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Notícies

Conscient de la seva funció de pont
entre el món de la recerca naturalística
i les necessitats de la societat, la ICHN
va convocar l’any 1991 el primer d’una
sèrie de seminaris que es van anomenar
*de gestió ambiental+ i que s’han anat
convocant en diferents indrets de les
terres de cultura i parla catalanes.

Amb la realització d’aquests seminaris
es pretén obrir un diàleg entre els
diferents especialistes en el camp de la
recerca naturalística i els responsables
de l’Administració i d’altres
institucions i entitats encarregades de
la gestió i utilització dels diversos
components del medi natural, amb
l’objectiu de cercar, en els estudis i
treballs elaborats en relació amb
l’espai natural objecte del seminari,
tots aquells elements que puguin
contribuir a la definició d’un model de
gestió que garanteixi la conservació
dels seus valors naturals i afavoreixi
l’ús sostenible dels seus recursos
naturals.

Fins a la data han estat organitzats els
seminaris de gestió ambiental següents:

V Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN. Per a una gestió
integrada, sostenible i coordinada de l’aiguabarreig del Cinca i el
Segre. Mequinensa (Baix Cinca), 7 i 8 de novembre de 1998

I. Regeneració ecològica i utilització
pública de les zones humides: el clot
de Galvany d’Elx. Elx (Baix Vinalopó),
23-24 de febrer de 1991.

II. Sistemes i recursos naturals al
Maresme: planificació i gestió. Mata-
ró (Maresme), 4-5 de maig de 1991.

III. El patrimoni natural a Menorca:
coneixement, conservació i
sensibilització. Maó (Menorca), 12-
14 de juny de 1992.

IV. Quin futur volem per a la penín-
sula del cap de Creus? Roses (Alt
Empordà), 11-13 de desembre de
1992.

Enguany es durà a terme a Mequi-
nensa (Baix Cinca), el 7 i 8 de
novembre, el V Seminari de Gestió
Ambiental de la ICHN: *Per a una
gestió integrada, sostenible i
coordinada de l’aiguabarreig del
Cinca i el Segre+. Aquest seminari
estarà organitzat conjuntament amb
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i
la Universitat de Lleida.

1. Ponència marc: valors, funcions i
estat d’ús i gestió dels ecosistemes
fluvials a les terres catalanes.

2. Els sistemes naturals: geologia i
geomorfologia; hidrologia i
limnologia, flora i vegetació; fauna;
paisatge; connexions ecològiques i
paisatgístiques.

3. Els recursos naturals
3.1. L’ús dels recursos: recursos
hídrics; activitats agrícoles i
ramaderes; lleure: caça, pesca,
navegació, etc.
3.2. Instruments de planificació i
gestió: conservació dels sistemes
naturals i planejament territorial;
organització administrativa i
distribució de competències.

3.3. Riscos naturals: les
inundacions al baix Cinca i al
baix Segre.

4. Propostes per a una gestió
integrada, sostenible i coordinada
de l’aiguabarreix del Cinca i el
Segre.

5. Visita a indrets d’especial interès
de l’aiguabarreig Cinca-Segre.

En aquesta tramesa trobareu
informació més detallada sobre el
contingut d’aquest Seminari i les
condicions d’inscripció. També
trobareu més informació consultant
l’adreça d’Internet http://
www.zyworld.com/Aiguabarreig/
fluvial.htm 

Programa

Segones Jornades «El
medi i els humans a la
Conca de Barberà i a
les muntanyes de
Prades»

El Centre d’Història Natural
de la Conca de Barberà ha
organitzat les Segones
Jornades «El medi i els
humans a la Conca de
Barberà i a les muntanyes
de Prades», que tindran
lloc els dies 23, 24 i 25
d’octubre de 1998 a Poblet
(Vimbodí) i a les Masies
(Espluga de Francolí).

