
«El mapa geològic del terme municipal de 
Girona serà el fil conductor de set relats. En 
cadascun d'ells descobrirem com el medi 
geològic —aparentment inert— ens parla 
d'esdeveniments del passat i de processos 
actius en el present. Repassarem plegats 
històries de mars tropicals, d'erupcions 
volcàniques, de fonts picants, de 
terratrèmols, d'inundacions, de canvis 
climàtics...»

Organització
Ajuntament de Girona

Col·laboració
Universitat de Girona, Associació de Naturalistes de Girona, 
Associació El Blauet, Consorci de les Gavarres, Consorci del Ter, 
representants de centres de secundària de la ciutat i Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya.

Per a més informació
La Caseta - Serveis Educatius
Ajuntament de Girona
C. Ciutadans, 3
Tel. 972 221 866
A/e: caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h

Lloc:
Espai Marfà (carrer de Baix, 2)

7es JORNADES
DE MEDI NATURAL 
A GIRONA

14 i 15 de març de 2015
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“Set històries de la 
geologia de Girona”



16 h

19 h

7es JORNADES DE MEDI NATURAL A GIRONA

INSCRIPCIONS
L’assistència a les Jornades és gratuïta. 
Places limitades.

Cal inscriure’s per fer la reserva de plaça.
Per telèfon: 972 221 866 (La Caseta - Serveis Educatius)
A través de la web: www.girona.cat/caseta

DISSABTE 14 DE MARÇ

14 i 15 de març de 2015

9.15 h Benvinguda
9.30 h Inauguració de les Jornades de Medi Natural

• Sra. Isabel Muradàs, tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de 
Girona.

• “Presentació del web Geogirona”. Projecte guanyador de la 13a edició beca Josep 
Pallach.Pere Albertí (Grup de Treball de Ciències de la Terra i el Medi Ambient de l’ICE 
Josep Pallach de la Universitat de Girona).

A càrrec de: Montse Vehí i Pere Albertí. Grup de treball de Ciències de la Terra i el
Medi Ambient (CCTTMA), de l’ICE Josep Pallach de la Universitat de Girona.
Lloc de trobada: plaça Sant Domènec
Durada: 3 hores aproximadament

• “Demografia i conservació de Simethis mattiazzi (LILIACEAE), espècie d’interès per a la 
flora vascular de Catalunya”. Lídia Garrido, G. Mercadal, L. Vilar.

• “Metodologia d’observació de la temperatura i el nivell del mar a l’Estartit i tendències 
durant les darreres dècades“. Josep Pascual Massaguer (enginyer tècnic agrícola. 
Observador meteorològic de l’Estartit).

• “Anàlisi dels ingressos de xots (Otus scops) al centre de Fauna dels Aiguamolls de 
l’Empordà en el període 2007-2012”. Xavi Bou, M.J. Puyol, B. Minobis, J. Garcia, M. Pifarré.

• “Gestió de la problemàtica actual associada al cranc roig americà (Procambarus clarkii) a 
les hortes de Santa Eugènia”. Eloi Cruset, Quim Pou (Sorelló, estudis al medi aquàtic).

• “Presentació del projecte LIFE Potamo Fauna”. Quim Pou (coordinador tècnic del 
projecte del Consorci de l’Estany).

• “Control de tortugues exòtiques al riu Ter en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna”. 
Gerard Dalmau (Consorci de l’Estany).

• “Conservació en captivitat de nàiades en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna”. 
Carles Feo (tècnic del projecte del Consorci de l’Estany).

• “Creació de basses temporànies al riu Ter en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna”. 
Ponç Feliu i Teia Puigvert (Consorci del Ter).

• " Estudi de la variació de la duresa total de l'aigua en el curs del riu Ter". Marian Boadas 
Arpa (escola Les Alzines).

-

10 h “Set històries de la geologia de Girona”.

11.30 h Ponències:

• Sr. Jordi Fàbrega, primer tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Girona.

• Im. Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona.

• Sr. Vicenç Estanyol, director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona.

• “Ludwigia peploides, una nova espècie de flora invasora al Gironès”. Jordi Bou (LAGP, 
IMA-UdG) i Joan Font (Grup de Recerca BETA, UVic-UCC).

• “Primera cita de Dolomedes plantarius per la península Ibèrica”. Adrià Bellvert  Bantí 
(estudiant de Ciències Ambientals de la UdG).

• “Situació actual de la connectivitat dels peixos als rius gironins”. Quim Pou i Eloi Cruset 
(Sorelló, estudis al medi aquàtic).

• “L’evolució dels usos i cobertes del sòl (1957-2012) dels sistemes naturals del litoral del 
Baix Ter”. Andreu Porcar Roman (màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió, de la UdG).

• “La dosi fa el verí”. Laia Masó Martí (Institut de Celrà).
• “La vespa velutina”. Afra Boix i Torrà (Institut Salvador Espriu de Salt).

Conferència a càrrec de David Brusi i Carles 
Roqué. Professors de l'Àrea de Geodinàmica. Investigadors del centre GEOCAMB. 
Departaments de Ciències Ambientals. Universitat de Girona. 

11 h Pausa i cafè

Ponències

Pausa

19.15 h   “Dibuixant la natura gironina amb eines digitals: una experiència en viu”. 
Toni Llobet (artista naturalista, il·lustrador del Handbook of the Mammals of the 
World i de múltiples guies de natura).

DIUMENGE 15 DE MARÇ 

10 h Sortida geològica a partir del web Geogirona. Projecte guanyador de la 
13a edició beca Josep Pallach.


