
AVANTATGES DE FER-
TE SOCI/A

LA SOCIETAT CATALANA
D'HERPETOLOGIA

La Societat Catalana d’Herpetologia (S.C.H.)

és una associació científica sense ànim de

lucre, fundada l’any 1981 amb el nom de

Societat Catalana d’Ictiologia i Herpetologia,

essent la pionera a tot l’Estat.

Quan es va originar?

Agrupa des d'herpetòlegs/gues aficionats i

professionals, fins a qualsevol persona

interessada en el seu coneixement o amb la

voluntat de protegir totes les espècies

d'amfibis i rèptils.

Qui n'és membre?

Lluitar per la protecció i conservació dels

rèptils i amfibis i dels seus hàbitats.

La formació, divulgació i sensibilització en

relació a l’herpetologia.

Promoure la llengua catalana en l’àmbit de

les ciències herpetològiques.

La col·laboració amb entitats científiques o

conservacionistes i la informació a les

institucions, organismes i persones que ho

sol·licitin.

L’estudi herpetològic es fomentarà dins i

fora del marc de la Societat.

Quins són els principals objectius?

Què es fa actualment?

          Activitats           Projectes        Publicacions   

SOL·LICITUD DE SOCI/A
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(1) Mètode recomanat per a la millor gestió. Cal emplenar les
dades del banc i la notificació de domiciliació bancària.

Pots dir-hi la teva i proposar possibles millores de

funcionament de l’entitat i nous avantatges

pels/per a les socis/es venint a l’Assemblea anual

de socis/es de la SCH.

Tens descomptes a diverses activitats de la SCH i

en materials diversos (llibres, samarretes,  …)

Formes part, si ho desitges, d’una comunitat de

socis/es. 

Pots enviar fotografies d’herpetos, comentar

qualsevol dubte d’identificació, curiositat o notícia

herpetològica a:

 Un grup de Whatsapp exclusiu per a socis/es.

 El correu electrònic sch@soccatherp.org.

Pots demanar assessorament herpetològic via

correu electrònic.

Pots proposar indrets aptes per a la

creació/recuperació de nous hàbitats per

amfibis i rèptils.

Pots proposar una sortida herpetològica a

qualsevol lloc de Catalunya amb un cert interès

herpetològic.

Pots proposar una ponència/simposi relacionats

amb l’herpetologia, ens encarregarem de fer-ne

difusió i, si cal, reservarem una sala de conferències

a la seu de la SCH.

Pots participar com a voluntari/a en alguns dels

nostres projectes, escriu-nos i informa’t!..

a.

b.

Nom i Cognoms (necessari):

NIF (necessari):

Adreça (necessari):

Localitat (necessari):

Codi Postal (necessari):

Província/País (necessari):

Telèfon (necessari):

Correu electrònic (necessari):

Data de naixement (necessari):

 

Tipus de Soci/a (necessari) (marqueu la casella)

 Juvenil (9 euros anuals)

 Numerari (21 euros anuals)

 Protector (>21 euros anuals). Indicar quantitat              .

 

Professió (opcional):

Temes d'interès (opcional):

Zones geogràfiques o d'especial atenció (opcional):

Altres temes o aficions(opcional):

Com s'ha conegt la S. C. H. (opcional):

Voleu formar part del grup de Whataspp exclusiu dels

socis/es?  (marqueu la casella)          Sí               No

 

Forma de pagament (necessari) (marqueu la casella):

 Domiciliació bancària (1)

 Ingrés al nº de compte: 

ES-54-2100-0944-63-0200054886 de CaixaBank.

 

 

https://soccatherp.org/activitats/
https://soccatherp.org/projectes/
https://soccatherp.org/publicacions/


Per fer-vos socis, anoteu les dades
que se us demanen al full de

sol·licitud adjunt i envieu-la per
correu electrònic a l’adreça: 

BUTLLETA
D'INSCRIPCIÓ

DE SOCI/A

Museu de Ciències Naturals de
Barcelona (Museu Blau)

            
Plaça Leonardo da Vinci, 4-5. 

08019 · Barcelona

https://soccatherp.org/

DADES DEL BANC

sch@soccatherp.org

NOTIFICACIÓ DE
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

No t’ho pensis més! Si

t’agraden els amfibis i els

rèptils i vols contribuir en el

seu estudi i conservació, fest-

te soci/a i converteix-te en

mecenes herpetològic!

IBAN - Nº del compte:

 

Titular del compte:

 

NIF:

 

Signatura:

 

 

En cas de ser menor d'edat cal la signatura i el NIF

del pare/mare/tutor.

 

Data de sol·licitud

 

 

Sr./Sra. Director/a del Banc,

 

Comunico que vull fer efectiu, fins nou avís, els

rebuts presentats per la Societat Catalana

d'Herpetologia, amb càrrec al meu compte a nom

de                                               .

 

Ben atentament,

 

(Lloc, data i signatura). En cas de ser menor d'edat

cal la signatura i el NIF del pare/mare/tutor.

Amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud, les dades

personals rebudes, així com aquelles dades addicionals

facilitades durant el procés, seran incloses en la base de

dades de l'entitat. Per oposar-se a la cessió d'aquestes

dades cal enviar un correu electrònic a l'adreça

sch@soccatherp.org en un termini de 30 dies.

Transcorreguts aquests, s'entendrà consentida la cessió.

(en cas que sigui necessària)

https://www.facebook.com/SCHerpetologia/
https://twitter.com/soccatherp
https://www.instagram.com/soccatherp/?hl=es
https://soccatherp.org/
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