Per a més informació,
adreçeu-vos a:

Centre d’Història Natural
de la Conca de Barberà
C. de la Pedrera, 2
43400 Montblanc
Tel. i fax: 977 86 21 77
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Consell Directiu

Organitzades per l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, amb la col·laboració de la
Institució Catalana d’Història Natural i la
Associació Internacional d’Hidrogeòlegs,
es celebraran a Lleida el proper el mes de
febrer de 1999.

La importància de l’aigua, com a recurs
per garantir el desenvolupament sostenible
de la societat, és universalment
reconeguda. En aquest sentit, els
especialistes de les diferents disciplines
que tenen per objecte l’estudi de l’aigua
accepten plenament que la gestió d’aquest
recurs ha de tenir en compte tots els
aspectes en què ens afecta. Per això cal
una visió integradora de fenòmens que
aparentment es troben sense relació.
Aquestes Jornades, que es realitzaran en
forma de cicle de conferències i una
sortida de camp, tractarà de manera
preferent els trets específics de l’ús i la
gestió de l’aigua a les comarques de

Jornades sobre Aigua: risc i recurs per al desenvolupament de
les terres de Lleida

Lleida, i pretén ser un referent d’activitat
pedagògica i de sensibilització vers els
temes esmentats. Les conferències, sense
defugir el rigor científic, han estat
concebudes per posar a l’abast de les
persones interessades els fonaments per a
un més bon coneixement de l’aigua com a
recurs, risc i, en definitiva, element
estructurador del nostre territori. Alguns
dels temes que es tractaran són:

· Influència de l’aigua en la història del
desenvolupament economic

· Recursos i aprofitament de les aigües
superficials i subterrànies

· Avingudes i inundacions
· La contaminació de les aigües
· Aqüífers, aigües subterrànies i

aprofitaments termals
· Dinàmica hidrològica conjunta de

l’aigua superficial i subterrània
· Situació actual i perspectives de la

recerca en hidrologia. 

La celebració d’aquest Simposi tindrà lloc
a la ciutat de Manresa (Bages) durant els
dies 4, 5 i 6 de febrer de 1999. Aquesta
empresa nasqué d’una proposta feta pel
membres del Comitè Intersimposis, per tal
de garantir la continuïtat de les edicions
del Simposi sobre l’Ensenyament de les
Ciències Naturals, que per ordre
cronològic foren celebrades a Vic,
Tarragona, Girona i Barcelona.

Atès que la ICHN pertany al comitè
organitzador d’aquests simposis, el
Consell Directiu va fer la proposta que la
ICHN en fos l’entitat organitzadora,
conjuntament amb l’Escola Universitària
Politècnica de Manresa, la UPC i el
Col·legi de Doctors i Llicenciats.

Ja que el contingut del sistema educatiu de
la reforma en l’ensenyament implica la

5è Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències de la Naturalesa

integració de les ciències experimentals,
tals com la física i la química, s’acordà que
aquesta edició prengués el nom de
5è Simposi sobre l’Ensenyament de les
Ciències de la Naturalesa.

Després d’haver prorrogat fins a final
d’agost el termini de la preinscripció al
simposi, s’ha arribat a comptabilitzar un
nombre aproximat de quatre-cents
preinscrits.

L’equip que integra el Comitè Executiu
encarregat de l’organització d’aquest
Simposi ja treballa en la planificació dels
actes que tindran lloc a les instal·lacions de
l’edifici de l’Escola Universitària
Politècnica de Manresa; també podrem
disposar de les instal·lacions de l’Institut
d’Ensenyament Secundari Lacetania, just
al costat d’aquest centre. 

En la darrera reunió del Consell Directiu,
el 8 de juliol de 1998, el president va
informar de la reunió de la comissió
consultiva per als actes del Centenari, i
proposà convocar una reunió monogràfica
al setembre per treballar el tema del futur
de la ICHN. També amb motiu del
centenari, la Delegació del Bages proposà
una exposició fotogràfica sobre la flora i
la fauna del Bages.

