Jornada

CONSERVEM allò que coneixeM
IMPLICA’T I APRÈN SOBRE NATURA FENT ciència ciutadana - 1 de juny de 2018
T’imagines poder aprendre sobre la natura que t’envolta
de la mà de persones apasionades i expertes? Avui en dia
a Catalunya hi ha molts centres de recerca que busquen
persones i entitats que participin i s’involucrin en els seus
projectes. Participar vol dir moltes coses: prendre dades,
aportar opinions, respondre preguntes o fins i tot experimentar a casa o al camp. Sovint, un cop ets dins, s’obre
una porta de coneixement i experiències que et connecta
amb la natura, amb els seus reptes, i et converteixes en
una persona capaç de decidir o participar en el seu futur. La ciència ciutadana s’està obrint camí en el món de
la gestió forestal, fluvial, marina, de la biodiversitat, de
l’aigua, amb molts bons resultats. Vens a fer-ne un tastet?

Programa
9.30 h

Benvinguda

10.00 h

La ciència ciutadana: assolint nous reptes

		
per a la custòdia del territori
		Bernat Claramunt, investigador CREAF
10.30 h

Coneix 7 projectes de ciència ciutadana 		

		

en 70 minuts:

		Biodiversitat sota el mar
		Observadores del Mar
		Molt més que ocells
		Ornitho.cat
		Seguiment de les papallones de Catalunya
		Catalan Butterfly Monitoring Scheme

I si ho proves i t’hi enganxes?

		Ajuda a controlar el mosquit tigre
		Mosquito Alert

Inscripcions

		Adaptem junts les conques al canvi climàtic
		BeWater

https://goo.gl/forms/KXPd8DXyGnrGrP0j1

		Com actuar si albires una tortuga marina
		
Caretta a la vista!

Lloc
Museu del Ter

		Segueix el ritme de la natura
		RitmeNatura

Passeig del Ter, 2 Manlleu

11.40 h

Pausa Cafè

12.10h

Safari naturalístic pels voltants del Museu

Organitza

		Alerta Forestal: els drons són bons aliats 		
		

per estudiar la natura

		Natusfera: una plataforma per aprendre i
		

descobrir la biodiversitat que ens envolta

		RiuNet: descobreix amb nosaltres en quin

Col·labora
180565/2.50

		

estat estan els nostres rius

13.00h

Cloenda

1

juny
2018

