a JORNADA DELS AMICS DE L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

Espai Cultural dels Canals d’Urgell - 14 de desembre de 2013 - Mollerussa

Vine, participa i fes-te amic de
l’Estany d’Ivars i Vila-sana!
Programa:
9.30 Rebuda i acreditació dels assistents
9.45 Presentació de la trobada dels amics de l'estany. Joan
Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida, i
Francesc Fabregat i Talarn, president del Consorci de
l’Estany d'Ivars i Vila-sana.
10.00 Els amics de... són l'ànima dels espais. Jordi Sargatal,
president de l'Associació d'Amics del Parc Natural
dels Aiguamolls de l'Empordà i ornitòleg.
Taula d'experiències de voluntariat i participació a l'estany
10.30 Ruta en BTT de l’estany al Segre a través del riu Corb.
Rafel Rocaspana, d’Egrell, i Jordi Bas de la Sabina.
10.50 Els ratpenats de l'estany i el seguiment amb voluntaris
a través del programa Quirorius. Fermí Sort, David
Guixé i Eva Reñé.
11.10 Pausa cafè.
11.30 El seguiment d'ocells a l'estany a través de l'associació
EGRELL. Gerard Bota, Joan Estrada, Francesc Mon
casí, Sergi Sales i Anna Varea.
12.00 Els petits mamífers de l'estany i el seguiment amb voluntaris a través del programa Semice. Anna Torrens,
Vicente Serrano i Fermí Sort.
12.20 La fotografia a l’estany com a eina d’interpretació i di
vulgació dels valors naturals. Pere Esteve, fotògraf i
naturalista.

Ho organitza:

Hi col·labora:

12.40 15 Aus de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Recurs pedagògic
per a les escoles realitzat per un grup de mestres. Ton
Solé i Cèlia Torres del Centre de Recursos Pedagògics
del Pla d'Urgell.
13.00 Albuferes, marjals, salines i aiguamolls. Presentació de
la revista Caramella, de cultura popular, que inclou un
article de l'estany. Aleix Cardona, redactor.
13.20 La web social com a instrument de difusió i participació
Jordi Minguell, analista i social media manager.
13.40 Mesures i accions realitzades des del voluntariat per
afavorir la població d'amfibis de l'estany. Joan Ferrer,
Josep Melero i Delfí Sanuy de la Societat Catalana
d’Herpetologia.
Espai per a l'intercanvi i formulació de propostes
13.50 Taula rodona i debat. Proposta de creació d'una xarxa
de voluntaris o associació d'amics de l'estany d'Ivars i
Vila- sana, amb els participants i assistents de la jornada.
14.10 Presentació del calendari 2014 de l’estany i lliurament
de premis als participants del concurs de fotografia.
14.30 Sortida dinar de pícnic a l'estany.
Els participants s’han de portar el dinar i l’organització
els proporcionarà beguda, cafè i postres de productes de
proximitat. Cal confirmar l’assistència al dinar en el
moment de la inscripció.

Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Inscripció gratuïta
www.estanyivarsvilasana.cat
www.facebook.com/estanyivarsvilasana.cat
estany@plaurgell.cat
Tel. 973 711 313
Prat de la Riba, 1—Mollerussa