Es continuen valorant les propostes que fa
l’IEC en relació amb les societats filials.

La sensació general és que representen una
pèrdua clara d’autonomia, sobretot per a
aquelles filials que, com la ICHN, són
especialment actives. En aquest sentit,
s’acordà iniciar converses amb les altres
filials per sondejar el seu parer.

Finalment, els representants del Centre
d’Història Natural de la Conca de Barberà,
(CHNCB), van presentar un informe on
expliquen les diferents activitats i
publicacions que duu a terme aquesta
societat adherida a la ICHN. 

El Parlament de
Catalunya i l’impacte
ambiental de les
explotacions mineres
del Bages

En les diferents activitats
que la ICHN ha organitzat
o intervingut en relació
amb el medi natural del
Bages, hi ha una qüestió
que apareix reiteradament:
l’impacte ambiental de les
explotacions mineres. Amb
independència del tema
que es tracti, sempre
s’acaba fent esment als
impressionants runams
derivats de les mines. I no
és estrany: la seva
presència és evident,
permanent i els seus
impactes sovint semblen
irresolubles, o almenys
sembla detectar-se poc
interès a resoldre’ls.

El Parlament de Catalunya
va adoptar, amb data 9 de
juny de 1998, la Resolució
625/V, per la qual insta el
Govern a complir la
Resolució 161/V, del 25 de
setembre de 1996, sobre
l’impacte ambiental de les
explotacions mineres a la
comarca del Bages, i a
complir la legislació vigent
relativa a les activitats que
causen impacte en el
territori.

Alguna raó deuen tenir els
que porten anys
denunciant l’impacte de les
activitats mineres al Bages
quan el mateix Parlament
de Catalunya reconeix que
no es compleixen les seves
resolucions en relació amb
aquest tema i que no
s’aplica de manera
adequada la normativa
sobre impacte ambiental.



Notícies de biodiversitat

continua

Recull de legislació

A principis de juliol es va trametre a tots els
membres de la ICHN el primer número del
Notícies de Biodiversitat. Aquesta nova
publicació, germana indubtable del NOTÍCIES
DE LA INSTITUCIÓ, té per finalitat difondre,
entre tots els seus membres i entre totes les
altres persones, entitats i institucions
interessades o relacionades amb la biodiver-
sitat, els treballs que s’estan duent a terme en
el marc de l’Estratègia catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat
biològica (EDB) i facilitar la participació en
el desenvolupament d’aquesta.

Aquesta nova publicació anirà apareixent
cada tres o quatre mesos mentre duri el
procés d’elaboració i execució de l’EDB. En
les seves pàgines no solament s’informarà de
l’avenç dels treballs de l’Estratègia, sinó que
també es pensa incloure-hi un resum de les
diferents iniciatives que internacionalment
s’estan duent a terme amb relació a la

conservació i l’ús sostenible de la diversitat
biològica. Igualment, cada nou exemplar
recollirà alguna de les experiències concretes
que, relacionades amb la biodiversitat,
s’estan duent a terme al nostre país.

Com a primer treball concret de l’EDB, en
els propers mesos es preveu tenir acabada la
diagnosi sobre els coneixements i les mesures
de conservació i ús sostenible de la biodiver-
sitat existents a Catalunya. Actualment són
quaranta-dos els grups que estan treballant
en aquesta diagnosi, i arriben gairebé al
centenar el nombre d’experts que hi
col·laboren. En els propers exemplars del
Notícies de biodiversitat anirem informant
del desenvolupament i l’aplicació d’aquests
treballs. Resten també obertes les seves
pàgines als membres de la ICHN per recollir
qualsevol proposta o suggeriment que
vulguin fer sobre l’estudi i la conservació de
la diversitat biològica. 

