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Notícies

Comissió de Publicacions

La Comissió de Publicacions ens informa del conveni existent amb la
Societat d’Història Natural de les Balears, mitjantçant el qual els
nostres socis poden adquirir les seves publicacions amb els
descomptes propis del seus socis. La Societat d’Història Natural de les
Balears ha editat, a més a més del seu butlletí anual, dues
monografies sobre temes concrets. La primera és la recopilació de les
actes del Simposi sobre Taxonomía, biogeografía y conservación de
pteridófitos, que va tenir lloc a Menorca l’octubre de 1988. La
monografia té una extensió de 253 pàgines i recull quinze treballs de
vint-i-tres autors. La segona monografia, Història natural de
l’arxipèlag de Cabrera, és de 1994 i presenta un gran nombre de
treballs inèdits sobre el Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera. En
total, són 778 pàgines de seixanta especialistes englobats en tres
camps principals: el medi físic, la natura terrestre i la natura marina.
Per a més informació, adreceu-vos a:

Societat d’Història Natural de les Balears
Estudi General Lul·lià
C/ Sant Roc, 4
07001 Palma de Mallorca
Telèfon: 971-71 96 67

El directori electrònic de la ICHN
L’any 1993 es va publicar el directori dels socis de la Institució. D’ençà
d’aquesta data s’han produït importants canvis en les tecnologies de
comunicació i informació. La Institució enguany millorarà els serveis i la
comunicació amb els seus socis, gràcies als nous sistemes electrònics
d’informació, com el correu electrònic i la xarxa Internet.

Amb l’objectiu de crear el primer directori electrònic dels socis de la
ICHN, es demana la col·laboració de tots els socis que disposin de
correu electrònic. Per aparèixer en aquest directori només cal que
teclegeu el vostre nom complet i l’envieu a l’adreça següent:

josep.germain@bcn.servicom.es.

Més endavant rebreu, per correu electrònic, aquest directori i
informació periòdica sobre les activitats que es duen a terme a la
ICHN.
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amb la resta de l’Estat i amb la resta
d’Europa.

Les vies es classifiquen en una xarxa
bàsica, que serveix de suport a la circulació
de pas i a la circulació interna de llarga
distància; una xarxa comarcal, que serveix
de suport a la circulació general entre els
centres comarcals i entre aquests i els
altres nuclis de població important, i,
finalment, una xarxa local i rural, constituïda
per les vies d’àmbit local que serveixen de
suport a la circulació intermunicipal.

Al final de la xerrada, el ponent va manifes-
tar que en aquests moments no feia falta
construir mes carreteres noves, sinó
planificar-ne el manteniment i anar a
potenciar el transport públic. Després es va
encetar un debat força interesant per part
del públic assistent.

Pla de Carreteres de Catalunya

Les sessions de la ICHN

Els anomenats estanys de la Jonquera són
un conjunt de petites zones humides
situades en aquest municipi de l’Alt
Empordà i estan incloses al Pla d’Espais
d’Interés Natural (PEIN). L’Ordre per la
qual es declaren reserva natural de fauna
salvatge els estanys de la Jonquera
estableix un règim de protecció per a
aquests estanys i els prats inundables que
els envolten d’acord amb la Llei 3/1988, de
protecció dels animals, en declarar-los
refugi de fauna salvatge. Això comporta la
prohibició de qualsevol activitat que
perjudiqui o pugui perjudicar les poblacions

de les espècies protegides presents, com
és el cas de la caça d’ocells aquàtics.
També es regula qualsevol aprofitament
que pugui afectar l’àmbit dels aqüífers de la
reserva.

Durant l’any 1995 diversos espais varen
ser declarats també reserva natural de
fauna salvatge: la desembocadura del riu
Gaià (Tarragona), l’illa de Sant  Antoni
(Deltebre), el torrent del Pi (l’Ametlla de
Mar), la ribera de l’Ebre a Flix (Flix) i les
illes de l’Ebre.

