
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’ANY 2015

Consell Directiu (del 2 de juliol de 2015 al 29 de juny de 2016)

Presidència: Joan Pino Vilalta 
Vicepresidència: Pere Luque Pino 
Secretaria: Eulàlia Comas Lamarca
Tresoreria: Roser Campeny Valls
Vocalies: Òscar Alomar Kurz
 Jaume Ayguadé Ayguadé
 Ferran Climent Costa
 Xavier Escuté Gasulla
 Juli Pujade Vilar
 Oriol Oms i Llobet
 Delfí Sanuy i Castells
 Ferran Sayol Altarriba
Representants de les delegacions:
Delegació del Bages: Florenci Vallès Sala
Delegació del País Valencià: Màrius Martínez Martí
Delegació d'Osona: Guillem Bagaria Morató
Delegació de la Franja de Ponent: Àngel Romo Díez
Delegació de la Garrotxa: Xavier Oliver i Martínez-Fornés 
Delegació de la Serralada Litoral Central Jordi Corbera Benedicto
Delegat de l’IEC: Joaquim Gasálbez Noguera

Grups de treball: Oxygastra - Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya
 Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura
 Espais Naturals Protegits

Societats adherides: Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord
 Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
 Grup Mineralògic Català
 Societat Catalana de Lepidopterologia
 Societat Catalana de Micologia
 Estació Biològica de l’Aiguabarreig
 Associació Ibèrica de Mirmecologia
 Associació Catalana de Malacologia
 Objectiu Natura, Associació de Fotògrafs de Natura de Catalunya
 Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

Societat Catalana d’Herpetologia 
Centre Excursionista de Terrassa 

Associació Montphoto 
Consorci dels Espais Naturals Protegits del delta del Llobregat

Associació Orquidològica de Catalunya
El Cau del Cargol 

Nombre de socis, a 31 de desembre de 2015: 1.003



Sessions científiques

23 de gener de 2015. Conservació d’una espècie ame·
naçada: la gavina corsa a Catalunya, a càrrec de Ri-
card Gutiérrez, zoòleg, tècnic de fauna litoral i mari-
na. Olot.
11 de març. Història, ciència i meravella de la metamor·
fosi dels insectes, a càrrec de Xavier Bellés, director 
de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). Mataró.
24 d’abril de 2015. Paisatges renaturalitzats: quina fau·
na volem i quina tindrem?, a càrrec de Carme Rosell. 
Inclosa a la Jornada «Renaturalització d’hàbitats a Ca-
talunya». Sant Fruitós de Bages, el Bages.
29 de maig de 2015. Perquè desapareixen les grano·
tes?, a càrrec de Delfí Sanuy, biòleg i catedràtic de la 
Universitat de Lleida. Amposta.
8 d’octubre de 2015. Passat, present i futur del 
col·leccionisme de minerals en un marc internacional, a 
càrrec de Jordi Fabre. Inclosa dins del cicle Conferèn-
cies mineralògiques de tardor.
23 d’octubre. La mineria i els minerals de la Conca de 
Bellmunt: passat, present i...futur?, a càrrec de Joan 
Abella. Inclosa dins del cicle Conferències mineralògi-
ques de tardor.

Cursos naturalistes

9 i 10 de maig de 2015. Les tortugues de Catalunya. Es·
tudi, coneixement i gestió, a càrrec de Diego Martínez, 
tècnic de fauna. Forestal Catalana, DARPM. Tingué lloc 
a Amposta.
6 i 7 de juny de 2015. Els mol·luscs terrestres a Catalu·
nya. Observació, identificació i tècniques de recerca de 
camp, a càrrec de Vicenç Bros, biòleg. Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona. Tingué lloc 
a Morera de Montsant.
13 i 14 de juny de 2015. Insectes pol·linitzadors i pol·
linització, a càrrec de Jordi Bosch i Helena Barril-
Graells, CREAF, UAB. Tingué lloc a Santa Pau.
4 i 5 de juliol de 2015. Flora del prepirineu. Endemismes 
i espècies amenaçades del Port del Comte i la vall d’Ali·
nyà, a càrrec d’Andreu Salvat, botànic. Aprèn, Serveis 
Ambientals. Tingué lloc a Alinyà.