La Comissió d’Espais Naturals de l’IEC

L’Institut d’Estudis Catalans està representat
en les diferents juntes rectores de determinats
espais naturals protegits (Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici; Cadí-Moixeró;
Aiguamolls de l’Empordà; Zona Volcànica
de la Garrotxa, etc.) i en altres institucions
relacionades amb la conservació de la natura
a Catalunya (Consell de Protecció de la
Natura, Consell de Caça, Consell de Pesca
Continental, etc.). En tots aquests casos, els
representants de l’IEC són també membres de
la ICHN.

Amb l’objectiu de desenvolupar de manera
més coordinada i eficaç la seva participació,
l’IEC ha constituït una comissió d’espais
naturals de la qual formen part tots els seus

representants en els diferents organismes i
institucions esmentats. La ICHN col·labora
també en aquesta Comissió d’Espais Naturals
i coordina el grup de treball encarregat
d’elaborar una proposta de millora de la
participació en aquests organismes i de
definir una política pròpia en relació amb la
conservació de la natura.

Amb aquesta nova iniciativa de col·laboració
conjunta, l’IEC i la ICHN demostren una
vegada més la complementarietat de les seves
línies de treball i com aquesta actuació
coordinada beneficia ambdues institucions,
ofereix més serveis als seus membres i
tradueix el seu compromís en favor de la
conservació de la natura a Catalunya. 

Caça i pesca
Ordre del 10 de juny de 1998, de modificació de l’Ordre del 18 de febrer de 1998, per la qual
es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües
continentals de Catalunya per a la temporada 1998 (DOGC núm. 2665, del 12 de juny de 1998)
Decret 165/1998, del 8 de juliol, sobre àrees de caça amb reglamentació especial (DOGC núm.
2680, de 14 del juliol de 1998)
Ordre del 16 de juny de 1988, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 1998-1999 a tot
el territori de Catalunya (DOGC núm. 2684, del 20 de juliol de 1998)

Espais protegits
Resolució del 16 de juny de 1998, per la qual es fa públic l’Acord del 9 de juny de 1998, del
Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge d’Alfés (DOGC núm. 2682, del 16 de juliol de 1998)

Protecció dels animals
Decret 164/1998, del 8 de juliol, de modificació del Decret 214/1997, del 30 de juliol, pel qual
es regula la utilització d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques (DOGC
núm. 2680, del 14 de juliol de 1998)

IV Congreso Nacional
del Medio Ambiente

Del 23 al 27 de
novembre tindrà lloc a
Madrid el IV Congreso
Nacional del Medio
Ambiente, el qual es
basarà en cinc grans
blocs temàtics (espais
naturals i biodiversitat,
residus, activitats
industrials, aigua,
sistemes d’informació
ambiental i participació
ciutadana), vint-i-un
grups de treball, una
jornada sobre ciutats
sostenibles, la
presentació del projecte
Araucaria, etc.

En el bloc temàtic
d’espais naturals i
biodiversitat es tractaran
els següents temes:
gestió dels espais
naturals protegits; erosió,
desertificació i política
forestal; estratègies de
conservació de la
biodiversitat; ús sosteni-
ble dels espais naturals.

Per a més informació,
podeu consultar la web
del Congrés a l’adreça:
http://www.cofis.es/
ivcnma

Cursos de Guies de
Natura
Al llarg de la tardor i l’hi-
vern es faran a
Mequinensa i Fraga (Baix
Cinca) diferents cursos
intensius de cap de
setmana, dedicats a la
formació de guies de
natura i altres específics
sobre fauna i flora.

Aquests cursos es fan al
Mas de la Serreta Negra
de Fraga, i gràcies a
algunes subvencions són
totalment gratuïts,
incloent-hi l’allotjament i
els àpats.