Els estanys de la Jonquera han estat declarats reserva natural
de fauna salvatge (Ordre del 23 de gener de 1996, DOGC
núm. 2166, del 9-2-96)

Recull de legislació
A partir d’aquest número del Notícies de la
Institució, s’inaugura un nou apartat
dedicat a la normativa relacionada amb la
conservació de la natura. En aquest petit
racó es procurarà publicar puntualment una
breu ressenya de qualsevol normativa que

pugui afectar a la conservació del patrimoni
natural català.
Tota persona interessada a disposar dels
textos normatius íntegres que aquí
s’aniran publicant, només ha de demanar-
ho a la secretaria de la ICHN.

Informacions de
la Secretaria

Durant el 1995 es va fer
una auditoria dels comptes
dels anys 1993 i 1994 de
totes les societats filials de
l’IEC. El mes de gener
passat en vam saber el
resultat. Els auditors han
estimat que la
comptabilitat de la nostra
institució ha estat correcte i
han fet alguns
suggeriments per millorar-
ne alguns aspectes. D’altra
banda, l’IEC està
preparant un sistema
informàtic per unificar totes
les comptabilitats, per tal
que la gestió econòmica
es pugui portar des de
l’administració de cada
filial amb el vist i plau dels
tresorers. La Gerència de
l’IEC ofereix també
assessorament a les filials
sobre qüestions
comptables.

El passat dimecres 17 de gener va tenir lloc
a la seu de la ICHN la sessió científica
dedicada al Pla de Carreteres de Catalunya.
El ponent Sr. Pau Nobell, que va participar
en la redacció del pla, va exposar
l’estructura actual de la xarxa de carreteres
de Catalunya. En total, disposem d’11.130
km de vies, dels quals 597 són d’autopistes,
5.961 km són de carreteres amb funció
supracomarcal i 4.572 km són de carreteres
locals.

El Departament de Politica Territorial i Obres
Públiques va redactar el Pla a finals de 1981,
i el Parlament de Catalunya va promulgar la
Llei de carreteres en data 11 de juliol de
1985. Els objectius del Pla són desconges-
tionar les àrees metropolitanes i la franja
costanera, redistribuir territorialment la
població i l’activitat humana, dotar totes les
zones del territori d’un nivell d’accessibilitat
equivalent, i potenciar i millorar les relacions
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Calendari d’activitats de la ICHN

La sessió conjunta SCB-ICHN tndrà lloc el proper 22 d’abril a l’Aula Magna de la Facultat de
Biologia, UB, amb el títol «Aplicacions i limitacions de la seqüenciació del DNA a la
taxonomia i la filogènia». Els coordinadors de la sessió són Jaume Baguñà (SCB) i Carles
Ribera (ICHN).

SESSIONS
CIENTÍFIQUES

PLA FORESTAL
Josep Escorhiuela
cap de Servei de Gestió Forestal. Generalitat de Catalunya
24 d’abril de 1996, a les 19 h, a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC

PLA HIDROLÒGIC
Lluís Berga
Catedràtic d’Enginyeria Hidràulica, UPC
23 de maig de 1996, a les 19 h, a la  Sala Prat de la Riba de l’IEC

INTRODUCCIÓ ALS OCELLS DEL DELTA DE L’EBRE
Coorganitzat amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre
13 i 14 d’abril de 1996
Vicente Fouces
Alberg Mn. Antoni Batlle, Deltebre

LES ABELLES DE LA MEL I ALTRES POL·LINITZADORS
Coorganitzat amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs
20 i 21 d’abril de 1996
Òscar Garanto
Granja Escola Les Obagues, Juneda

FAUNA VERTEBRADA DE LA PLANA DE LLEIDA
Coorganitzat amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs
27 i 28 d’abril de 1996
Joan Estrada
Residència Ca n’Aleix, Tàrrega