PRINCIPALS ACTIVITATS DUTES A TERME L’ANY 2015

Assemblea general

2 de juliol de 2015. Assemblea general ordinària, amb 
renovació de càrrecs del Consell Directiu i nomenament 
de Soci d’Honor de Jordi Ribes Rius en reconeixement 
de la seva tasca naturalista, la presentació del qual va 
fer Marta Goula. Jornades i seminaris

14 de març de 2015, de 9.15 a 14 h, a la sala de Plens 
de l’Ajuntament de Cervelló. VII Sessió Científica so·
bre Invertebrats i Medi Ambient, amb el suport del Mu-
seu de Ciències Naturals de Barcelona, de la Institució 
Catalana d’Història Natural, de la Societat Catalana de 
Lepidopterologia, de l’Associació d’Amics del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona i del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural. 
24 d’abril de 2015. Jornada sobre renaturalització 
d’hàbitats a Catalunya, amb les intervencions de 
Francisco Lloret, Centre de Recerca Ecològica i Apli-
cacions Forestals i Unitat d’Ecologia, Universitat Autò-
noma de Barcelona; Marc Costa, ambientòleg i tècnic 
de la Fundació del Món Rural; Ricard Farriol, engi-
nyer tècnic forestal i agrícola i cap d’àrea de planificació 
forestal del Centre de la Propietat Forestal; Oriol Ar-
met, enginyer de Forests i EMBA, gerent del Consorci 
de les Gavarres; Carme Rosell, doctora en biologia 
i directora de Minuartia; Miquel Rafa, director de Ter-
ritori i Medi Ambient, Fundació Catalunya-La Pedrera; 
Joan Pino, president de la ICHN, professor d’Ecologia 
de la UAB i subdirector del CREAF; i Eulàlia Comas, 
biòloga i membre del Consell Directiu de la ICHN. Tin-
gué lloc a Món Sant Benet.
Jornades 30 anys de la Llei d’Espais Naturals
5 de juny de 2015, Girona. Balanç i reptes, amb les in-
tervencions de Josep Maria Mallarach, Xavier Puig, 
Jordi Sargatal i Sergi Romero.
8 de juny de 2015, Tarragona. Aspectes jurídics, amb 
les intervencions de Matias Vives, advocat i professor 
associat de Dret Administratiu de la URV, diputat en 
el moment de la tramitació parlamentària de la LEN; 
Fernando López, catedràtic de Dret Administratiu de 
la Universitat de Saragossa, director de l’Observatorio 
de Políticas Ambientales; Albert Cortina, advocat 
i urbanista, Director de l’Estudi DTUM, secretari de la 
SCOT-IEC; Josep Germain, geògraf, membre del Con-
sell de Protecció de la Natura i de la Institució Cata-
lana d’Història Natural; Catalina Cerdà, advocada de 
la Generalitat i cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic 
a l’Àmbit de Medi Ambient; Neus Miró, coordinadora 
del Parc Natural de Montsant; representants d’associ-
acions ecologistes; Enric Tello, historiador ambiental 
i president d’Ecologistes en Acció de Catalunya; Joan 
Pons, membre del GEPEC i consultor en dret ambien-
tal; i Francesc Espinal, Vicepresident 2n de DEPANA
18 de juny de 2015, Barcelona. Gestió, recerca i gover·
nament, amb les intervencions de Xavier Carceller, 
arquitecte; Josep Maria Mallarach, membre de la Co-
missió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN; Gerard 

17 i 18 d’octubre de 2015. Dibuixar la natura: l’esbós de 
camp, a càrrec de Jordi Corbera (il·lustrador científic, 
ICHN). El curs tingué lloc a Mataró i a l’espai natural del 
Corredor (el Maresme).



Recerca participativa

Durant l’any 2015 han continuat les activitats dels di-
versos grups de recerca participativa de la ICHN i de 
les seves delegacions i grups de treball, que són els 
següents:
• Orquídies del Ripollès
• Orquídies del Solsonès
• Ortòpters de la Garrotxa
• Flora de la Garrotxa
• Orquídies de la Garrotxa
• Papallones diürnes de la Garrotxa
• Els odonats de la Garrotxa
• Coleòpters florícoles del Vallès Occidental
• Orquídies d’Osona
• Els líquens de Céllecs 
• Els tomísids de Céllecs 

Publicacions

Notícies de la Institució, números 117, 118, 119, 120, 
121, 122.
Butlletí de la ICHN, número 79.
S’està treballant en les publicacions: Orquídies del Ri·
pollès, Flora del delta del Llobregat i Les libel·lules de 
Catalunya.