Podeu demanar més
informació a:
Oficina d’Informació Jove
de Fraga
Pg. de Baró Cegonyer, 7
22520 Fraga (Baix Cinca)
Tel. 974 47 30 01
Fax 974 47 33 33
Adreça electrònica:
omijfraga@dragonet.es



Adreça electrònica: ichn@iec.es
Pàgina d’Internet: http://www.iec.es./societat/ichn
Han col·laborat en la redacció d’aquest NOTÍCIES:
Ramon Batalla, Josep Biosca, Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà, Guillem
Chacón, Josep Germain i Antoni Sánchez.

Agenda

Boscos
Decret 166/1998, del 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural (DOGC
núm. 2680, del 14 de juliol de 1998)

Aigües
Anunci d’informació pública sobre el Projecte de decret de designació de les zones vulne-
rables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm.
2685, del 21 de juliol de 1998)

Formació
Decret 133/1998, del 9 de juny, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de
grau mitjà de treballs forestals i de conservació del medi natural (DOGC núm. 2670, del
30 de juny de 1998)

V Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN
Mequinensa, 7 i 8 de novembre de 1998. En aquesta tramesa trobareu el programa.

Les sessions de la ICHN

Us presentem el cicle de conferències del curs 1998-1999, que aquest any té com a fil
conductor La conservació de la diversitat biològica a Catalunya.

14 d’octubre de 1998, a les 7 de la tarda, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC
Sessió inaugural. Perquè cal conservar la diversitat biològica?, a cura de Xavier Bellès,
professor d’Investigació del Dept. de Fisiologia i Diversitat Molecular del CSIC.

4 de novembre de 1998, a les 7 de la tarda, a la Reial Acadèmia de Medicina (davant de
l’IEC). Diversitat d’ecosistemes. Com mesurar-la? Com conservar-la?, a cura de
Ferran Rodà, catedràtic del Dept. de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la
UAB i director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

25 de novembre de 1998, a les 7 de la tarda, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC
La conservació de la diversitat vegetal. El cas de les plantes superiors i de les
comunitats, a cura de Ramon M. Masalles, catedràtic del Dep. de Biologia Vegetal, UB.

16 de desembre de 1998, a les 7 de la tarda, a la Reial Acadèmia de Medicina (davant de
l’IEC). Els vertebrats a Catalunya. Status, selecció d’indicadors i conservació, a cura
de Joan Real, professor del Dept. de Biologia Animal de la UB.

13 de Gener de 1999, a les 7 de la tarda, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC
La conservació de la diversitat genètica. El paper dels bancs de germoplasma, a cura
de Cèsar Blanché, professor del Dept. de Productes Naturals, Biologia i Edafologia, UB.

10 de febrer de 1999, a les 7 de la tarda, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC
La conservació de la diversitat in situ. Criteris per a la protecció i recuperació de la
fauna als espais naturals, a cura de Jordi Ruiz, cap del Servei de Protecció i Gestió de
la Fauna del DARP.

11 de març de 1999, a les 7 de la tarda, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC
La conservació de la diversitat ex situ. La recuperació de fauna en perill d’extinció, a
cura de Manel Pomarol, cap de la Secció de Foment d’Espècies Protegides del DARP.

14 d’abril de 1999, a les 7 de la tarda, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC
Cal abordar la protecció de la diversitat geològica a Catalunya?, a cura de Josep M.
Mata, catedràtic d’Investigació i Prospecció Minera del Dept. d’Enginyeria Minera i Re-
cursos Naturals de la UPC.

Recordeu

Jornades científiques
de l’IEC
La Secció de Ciències i
Tecnologia i la Societat
Catalana d’Ordenació del
Territori han organitzat, per
els dies 15 i 16 d’octubre
de 1998, unes jornades
científiques que porten per
títol «La urbanística
moderna: la construcció
d’una disciplina. L’expe-
riència catalana vs.
l’experiència internacional».

Informació i inscripció
Institut d’Estudis Catalans
Tel. 93 270 16 20
Adreça electrònica:
rballester@iec.es


