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Properes Activitats 
 

Comencem el 2017 amb nous propòsits. Volem obrir una nova etapa de 

comunicació entre socis/es i junta. Per això us oferim el 1er Herpetobreus, 

un newsletter on podreu informar-vos d’activitats que de ben segur seran 

del vostre interès i ens faran estar més units/des pel que ens apassiona. 
 

 XI Seminari de Patrimoni Natural de la 

comarca de la Garrotxa 
 

Lloc:  Local "Els catòlics. C/ Clivillers, 7. Olot 

Data:  Dissabte, 18 de Febrer 

Hora:  10:00h. a 18:30h. 

Preu:            Activitat gratuïta.     

Cal inscripció prèvia a través de l'adreça electrònica ichn@iec.cat o del 

telèfon 933 248 582 
 

Hi haurà ponències interessants sobre flora, fauna invertebrada i vertebrada 

de la Garrotxa, entre les quals hi haurà la ponència  

"El comportament agonístic en Salamandra salamandra", a càrrec del 

nostre company i soci Xavier Béjar. 
 

 ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA S.C.H. 
  

Lloc:   Museu Blau, Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Bcn 

Data:  Dijous, 23 de Febrer 

Hora:  19:00h.  Ponència  “Estudi i conservació de l’herpetofauna 

d’Oman ” a càrrec de Marc Simó Riudalbas, Ph. D. Institut de Biologia 

Evolutiva (UPF-CSIC). 

19:45h.   Assemblea Societat Catalana d’Herpetologia 

 

Soci/a, ens agradaria molt la teva participació en la propera assemblea, 

volem escoltar les teves opinions i propostes per crear conjuntament la 

S.C.H. que tots i totes volem, vine a l’assemblea i digues la teva! 

mailto:ichn@iec.cat


 VIII Jornades de Medi Natural de Girona 
 

Lloc:  Aula Magna de la Universitat de Girona (UdG)  

Data:   Dissabte 18 i Diumenge19 de Març  

Més informació: http://www2.girona.cat/ca/caseta_8jornadesmedinatural  

Cal inscripció prèvia. Al següent Herpetobreus us informarem sobre el 

programa definitiu d’aquestes Jornades de la comarca del Gironès, on segur 

que l’herpetofauna tindrà un lloc. 

 

 Sortida herpetològica per la Vall de Sant Daniel,  
a càrrec de Iago Pérez, vocal de la S.C.H. 
 

Lloc:  Restaurant  “El cul del món”, Girona 

Data:  Dissabte, 1 d’Abril    

Hora:  17:00h. a 22:00h. Observarem larves de dia i adults de nit. 

Preu:   Activitat gratuïta per a socis/es,  

3 € no socis/es, a abonar al principi de la sortida.  

Hi ha la opció de fer-se soci/a abans de començar l’activitat. 

La sortida inclou tastet de productes locals.  

Cal inscripció prèvia a través de l’adreça electrònica següent: 

iago.bio6@gmail.com  indicant el nom, cognoms, si ets soci/a o no, telèfon 

i e-mail. Simplement per saber l’assistència aproximada de gent i no fer 

curt amb el tastet.  

(data límit per inscriure’s: 30 de Març de 2017). 

 

A través de les xarxes socials i el web també anirem anunciant les activitats 

proposades pels socis/es i per la junta de la S.C.H. 

 

https://www.facebook.com/societatcatalana.dherpetologia 

www.soccatherp.org 

 

 

Si voleu anunciar una activitat de caire herpetològic al proper 

Herpetobreus de la S.C.H. envieu el nom de l’activitat, la data, l’hora i el 

lloc on es realitzarà a iago.bio6@gmail.com, i nosaltres ens encarreguem 

de fer-ne difusió. 

 

 Fins la propera! 

 

Editor: Iago Pérez Novo 
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