Projectes

Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Estudi plu-
ridisciplinar sobre els sistemes naturals d’aquesta zona 
humida en el qual participen 23 equips diferents de recerca.

Col·laboracions i participació
 
Participa en les juntes rectores de diversos espais na-
turals protegits.
Participa en diversos consells i comissions: Consell 
de Protecció de la Natura; Comissió de Política Terri-
torial i Urbanisme de Catalunya; Consell Assessor de 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya; Comissió per a 
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre; Consell Científic 

Pàgines web

Actualització permanent dels continguts del web de la 
Institució i de les seves delegacions i grups de treball.
Dins l’apartat de sortides naturalistes, durant l’any 2015 
s’hi han incorporat els itineraris de Serra del Montsec, 
tossal de les Torretes (la Noguera) i  estany d’Ivars i Vila-
sana (el Pla d’Urgell).
Seguiment i actualització del web de recerca participativa.
Actualització i seguiment del web de la Societat Catalana 
de Lepidopterologia.

Bota i Jordi Camprodon, investigadors del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya; María José Albala-
dejo, gerent del Consorci per a la protecció i la gestió 
dels espais naturals del delta del Llobregat; Llorenç 
Planagumà, geòleg del Centre per la Sostenibilitat Ter-
ritorial i president de l’Obrador del Tercer Sector Ambi-
ental de Catalunya.
Organitzades conjuntament per la Càtedra de Geogra-
fia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient. 
Universitat de Girona, el Centre d’Estudis de Dret Ambi-
ental de Tarragona (CEDAT), Universitat Rovira i Virgili, 
la Institució Catalana d’Història Natural, la Societat Ca-
talana de Geografia i l’Institut d’Estudis Catalans.
Sessió conjunta CREAF-SCB-ICHN
18 de novembre de 2015. . Els serveis ecosistèmics que 
ens ofereixen els boscos.Tingué lloc a l’Institut d’Estudis 
Catalans.

Activitats de la delegació del Bages

Sortides naturalistes 
Sortides guiades a espais naturals de Catalunya dedi-
cades a botànica, zoologia, ecologia i geologia, a càrrec 
de Jordi Badia, Oriol Oms i Florenci Vallès. S’han 
dut a terme les sortides següents:
• 17 de gener de 2015. Palamós i la platja de Castell 

(Baix Empordà).
• 14 de febrer de 2015. La costa Vermella (Rosselló).
• 14 de març de 2015. Viladrau (Osona).
• 11 d’abril de 2015. El naixement del riu Glorieta (Alt 

Camp)
• 16 de maig de 2015. Al matí, una passejada per la 

Roca Canalda i a la tarda, a l’exhibició de vol de rapi-
nyaires al Zoo del Pirineu.

• 13 i diumenge 14 de juny del 2015. Els Ports de Beseit 
(Matarranya).

• 11 de juliol del 2015. La vall de Comapedrosa (La Mas-
sana, Andorra).

• 3 d’octubre de 2015. L’estany de Queragut i la cova de 
Fontrabiosa (Arieja i Capcir).

• 7 de novembre de 2015. El cogulló del Turp (Solsonès 
i Alt Urgell).

• 12 de desembre de 2015. Riera de Talamanca (Bages)

Assessor del Parc Natural de Collserola; Comissió Tècnica 
de Boscos Singulars.
És membre de la Xarxa Catalana de Custòdia del Territori.
Ha signat el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat - 
Agenda 21 de Barcelona.
Col·labora amb les institucions signatàries de la Decla-
ració a favor del patrimoni natural de Catalunya en el 
seguiment del seu compliment i en la realització d’altres 
activitats conjuntes.



