Organització
Ajuntament de Girona

Universitat de Girona, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de
Girona, Associació de Naturalistes de Girona, Consorci de les
Gavarres, Consorci del Ter, institut Santa Eugènia, institut Vicens
Vives i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació
La Caseta de la Devesa
Ajuntament de Girona
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
i dimarts de 16 a 18 h

Fotografies: Congost del Ter. Narcís Rubio.

Col·laboració

6es JORNADES
DE MEDI NATURAL
A GIRONA 20 i 21 d’abril de 2013

Les Jornades de Medi Natural a Girona arriben a la
seva sisena edició gràcies a l’empenta de la comissió
que les fa possibles però, sobretot, perquè continua
havent-hi, a la nostra ciutat i el seu entorn, moltes
persones il·lusionades per estudiar i divulgar el
nostre medi natural. Les Jornades acolliran un gran
nombre de projectes i estudis de naturalistes, estudiants
universitaris i alumnes de batxillerat, científics i
persones interessades en el tema amb l’objectiu de
donar-los a conèixer i compartir-los amb la ciutadania.
Esperem que tothom hi retrobi l’espai de coneixement,
d’aprenentatge, de trobada, de complicitat i de
descoberta, sobre el medi natural de Girona i el seu
entorn, que ha marcat les anteriors Jornades i que
desitgem que continuï per molt de temps més.

6es JORNADES DE MEDI NATURAL A GIRONA
DESTINATARIS
Persones del món científic, estudiants universitaris, alumnes de batxillerat i altres
persones que vulguin presentar projectes o treballs de recerca sobre medi natural a
Girona i rodalies.
Ciutadans i ciutadanes interessats per la temàtica que desitgin conèixer els treballs i les
actuacions realitzades darrerament a la ciutat sobre medi natural.

PARTICIPACIÓ A LES JORNADES
PRESENTACIÓ DE PROJECTES, EXPERIÈNCIES I TREBALLS DE RECERCA
Les persones que vulguin presentar ponències, estudis, treballs de recerca o similars a la
6es Jornades de Medi Natural a Girona han de lliurar-ne un resum d’acord amb les característiques que trobaran a: www.girona.cat/caseta. Termini: fins al 15 de març de 2013.
Una comissió avaluadora decidirà els treballs que es presentaran a les Jornades, i ho
comunicarà a les persones interessades.

INSCRIPCIONS
Per assistir a les Jornades, cal inscriure’s a: www.girona.cat/caseta o bé trucar al telèfon
972 221 866, a partir del 15 de febrer de 2013. La inscripció és gratuïta.

PRESENTACIÓ D’ENTITATS NATURALISTES
Les entitats i associacions naturalistes que desitgin presentar la seva entitat a les Jornades
podran disposar d’un espai físic (una taula de 80 cm x 80 cm), prèvia sol·licitud al telèfon
972 221 866, a partir del 15 de febrer de 2013.

CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ
Dies: 20 i 21 d’abril de 2013
Lloc: Centre Cívic Ter

AVANÇAMENT DE PROGRAMA
Dissabte 20 d’abril de 2013
9.00 h
9.30 h
10.00 h
11.00 h
11.30 h

Benvinguda i lliurament de la documentació
Presentació de les Jornades
Conferència
Pausa i cafè
Presentació de treballs

16.00 h
19.30 h

Presentació de treballs
Cloenda

Diumenge 21 d’abril de 2013
10.00h

Sortida a les deveses de Salt, a càrrec de Consorci del Ter

