La inscripció a les jornades sense comunicació es
podrà fer fins el 15 de gener de 2008.

Socis de la SHNB ...................... 40 euros
Estudiants ................................. 45 euros
Altres ......................................... 50 euros
mitjançant ingrés o transferència al compte corrent de la
Societat d’Història Natural de les Balears:
2051 - 0005 - 41- 0072461011

de la Caixa de Balears “Sa Nostra”, especificant
clarament l'objecte i la persona inscrita. Cal enviar
butlleta i justificant d'ingrés bancari per fax o correu
electrònic.
SECRETARIA DE LES JORNADES

Institut Menorquí d’Estudis, IME
23, 24 i 25 de gener 2008 (Maó)
S'han sol.licitat a la UIB crèdits de lliure confirguració
per a cada una de les seus de les Jornades.

V Jornades de
Medi Ambient
de les Illes Balears
Societat d'Història Natural de les Balears
carrer de Margarida Xirgu 16 baixos, 07011 Palma
Telèfon: 971-733345 o 971-172846
Fax:
971-733345 o 971-173184
Guillem X. Pons i Xisca Mir
e-mail: publicacions@shnb.org
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

AMB EL PATROCINI DE:

Centre de Cultura “Sa Nostra”
6, 7 i 8 de febrer 2008 (Palma)

CP: ....................

q comunicació oral

q pòster

PROFESSIÓ: .................................................

LOCALITAT: ........................................................

SI en presentarà:

E-mail: ........................................

ADREÇA: ...............................................................
TELÈFON: ........................................

q Menorca (IME)

q Mallorca (Centre de Cultura “Sa Nostra”)

Sessió: ....................................................................................................................................................................................

Autors: .....................................................................................................................................................................................

Presentarà la comunicació a:

.......................................................................................................................................................................................

Títol : .......................................................................................................................................................................................

Presentarà comunicació : q NO en presentarà

Societat d’Història Natural
de les Balears

NOM: .....................................................

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ V JORNADES MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS (SHNB)

Quota d'inscripció:

LLINATGES: .......................................................................................................

INSCRIPCIÓ

La Societat d'Història Natural de les Illes
Balears sempre ha impulsat les iniciatives
d'intercanvi de coneixements científics i
tècnics de caire naturalístic i medi
ambiental.
L'objectiu de les jornades és el de donar a
conèixer les investigacions i informacions
ambientals que tenen com a denominador
comú les Illes Balears. El que pretenem
amb aquestes jornades és que
investigadors i gestors d'àmbits diferents
coneguin el que fa gent de camps
aparentment distants dels seus, però a un
àmbit geogràfic comú: les Illes Balears.
Cal remarcar que els aspectes ambientals són
especialment sensibles a la integració dels
coneixements d'àmbits aparentment distants.
Amb aquestes terceres jornades es pretén no
només recollir les troballes i investigacions
naturalístiques d'aquests darrers anys, sinó
també incorporar el món de la gestió del medi
ambient en el convenciment de que són
àmbits absolutament imbricats, especialment
a un espai tan limitat com són les nostres illes.
Les Jornades tindran lloc a Maó (seu de l'IME,
camí des Castell 28) els dies 23, 24 i 25 (el
darrer dia es realitzarà una sortida al camp) de
gener 2008 i a Palma (Centre de Cultura “SA
NOSTRA”, carrer Concepció, 12) els dies 6, 7 i
8 de febrer de 2008, entre les 9 i les 21 h.
Les jornades s'estructuraran en una
conferència inaugural, 8 sessions temàtiques i
una taula rodona final. Les sessions
temàtiques s'iniciaran amb la conferència d'un
expert en el tema considerat, seguit de
comunicacions orals. L'horari definitiu es
facilitarà a principis de gener

SESSIONS A MAÓ

COMUNICACIONS

Ciències de la Terra: Dr. Antonio Rodríguez Perea,
Universitat de les Illes Balears

Es podran presentar comunicacions orals i
pòsters. Comunicacions orals de 10 a 15
minuts.

Fauna: Dr. Jordi Serra, Universitat de Barcelona
Recursos marins: Dr. Enric Sala, Centre d'Estudis
Avançats de Blanes (CSIC)
Recursos terrestres: Dr. Llorenç Sáez, Universitat
Autònoma de Barcelona

SESSIONS A PALMA
Conferència inaugural:
Dr. Salvador Moyà-Solà
Institut Català de Paleontología, UAB
Ciències de la Terra: Dr. Antonio Rodríguez Perea,
Universitat de les Illes Balears
Fauna: Dr. Jordi Serra, Universitat de Barcelona
Flora: Dr. Josep Antoni Rosselló, Universitat de
València
Recursos terrestres: Dr. Antoni Martínez,
Universitat de les Illes Balears
Recursos marins: Dr. Enric Sala, Centre d'Estudis
Avançats de Blanes (CSIC)
Educació Ambiental: pendent de confirmació
Conservació de col·leccions científiques: Dra.
Claudia P. Tambussi, Museo Nacional de Ciencias
Naturales de La Plata (Argentina)
Espais Naturals: pendent de confirmació.
Taula Rodona:
Estat actual i perspectives de la investigació de
la natura a les Illes Balears.
SHNB, Consells Insulars, Dir. Gen. de
Biodiversitat, Dir. Gen. I+D+I, UIB, GOB.

Es podran aportar comunicacions
presentades a altres congressos o jornades
sempre que quedi ben especificat en la
comunicació.
El comitè científic seleccionarà les
comunicacions a presentar. Si es presenten
moltes ja aparegudes a altres reunions, pot
decidir escollir aquelles més representatives.
Les comunicacions originals tendran
preferència sobre les ja presentades a altres
forums.
Les comunicacions es podran presentar tant
en català, en castellà o anglès. Les
comunicacions s'hauran de presentar durant
els dies de les Jornades per part d'algun dels
autors.
S'editarà un llibre amb els resums de les
comunicacions i ponències. Els resums de
les comunicacions hauran de tenir una
extensió màxima de 1200 paraules, incloent
títol, autors, adreça dels autors i resum
pròpiament dit (aproximadament dues
pàgines d’extensió 2 pàgs.). Els resum poden
incloure alguna figura il·lustrativa del text.
Aquest resum s'haurà d'enviar a la secretaria
de les jornades en format digital compatible
amb Microsoft Word 98 o superior, abans del
31 de desembre de 2007.
És condició indispensable per a l’acceptació
de les comunicacions, la inscripció d’un dels
autors abans del termini de presentació
d’originals.

