
Herpetofull de la Societat Catalana d’Herpetologia, 11:  abril de 2016 
 

41 
 

RESUMS DELS CURSOS I CONFERÈNCIES  

              (març 2015- març 2016) 

 L’any 2015 es va impartir un curs 

de formació del projecte grafi a 

l'Escola de la Natura de Parets del 

Vallès. Gràcies a les aportacions 

dels participants en aquest curs es 

va poder avançar més en el coneixe-

ment de la distribució d’aquests 

tàxons a Catalunya. Malauradament 

el projecte de biologia reproductiva 

es va paralitzar l’any 2015 a conse-

qüència  de  la  detecció  de  Batra- 

chochytrium dendrobatidis que va 

contaminar les instal·lacions. Un 

cop solucionat aquest problema s’ha 

reprès a la primavera aquesta part 

de l'estudi.  

         

• El mes d’abril de 2015 es va impartir un curs d’introducció a l’herpetologia al Parc Natural de la zona Volcànica 

de la Garrotxa, a càrrec de Joan Maluquer i Josep Melero. 

• Conferència sobre Podarcis pityusensis: diversitat de coloració versus diversitat d'hàbitats, a càrrec d'Antònia 

Maria Cirer, el 14 de desembre de 2015, al Museu de Ciències Naturals de BCN. 
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• Sessió conjunta entre la SCH i la SCFN: Els hèrptils dels Tepuis de Veneçuela, a càrrec de César Barrio Amo-

rós, el 7 d’octubre de 2015, a la seu de l'IEC.  

 
 Alguns dels assistents a la sessió just desprès de 

l’esmentada conferència). 
 

• Presentació ponència: “El projecte de recuperació del tritó verd (Triturus marmoratus) a la Serralada Litoral 

(2010-2015)”, dins les III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corre-

dor, el 19 i 20 de novembre de 2015, a l'alberg La Conreria.   

  

El 4 de març de 2016 es va fer a l’Escola de la Natura de Parets del Vallès. una Xerrada Tècnica sobre: “La 
detecció del quitridi a Catalunya” a càrrec de Josep Antoni Melero (SCH) i de Dani Fernández-Guiberteau (SCH 
i Escola de Natura de Parets).   

 
 


