a aquest tipus de 
components fluvials perquè presenten components hídrics 
complexos. 

EnEn el context actual i davant les perspectives futures que s’auguren 
degut al canvi climàtic, encara cobra més importància el coneixement 
profund del funcionament d’aquests sistemes, per a poder definir 
noves estratègies per a la seva gestió i conservació.

En la present jornada es pretén mostrar diferents treballs i estudis que 
van en aquesta línia, i que poden servir com una orientació per a 
gestors i tècnics que treballem en aquest àmbit tant complex. 
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