Delegació de la Garrotxa 

Grups de treball
Grup Orchis d’estudi de les orquídies: coordinat per Xa-
vier Béjar.
Grup d’estudi de papallones diürnes: coordinat per Jor-
di Artola, Beth Cobo i Mike Lockwood.
Grup de flora vascular: coordinat per Xavier Oliver.
Grup de flora amenaçada: coordinat per Xavier Oliver 
i Beatriu Tenas.
Grup d’estudi dels ortòpters: coordinat per Rafael Car-
bonell.
Grup d’estudi dels ocells: coordinat per Fran Trablon.
Grup d’estudi de les libèl·lules: coordinat per Xavier 
Oliver.
Sessions i sortides divulgatives
23 de gener de 2015, a les 20 h, Conferència. Conser·
vació d’una espècie amenaçada: la gavina corsa a Ca·
talunya, a càrrec de Ricard Gutiérrez, zoòleg, tècnic 

de fauna litoral i marina de la Generalitat de Catalunya.
19 d’abril de 2015. Sortida matinal. Plantes de la vall 
d’Hostoles, a càrrec de Xavier Oliver, botànic.
31 de maig de 2015. Sortida per conèixer Els líquens 
dels guixos i dels granits de la Garrotxa, a càrrec d’Es-
teve Llop, Universitat de Barcelona.
14 de juny de 2015. 3r dia de les papallones. Sortida la 
farem al CBMS de Sant Feliu de Pallerols. 
18 de juny de 2015. Presentació dels treballs de con-
servació i millora de l’Espai d’Interès Botànic dels Plans 
de Pòrtoles, dins dels termes municipals de Pardines i 
Vilallonga de Ter (el Ripollès) que s’han desenvolupat 
entre els anys 2014 i 2015.
2 d’agost de 2015. Sortida per veure ortòpters.
Tertúlies Naturalístiques
13 gener 2015. 23a Tertúlia. Els insectes de la Garrotxa: 
què en sabem?
12 de febrer de 2015. 24a Tertúlia. Els líquens i les mol·
ses de la Garrotxa: què en sabem?
10 març 2015. 25a Tertúlia. La migració primaveral dels 
ocells a la Garrotxa.
7 d’abril de 2015. 26a Tertúlia. Lluita o conviència: espè·
cies invasores de la Garrotxa.
14 de maig de 2015. 27a Tertúlia. Natural o artificial: 
com és el paisatge de la Garrotxa.
11 de juny de 2015. 28a Tertúlia. Diürnes i nocturnes: 
què en sabem de les papallones de la Garrotxa.
9 de juliol de 2015. 29a Tertúlia. Ja no plourà més! Està 
canviant el clima de la Garrotxa?.
8 d’octubre de 2015. 30a Tertúlia. Els fongs de la Garro·
txa. No només hi ha bolets!
12 de novembre de 2015. 31a Tertúlia. Els ratpenats de 
la Garrotxa. Un so val més que mil imatges.
10 de desembre de 2015. 32a Tertúlia. Què sabem? o 
Què no sabem? El coneixement sobre el patrimoni na·
tural de la Garrotxa.
Viatges naturalistes pel món
29 de maig de 2015. Revisitant l’odissea d’en Shackle·
ton. Antàrtida i South Georgia, a càrrec de Bernat Ga-
rrigós.
12 de juny de 2015. Madagascar, a càrrec de Carles 
Miguel Carbonell.
2 d’octubre de 2015. Nova Zelanda, a càrrec de Xavier 
Oliver.
16 d’octubre de 2015. Teixos mil·lenaris al Regne Unit, 
a càrrec d’Antònia Caritat.
30 d’octubre de 2015. Serengueti, la Tanzània salvatge, 
a càrrec de Pepi Compte i Marc Homs.
20 de novembre de 2015. Etiòpia, la vuitena meravella 
del món, a càrrec de Fran Trabalon.
Sessions, seminaris i jornades
Dissabte 21 de febrer de 2015. IX Seminari sobre patri·
moni natural de la comarca de la Garrotxa.
Publicacions
Lithodora. Novetats botàniques de la Garrotxa, 2015.
Annals de la delegació de la Garrotxa, núm. 7. VII Se-
minari sobre el Patrimoni Natural de la comarca de la 
Garrotxa, del 18 de febrer de 2012.
Memòria d’activitats de la delegació de la Garrotxa de la 
Institució Catalana d’Història Natural, 2014.

