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EDITORIAL 

 

 

Benvolguts/des, 

Ha passat molt temps des de la darrera edició de l’Herpetofull, i ara la nova 

Junta directiva de la SCH i aquest equip de redacció, hem decidit reprendre 

aquesta publicació i fer-ho amb una certa periodicitat, que encara hem de 

concretar. 

Si a aquesta bona notícia, li afegim l'edició aquest mes de febrer de 2016 

del volum 23 del Butlletí de la SCH, així com l’organització també per la 

tardor d’aquest any d’unes noves Jornades Herpetològiques Catalanes, 

aquest cop a Parets del Vallès, i si hi sumem la continuació d'un bon llistat 

de projectes herpetològics que es porten a terme des de la nostra societat, 

no podem sinó sentir-nos orgullosos del que s’ha fet i del que estem fent de 

manera totalment altruista, però amb molta il·lusió. 

Si teniu observacions herpetològiques que creieu que poden ser interessants 

per publicar en properes edicions de l’Herpetofull, o teniu possibles articles 

o notes per al nostre Butlletí herpetològic, no dubteu en enviar-los a aquest 

mateix equip de redacció; i si teniu dubtes ens els podeu consultar. 

Recordeu també que entre el 21 i el 23 d’octubre d’enguany, tindran lloc 

les Jornades Herpetològiques, pel que si teniu previst fer-hi alguna 

presentació, seria convenient que us poseu en contacte amb el comitè 

organitzador.    

 

 

Fins aviat 

 

Equip de redacció 
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XVI  Jornades Herpetològiques Catalanes 

Parets del Vallès, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 
 

La SCH organitza les XVI Jornades Herpetològiques a la localitat de Parets del 

Vallès (Vallès Oriental, Catalunya). En aquesta ocasió, ho fa amb la 

coorganització de l’Escola de la Natura de Parets (Ajuntament de Parets del 

Vallès). 

Enguany es focalitzarà en la temàtica de les malalties emergents en els amfibis, 

però també es faran altres xerrades i conferències sobre diversos temes 

herpetològics. Es poden presentar tant comunicacions orals com pòsters. 

S’organitzaran cursets i una sortida herpetològica.  

Si voleu fer una presentació sobre qualsevol temàtica herpetològica, en forma 

de pòster, o voleu demanar més informació, poseu-vos en contacte amb el 

Daniel Fernández (info@guibernatura.com ). 

Recomanem que confirmeu la vostra assistència a l’organització de les 

jornades: Daniel Fernández (info@guibernatura.com ), per tal que us puguem 

reservar el llibret de resums de les presentacions que es facin al llarg d’aquestes 

jornades. A aquells que no hagin confirmat la seva assistència en la data 

prevista, no els podem garantir el lliurament d’aquest llibret de resums en 

format paper. 

El preu d’inscripció és de 15€ per als socis de la SCH i per als veïns de Parets; 

per a la resta d’assistents el preu són 25€ (la sessió de divendres serà gratuïta). 

Celebració de les Jornades: El divendres 21 d’octubre els actes es faran 

previsiblement a l’Escola de la Natura de Parets. c/ Galende 12, 08150-Parets 

del Vallès, mentre que les conferències i xerrades, així com els cursets i les 

presentacions dels plafons pel dissabte 22 i diumenge 23, està previst 

desenvolupar-les a Can Padro Parets, localitzat al Carrer Sínia, 3 (08150 - 

Parets del Vallès)                                                : 
https://www.google.com/maps/place/Can+Padro+Parets/@41.5802465,2.2444795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x57562

9d69b632c1c?hl=es 

Organitza:  

SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA  

Museu de Ciències Naturals. Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019- Barcelona.   

ESCOLA DE LA NATURA DE PARETS DE VALLÈS 

c/ Galende 12, 08150 - Parets del Vallès. 

 

Trobareu més informació d’aquesta activitat a la web: http://www.soccatherp.org 

 

mailto:info@guibernatura.com
mailto:info@guibernatura.com
https://www.google.com/maps/place/Can+Padro+Parets/@41.5802465,2.2444795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x575629d69b632c1c?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Can+Padro+Parets/@41.5802465,2.2444795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x575629d69b632c1c?hl=es
http://www.soccatherp.org/
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ACTIVITATS HERPETOLÒGIQUES 

 

Xerrades, sortides i tallers organitzades per l’Escola de Natura 

de Parets del Vallès (on col·labora la SCH): 
 

L’estat de les poblacions del llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) i de la 
reineta meridional (Hyla meridionalis) a Parets del Vallès 

A càrrec de: Mònica Miras i Andrea Espuny (Equip d’Investigació de 
l’Escola de la Natura de Parets del Vallès i membres de la S.C.H.). 

6 de maig a les 18’30 a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès:                        
C/ Galende 12 – 08015 Parets del Vallès.  

(Activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia a:  escola.natura@parets.cat ). 
 

Les granotes i els gripaus: sortida nocturna per veure amfibis a Parets del 
Vallès  

A càrrec de: Dani Fernández Guiberteau (Equip d’Investigació de l’Escola 
de la Natura de Parets del Vallès i membres de la S.C.H.). 

17 de juny de 21’30 a 23’30h a Can Jornet (Gallecs) Parets del Vallès.  

(Activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia a:  escola.natura@parets.cat ). 
 

Taller monogràfic:  Les sargantanes ibèriques 

A càrrec de: Dani Fernández Guiberteau (Equip d’Investigació de l’Escola 
de la Natura de Parets del Vallès i membres de la S.C.H.). 

30 de juny, 1 i 2 de juliol. Horari 30/6 i 1/7: de 17’30-19’30h; Horari 2/7: 
de 9-13h a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès: C/ Galende 12 – 
08015 Parets del Vallès.  

(Preu d’aquesta activitat: 4 Euros, cal fer reserva prèvia a:  
escola.natura@parets.cat ). 

Més informació: http://escolanatura.parets.cat/ 

 

mailto:escola.natura@parets.cat
mailto:escola.natura@parets.cat
mailto:escola.natura@parets.cat
http://escolanatura.parets.cat/
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Sortida de l’Agènda:  IAEDEN-Salvem l’Empordà 

Sortida nocturna per descobrir els amfibis 

29 abril de 2016, de les 21:00 - 23:30h 

L’herpetòleg Joan Ferrer (S.C.H.) ens acompanyarà a diferents zones on es 

reprodueixen els amfibis i ens explicarà les diferents espècies i les seves 

particularitats. 
 

Cal portar: botes d’aigua, llanterna i roba d’abric. 
 

Hora i lloc de trobada: A les 21 h al CAT de Vilajuïga. 
 

Preu i inscripcions: 5 euros per als no socis d’IAEDEN-Salvem l’Empordà. 

Per els socis de la S.C.H. s’ha pactat un preu simbòlic de 2 Euros. 
 

Places limitades. Inscripcions al 972 670 531 (matins) i a 

iaeden@iaeden.cat 
 

Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà. 
 

Més informació: http://iaeden.cat/activitats/sortida-nocturna-per-descobrir-els-amfibis/ 

 

mailto:iaeden@iaeden.cat
http://iaeden.cat/activitats/sortida-nocturna-per-descobrir-els-amfibis/

