Herpetobreus
Número 8, Abril 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 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

 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
 Telèfon: 972 221 866
 Mail: caseta@ajgirona.cat.

Places limitades.

 Sortida herpetològica pel Parc Natural de la
Serra de Collserola, a càrrec d’Alejandro Garcia Salmerón i Jordi Roca,
vocals de la SCH.

Primer farem una visita guiada per la finca de Can Planes, al terme municipal de Molins
de Rei, on aprofitarem per a explicar-vos un projecte de la SCH que es desenvoluparà
en aquest espai gràcies a la subvenció d’espais naturals que ens ha atorgat el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya darrerament.
Després anirem al Pantà de Vallvidrera, on també hi estem fent un seguiment d’amfibis
des de fa anys.

Data i hora:
Dissabte 19 de Maig; 18:00 h.
Lloc:
Serra de Collserola. Barcelona.
Punt de trobada: Can Planes https://goo.gl/maps/jE9vr3xcWDP2

Aparcament

Preu:
Organitza:

Aportació voluntària. Socis/es gratuït.
Societat Catalana d’Herpetologia (S.C.H.)

Més informació i inscripcions:
 Telèfons de contacte: 651 328 090; 636 212 951
 Mail: alejandrogsalmeron@gmail.com
Places limitades.

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.
Atentament,
Junta de la S.C.H.
Editor: Iago Pérez Novo