Activitats de la delegació d’Osona - Grup de 
Naturalistes d’Osona

Projectes de conservació
Concurs fotogràfic de papallones. Aquest concurs foto-
gràfic consisteix a cercari fotografiar, de l’1 de març al 
31 de setembre de 2014.
Grups de treball
•	Custòdia del territori, coordinat per Carles Marto-

rell.
•	Projecte basses, coordinat per Josep Roca i Carles 

Martorell.
•	Projecte mussols, coordinat per Laia Giménez i Jordi 

Baucells.
•	Projecte gat salvatge, coordinat per Ramon Pou i 

Jordi Faus.
•	Atles d’orquídies d’Osona, coordinat per Jordi Faus i 

David Vilasís.
•	Grup de treball ornitològic, coordinat per Martí 

Franch.
Sortides i activitats
S’han realitzat diverses sortides sobre orquídies, odo-
nats, ratpenats, bolets, etc. 
Cicle «Descobreix els sistemes aquàtics»
21 de març de 2015. Els ocells.
25 d’abril de 2015. Els amfíbis.
16 de maig de 2015. Les orquídies.
27 de maig de 2015. Els peixos.
28 de juny de 2015. Macroinvertebrats aquàtics.
11 de juliol de 2015. Les plantes medicinals.
25 de setembre de 2015. Els ratpenats.
3 d’octubre de 2015. Dia Mundial dels Ocells.
10 d’octubre de 2015. La geologia i els fòssils.
25 d’octubre de 2015. Petits mamífers i als carnívors
14 de novembre de 2015. Els bolets.



Delegació de la Serralada Litoral Central 
(SLC)

11 de març de 2015. Presentació de la delegació de la 
Serralada Litoral Central, a Mataró, en el marc d’un se-
minari sobre la metamorfosi dels insectes dut a terme 
per Xavier Bellés.
31a Exposició de Bolets del Maresme Del 7 al 13 de 
novembre de 2015. Organitzada per la Delegació de 
la Serralada Litoral Central de la ICHN i amb Patrimoni 
Natural - Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.
17 de juny de 2015. Conferència. Les nàiades, custò·
dies de les aigües dolces», a càrrec de Cristian Ruiz 
Altaba, mal·lacòleg, Universitat de les Illes Balears. 
Tingué lloc a Mataró.
Seminari 2015. El sòl, font de vida
De l’11 al 21 d’abril de 2015, inaugurat amb la ponència 
de Jaume Porta, amb una breu introducció al món de la 
edafologia 
11 d’abril de 2015. Sortida de camp al Montnegre, a càr-
rec de Guillem Bagaria (GNO-ICHN) i Marcos Fernán-
dez (SLC)
18 d’abril de 2015. Taller d’aprofundiment en el coneixe-
ment dels sòls, a càrrec de Teresa Sauras i d’Eduardo 
Mateos
Conferències
21 d’abril. Ús i gestió del territori a la mediterrània: im·
plicacions en la fertilitat del sòl, a càrrec de Joan Roma-
nyà, Dept. Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafo-
logia, Facultat de Farmàcia (UB). 
22 d’abril. Biotecnologia per la recuperació sostenible 
de sòls contaminats, a càrrec de Magdalena Grifoll, 
Dept. de Microbiologia, Facultat de Biologia (UB). 
29 d’abril. Obtenir sòl per a poder restaurar els espais 
miners... tot un repte, a càrrec de Montserrat Jorba, 
Dept. de Biologia Vegetal, Facultat de Biologia (UB). 
30 d’abril. Ensumant la terra: allò que ens diuen els 
compostos orgànics volàtils del sòl, a càrrec de Dolo-
res Asensio, Unitat d’Ecologia Global (CREAF).
Publicacions
L’Atzavara, volum 25. La vida a les aigües dolces.

Grup de treball Societat Catalana de Fotò-
grafs de Natura

 
Exposició Formes i textures de la natura
Després de la seva presentació i exposició a la seu de 
l’Institut d’Estudis Catalans, va exposar, també a les lo-
calitats següents:
Del 5 de desembre a l’11 de gener 2015. Ajuntament de 
Torres de Segre.

Grup Mineralògic Català

2 d’octubre de 2015. Donacions als museus de mi·
nerals, a càrrec de Carles Curto, geòleg, amb la 
col·laboració de Jordi Fabre, biòleg. Tingué lloc a la 
sala d’actes de les Cotxeres de Sants.
8 d’octubre de 2015. Passat, present i futur del 
col·leccionisme de minerals en un marc internacional, a 
càrrec de Jordi Fabre, biòleg, amb la col·laboració de 
Carles Curto, geòleg. Tingué lloc a l’IEC.
23 d’octubre de 2015. La mineria i els minerals de la 
Conca de Bellmunt: passat, present i...futur?, a càrrec 
de Joan Abella, membre del GMC.
12 de novembre de 2015. Els minerals del futur i les se·
ves aplicacions tecnològiques, a càrrec de Marc Cam-
peny, geòleg.
27 de novembre de 2015. Marte: claves astrogeológicas 
para la búsqueda de vida, a càrrec de Jesús Martínez 
Frías, geòleg.
3 de desembre de 2015. La microscòpia electrònica de 
rastreig en la determinació de minerals (amb pràctica 
als CCiTUB), a càrrec de Joan Rosell, químic.