INICIACIÓ A L’ESTUDI DE LA FAUNA DEL SÒL
4 i 5 de maig de 1996
Eduardo Mateos
Can Pons, Campins

FLORA I VEGETACIÓ DELS AMBIENTS ÀRIDS DEL SEGRIÀ I LA NOGUERA
Coorganitzat amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs
11 i 12 de maig de 1996
Antoni Curcó
Residència Ca n’Aleix, Tàrrega

INTRODUCCIÓ A LA METEOROLOGIA
Coorganitzat amb el Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici
18 i 19 de maig de 1996
Armando Àlvarez , amb la col·laboració de Ramon Baylina
Estació Meteorològica de Sort

INICIACIÓ A L’ESTUDI I SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE MICROMAMÍFERS
Coorganitzat amb el Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici
25 i 26 de maig de 1996
Alfons Raspall, amb la col·laboració de Lluís Comas
Centre d’Interpretació Ambiental de Toirigo, Vall de Boí

SESSIÓ
CONJUNTA
SCB-ICHN

ELS
CURSOS

NATURALISTES
DE

LA INSTITUCIÓ
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Horari d’atenció als socis de la ICHN

Dilluns i dimecres, de 16 h a 20 h
Dimarts, dijous i divendres, de 9 h a 13 h

Des del dia 4 de març l’IEC ha caviat els horaris. Els nous horaris són:

De dilluns a dijous de 8 h a 20 h
divendres, de 8 h a 18 h

Recordeu

Organitzades per la Universitat de Barcelona
i l’Ajuntament de Barcelona, tidran lloc del
19 al 22 de setembre a la seu de la UB. El
Comitè Organitzador inclou membres de
l’Institut Botànic de Barcelona, de les
universitats (UB, UAB, UdL, UdG, UPC) i el
Jardí Botànic de Blanes. El programa previst
inclou els temes següents:

1. Estudis taxonòmics sobre la flora dels
Països Catalans.

2. Estudis taxonòmics sobre la flora de la
península Ibèrica i de la Macaronesia.

3. Estudis taxonòmics sobre la flora del nord
d’Àfrica.

4. Contribucions de la citogenètica a la
sistemàtica botànica.

IV Jornades de Taxonomia Botànica

Altres activitats

El Jurat constituït pels Drs. Jordina
Belmonte (Unitat de Botànica, UAB), Joan
Isart (CSIC) i Jacint Nadal (Dept. de
Zoologia, UB) va atorgar el premi de
200.000 ptes. al treball «Anàlisi de la
variabilitat genètica en el lluç (Merluccius
merluccius). Aplicacions a la gestió
d'aquest recurs», d’Anna Vila i Gispert.

El Jurat va acordar, per unanimitat, atorgar
el premi al treball esmentat, destacant el
rigor en el mètode emprat i l’actualitat i
aplicabilitat dels resultats, juntament amb
la qualitat de presentació de l'obra.

5. Mètodes actuals de sistemàtica
molecular.

Per a preinscripcions i altra informació,
consulteu la pàgina d’Internet

http:/www.ub.es/botanica/taxbot.htm.

També podeu adreçar-vos a:

Dr. Cèsar Blanché
Secretaria d’Organització de les
IV Jornades de Taxonomia Botànica
Laboratori de Botànica,
Facultat de Farmàcia, UB
Av. Joan XXIII, s/n  08028 Barcelona
E-mail: taxbot@farmacia.far.ub.es
FAX: 93-402 18 86

Premi per a Estudiants

El Jurat vol, no obstant, deixar constància
de la qualitat i el notable esforç realitzat
en els altres treballs presentats, que són:

«Variació en el grau de parasitisme
autumnal per puces i paparres en l'esquirol
(Sciurus vulgaris) en dos hàbitats
mediterranis: diferències entre poblacions
i sexes», de David Camps i Munuera.

«Dinàmica productiva i assignació de
biomassa de l’herbe dels prats de
muntanya del Pirineu Oriental», de Sònia
Gurri i Baiget.
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