
8es JORNADES DE
MEDI NATURAL A GIRONA
18 i 19 de març de 2017

ORGANITZACIÓ: Ajuntament de Girona

COL·LABORACIÓ: Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la UdG, Universitat de Girona, 

Associació de Naturalistes de Girona, Associació El Blauet, Consorci de les Gavarres, 

Consorci del Ter, Institut Vicens Vives, escola Maristes - Girona i Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

PER A MÉS INFORMACIÓ: La Caseta - Serveis Educatius

Ajuntament de Girona

Tel. 972 221 866 · caseta@ajgirona.cat

www.girona.cat/caseta

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

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES JORNADES

Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona

Campus de Montilivi · 17071 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

“DIVERSES MIRADES BOTÀNIQUES DE GIRONA”

La riquesa i diversitat �orística de la ciutat i de la seva 
rodalia és un patrimoni que hem de saber valorar i ens 
dóna l’oportunitat de fer observacions menys habituals del 
poblament vegetal. A través d’una visió, un xic més atenta 
i també crítica, descobrim rareses, ambients que es 
conserven, alguns que es perden i altres que es recuperen 
a causa de les diferents maneres de gestionar el territori.
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INAUGURACIÓ DE LES JORNADES DE MEDI NATURAL

Representació del Campus de Patrimoni Natural i Cultural de la UdG, Facultat de 

Ciències, dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació a Girona, i de l’Ajuntament de Girona.

“DIVERSES MIRADES BOTÀNIQUES DE GIRONA”

Conferència a càrrec de Joan Font García. Botànic. Professor de la Universitat de Girona 

(UdG) i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

PAUSA-CAFÈ

PONÈNCIES
"L’herbari de la Universitat de Girona”

Jordi Bou Manobens, L. Vilar i C. Rodríguez-Prieto (Universitat de Girona)

“Els prats mediterranis de les Gavarres, un hàbitat d’interès per als briò�ts”

Miquel Jover Benjumea (Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge – Flora i Vegetació - de la UdG)

“Diagnosi i pla d’actuacions per a la gestió de la �ora exòtica invasora (FEI) a la ciutat 

de Girona”

Enric Fàbregas Ruano (Galanthus)

9.30 h

10 h

11 h

11.30 h

8es JORNADES DE
MEDI NATURAL A GIRONA 

“Projecte de la Vora de Girona”

Martí Franch i Marc Rosdevall (Estudi Martí Franch)

“Extinció local dels mamífers salvatges a la zona periurbana de Girona: impacte de les colònies 

de gats i la fragmentació del territori”

Josep M. Bas Lay (Universitat de Girona)

“Seguiment d’ocells en un abeurador arti�cial. Treball de recerca”

Marc Casas Casteis (Bell-lloc del Pla)

“El seguiment d’ocells comuns a Catalunya (SOCC)

David Garcia (Institut Català d’Ornitologia)

PONÈNCIES
“LIFE Potamo fauna: creació de zones humides a les ribes del Ter i la Llémena com a hàbitat 

per a l’herpetofauna”

Teia Puigvert i Ponç Feliu (Consorci del Ter)

“Seguiment d’am�bis a les ribes del Ter i el Llémena en el marc del projecte 

LIFE+PotamoFauna”

Iago Pérez Novo (Societat Catalana d’Herpetologia)

“Recuperació de la tortuga d’estany al riu Ter (LIFE Potamo Fauna). Carles Feo Quer (Consorci 

de l’Estany)

“La gestió de les poblacions de peixos a l’estany de Banyoles, com a cas pioner”

Quim Pou Rovira (Consorci de l’Estany)

"Foto-identi�cació de Salamandra salamandra (Linnaeus 1758) a la ciutat de Girona, 3 anys de 

seguiment"

Iago Pérez Novo (Societat Catalana d’Herpetologia)

"El turó (Mustela putorius) a Catalunya: distribució i ecologia d’un carnívor en perill 

d’extinció”

Salvador Salvador Allué (Unitat de Biologia Animal del Dpt. de Ciències Ambientals de la UdG)

“La llúdriga a les Gavarres i entorns: distribució, densitat i alimentació” 

Eloi Cruset i Tonietti (Sorelló, estudis al medi aquàtic)

“Projecte Nummulus. Treball de recerca”

Cèlia Montalban (Escola Maristes-Girona)

“Presentació del llibre Esperit salvatge”. Josep Barbarà (Professor de l’institut Montilivi i 

naturalista)

“Presentació del llibre Natura per a petits i grans”. Alba Casals i Ponç Feliu

PAUSA

“LA FOTOGRAFIA DE NATURA: AVENTURA, CONSERVACIÓ O AFICIÓ”

Oriol Alamany, fotògraf de natura i viatges

“SORTIDA: LA VEGETACIÓ DE GIRONA”

A càrrec de Lluís Vilar, Unitat de Botànica de la UdG, i Josep Barbarà, professor 

de l’institut Montilivi i naturalista

Lloc de trobada: davant del camp de futbol del Girona

Durada aproximada: 3 hores

Dissabte 18 de març de 2017

16 h

19 h

19.15 h

10 h

Diumenge 19 de març de 2017


