Herpetobreus
Número 7, Febrer de 2018

Properes Activitats


ASSEMBLEA DE SOCIS/ES DE LA SCH 2018
Data i hora:
Dijous 19 d’Abril; 19:00 h.
Lloc:
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu Blau
Pl/ Leonardo da Vinci, 4-5. Parc del Fòrum. 08019, Barcelona.

Si sou socis i voleu estar al cas del que hem fet com a entitat al
2017 què s’està fent ara, i què es vol fer en un futur, aportar
suggerències, idees, etc... us animem a participar a
l’Assemblea de socis/es, el futur de la SCH som tots/es!

Hi haurà una ponència inaugural amb títol
“Viatge herpetològic pel centre i sud de Mèxic”,
a càrrec dels socis David Gómez i Fèliz Amat



1a Jornada sobre Medi Natural de la Segarra, amb
ponència a càrrec de Joan Ferrer, Secretari de la SCH.

Data: 17 i 18 de Març

 Més informació i inscripcions:
https://cestudissegarrencs.wordpress.com/1a-jornada-sobre-el-medi-natural-de-lasegarra/

 Xerrada “Els nostres veïns secrets: els amfibis”, a
càrrec de Joan Maluquer, president de la SCH.

Data: 17 de Març
Lloc: Centre cívic X.Flaquer, Samalús.
Organitza: Associació de propietaris i veïns de Samalús
Per a tots els públics

 Sortida herpetològica a les Gavarres “Els amfibis
de la Vall de Sant Daniel”, a càrrec de Iago Pérez, vocal de la SCH
Data i hora:
Lloc:
Punt de trobada:
Preu:
Organitza:
Col·labora:

Dissabte 21 d’Abril; 17:00 h.
EIN “Les Gavarres”. Girona.
Restaurant “El cul del món”
Gratuït
Ajuntament de Girona
Consorci de les Gavarres

Més informació i inscripcions: La Caseta-Serveis Educatius 972 221 866
caseta@ajgirona.cat. Places limitades.

Atentament,
Junta de la S.C.H.
Soci/a, recorda!!!
Si vols anunciar una activitat de caire herpetològic al proper Herpetobreus
de la S.C.H. no ho dubtis, envia el nom de l’activitat, la data, l’hora i el
lloc on es realitzarà a scherpetologia@gmail.com, nosaltres ens
encarreguem de fer-ne difusió. Entre tots/es fem créixer la S.C.H.!!!
Fins la propera!
Editor: Iago Pérez Novo

