VII JORNADES DEL MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS
La Societat d’Història Natural de les Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen, entre
els seus objectius, divulgar l’estudi de les ciències naturals i des de sempre ha impulsat les
iniciatives conduents a l’intercanvi de coneixements científics i tècnics de caire naturalístic i medi
ambiental.
Les Jornades, organitzades per la Societat d’Història Natural, tenen l’objectiu d’oferir un
espai en el qual, investigadors i naturalistes de diferents àmbits, es puguin donar a conèixer les
investigacions i línies de treball que tenen com a denominador comú les Illes Balears. D’aquesta
manera, els naturalistes poden conèixer quins treballs es fan en altres camps diferents als seus. Cal
remarcar que els aspectes ambientals són especialment sensibles a la integració dels coneixements
d'àmbits aparentment distants. Les jornades serviran per exposar les troballes i investigacions
naturalístiques d’aquests darrers anys, divulgar les activitats al públic en general, d’estímul per a
l’intercanvi d’experiències i per aportar informació sobre temes relacionats amb el medi ambient.
Les Jornades tindran lloc a Palma, a la Universitat de les Illes Balears, els dies 28, 29 i 30 de
novembre, a Eivissa el dies 13 i 14 de desembre (amb una sortida al camp el dia 15) i, finalment, a
Menorca, a la seu de l’Institut Menorquí d’estudis dia 10 i 11 de gener de 2019.
L’horari definitiu es facilitarà a la web: www.shnb.org.

TEMÀTICA
Les comunicacions estaran vinculades a una de les temàtiques següents
 Ciències de la Terra
 Fauna
 Flora
 Ecologia i/o recursos terrestres
 Ecologia i/o recursos marins
 Educació ambiental
 Documentació naturalística i conservació de col·leccions científiques
 Gestió d’espais naturals

TAULA RODONA
Estat actual i perspectives de la investigació i la gestió de la natura a les Illes Balears.
Participants: SHNB, Consells Insulars, Dir. Gen. de Biodiversitat, Dir. Gen. I+D+I, UIB, GOB.....

COMUNICACIONS
Es podran presentar comunicacions orals i pòsters. Les comunicacions orals tindran una
durada d’entre 10 a 15 minuts.
Es podran aportar comunicacions presentades a altres congressos o jornades sempre que
s’especifiqui clarament a la comunicació. El comitè científic seleccionarà les comunicacions a
presentar. Si es presenten moltes comunicacions, ja aparegudes a altres reunions, el comitè

organitzador pot decidir seleccionar per a la seva presentació oral només aquelles més
representatives. Les comunicacions originals tindran preferència sobre les que ja s’han presentat a
altres fòrums.
L’idioma de les comunicacions podrà ser català, castellà o anglès. Les comunicacions
s’hauran d’exposar durant els dies de les Jornades per part d’algun dels autors que haurà d’estar
inscrit.
S’editarà un llibre amb les comunicacions i ponències. Les comunicacions hauran de tenir
una extensió màxima de 4 pàgines, seguint el model de plantilla adjunt.
Aquest resum s’haurà d’enviar a la secretaria de les Jornades en format digital, abans de dia
1 de novembre de 2018; prèviament, com a mínim, un dels autors haurà d’haver formalitzat la
inscripció a les Jornades.

INSCRIPCIÓ
La inscripció a les jornades sense comunicació es podrà fer fins el dia 15 de novembre de
2018.
Quota d’inscripció anticipada fins el 15 d’octubre:
100 euros inscripció ordinària
75 euros estudiants i socis de la SHNB i membres de l’IME
Quota d’inscripció després del 15 d’octubre fins al 15 de novembre 2018:
150 euros inscripció ordinària
100 euros estudiants i socis de la SHNB i membres de l’IME
La inscripció s’ha de fer mitjançant ingrés o transferència bancària al compte corrent de la
SHNB
Caixa Colonya ES33 2056 0007 8710 0093 0428
especificant clarament l’objecte i la persona inscrita. Cal enviar notificació, butlleta i/o
justificant d’ingrés bancari per correu electrònic, a l’adreça:
jornadesmediambient2018@gmail.com
Amb la inscripció es donarà un certificat d’assistència, amb el còmput total d’hores de les
Jornades i/o certificat de presentació de comunicacions.

PREMI DE LES JORNADES
Amb la intenció d’incentivar la recerca de joves científics, el comitè organitzador atorgarà
un premi de 300 euros a la millor comunicació presentada entre els estudiants inscrits a les
Jornades.

SECRETARIA DE LES JORNADES
Societat d’Història Natural de les Balears.
Carrer Margarida Xirgu, 16, baixos.
07011 Palma
Telèfon de contacte: 971 172846
Laura del Valle i Guillem X. Pons
e-mail: jornadesmediambient2018@gmail.com
web: www.shnb.org