Grup de treball d’estudi dels odonats Oxy-
gastra

Han continuat les tasques relacionades amb l’Atles dels 
odonats de Catalunya.

Del 25 de gener al 15 març. Parc Natural de la serra 
de Collserola. Can Coll, Centre d’Educació Ambiental 
Centre d’Informació.
Del 21 de març al 20 setembre. Masia de l’Avenc, Ta-
vertet.
Del 2 al 4 d’octubre. MontPhoto, Lloret de Mar.
Del 23 al 25 d’octubre. Fira Ecoviure, Manresa.

Exposició Montphoto 
15 de juny de 2015. Inauguració de l’exposició Montpho-
to.
Sessions audiovisuals
2 de febrer de 2015, La conservació en la fotografia de 
natura, a càrrec de Joan de la Malla.
23 de març de 2015. Nicaràgua. Un país de natura ver·
ge, a càrrec de Tato Rosés.
Dilluns 4 de maig de 2015. Màrqueting per a fotògrafs. 
Construint una marca, a càrrec de Mònica Busquets, 
llicenciada en Economia i Màrqueting, UB.
Dilluns 15 de juny de 2015.Sessió audiovisual i inaugu-
ració de l’exposició del concurs Montphoto.
7 d’octubre de 2015. L’herpetofauna del món perdut, a 
càrrec de César Barrios, arqueòleg i herpetòleg. Ses-
sió conjunta SCFN - SCHerpetologia.
26 de novembre de 2015. El fotògraf dins la nit. Desco·
brint la llum a la foscor, a càrrec de Marta Bretó.

Curs de Màrqueting, a càrrec de Mònica Busquets, 
SCFN. 
16 de setembre. Fonaments de màrqueting. Posiciona-
ment, Segmentació & Branding.
14 d’octubre. El pla de màrqueting. El full de ruta.
21 d’octubre. El meu bloc. Benvingut a casa meva.
28 d’octubre. E-mail màrqueting. El Rei. 
Les sessions, teòriques i pràctiques, tingueren lloc a 
l’IEC.



C. del Carme, 47, 08001 Barcelona; tel.: 933 248 582; fax: 932 701 180
Adreça electrònica: ichn@iec.cat; adreça d’Internet: http://ichn.iec.cat

Associació Orquidològica de Catalunya

Diumenge 10 de maig de 2015. Sortida matinal 
d’observació d’Orquídies, a Taradell (Osona). 

Col·laboració amb altres entitats

Col·laboració amb el grup de Natura Terres de Ponent, 
en la realització del programa d’activitats del curs 2015-
2016.
3 de març de 2015. Presentació de la publicació Recer·
ca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983·2013. 
Síntesi dels estudis i treballs realitzats, a càrrec de Ma-
rià Martí i de Martí Boada. i conferència Collserola, 

17 de desembre de 2015. Taula rodona: Mineralogia 
versus Museologia: estratègies científiques i polítiques. 
Un Museu Miner i Mineralògic de Catalunya?, amb la 
participació de: Frederic Varela (President del GMC), 
Marc Campeny (Facultat de Geologia), Carles Curto 
(Membre de GMC), Gemma Barceló (Museu Mines de 
Bellmunt), Enric Kucera (Membre del GMC i gerent de 
Kucera Minerals).

Parc Natural i ratpenats, a càrrec de Carles Flaqué, 
investigador del Museu de Granollers.
Presentacions en diferents jornades:
14 de març de 2015. Jornada sobre la divulgació i con-
servació del patrimoni natural, cultural i històric de la Se-
rra de Bellmunt-Almenara. Castellserà.
15 d’abril de 2015. Gallecs a la plana del Vallès. Mollet 
del Vallès.
6 de juny de 2015. Collserola. Patrimoni natural, espe-
culació urbanística i sostenibilitat. Barcelona.
Col·laboració en l’Olimpíada de Biologia.


