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VII Trobada
d’Estudiosos
del Montseny

Granollers
20 i 21 de novembre de 2008

Com s’hi arriba

En cotxe
Autopista AP-7, sortida 13
Carretera C-17

En tren
- Línia de França-Girona C2 (Sants / Passeig de Gràcia-Aragó)
Estació Granollers-Centre. Telèfon: 938 701 512
- Línia Puigcerdà-Vic C3 (Plaça de Catalunya)
Estació Granollers-Canovelles

En autobús
- Autobús urbà des de les estacions
- Autobús interurbà (Sagalés)
Estació a l’avinguda del Parc, 4. Telèfon: 938 707 860

En taxi
Parada: avinguda del Parc, s/n. Telèfon: 938 700 328

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural
del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Coll-
serola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Informació i inscripcions

L’assistència a la Trobada és lliure i gratuïta. Els inte-
ressats a participar-hi, com a ponents o com a oients,
hauran d’emplenar el formulari que trobaran a
l’adreça següent: www.diba.cat/parcsn/jornades

Secretaria de la VII Trobada d’Estudiosos del
Montseny
Jordina Grau

Diputació de Barcelona
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Carrer del Comte d’Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel.: 934 022 843
Fax: 934 022 926
a/e: s.parcsn@diba.cat

ww.diba.cat/parcsn

Hi col·laboren:



Comunicacions

Les persones interessades a presentar comuni-
cacions, a més de formalitzar cada autor una
inscripció a la jornada, han de fer arribar a la
secretaria de la VII Trobada un resum meca-
nografiat a doble espai i amb un màxim de
25 línies, abans del dia 31 d’octubre. En el
document s’ha d’indicar el nom complet de
l’autor o autors i, si escau, l’entitat o l’orga-
nisme al qual pertanyen. Aquest resum es pot
adjuntar al formulari d’inscripció per Internet:
www.diba.cat/parcsn/jornades.

Les comunicacions seran aplegades en blocs
temàtics afins i poden tractar de qualsevol
aspecte del patrimoni natural, cultural i històric
del massís. El temps d’exposició per a cada po-
nent s’estableix en quinze minuts com amàxim.

El mateix dia de la trobada, cal lliurar a l’orga-
nització el text de la comunicació complet
seguint les «Normes de recepció d’originals»,
que es poden consultar a la pàgina web de la
VII Trobada o bé es poden demanar amb ante-
lació a la secretaria.

Pòsters

Les persones que presentin comunicacions, si
així ho desitgen, poden presentar també un
pòster que il·lustri els continguts de la seva
comunicació. Serà exposat durant la trobada i se
n’oferirà una còpia reduïda als assistents.

Els pòsters s’han d’ajustar al format de la plan-
tilla que hi ha a la pàgina web de la jornada
(«Normativa per a la presentació de pòsters»)
i s’han enviar en format digital a la secretaria de
l’organització de la trobada abans del 31
d’octubre.

Presentació

L’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona ajuda a difondre els treballs i els
estudis que es duen a terme als parcs natu-
rals i a potenciar l’intercanvi entre els inves-
tigadors, per mitjà de trobades interdisci-
plinàries d’estudiosos.

El juny del 1986 es va celebrar al poble de
Montseny la primera Jornada de Recerca
Naturalista al Montseny. L’objectiu era valo-
rar el medi natural i promoure l’encontre,
la posada en comú i l’intercanvi de les diver-
ses experiències que es realitzaven en el
camp de la recerca naturalista al Parc Na-
tural del Montseny. Aquesta iniciativa s’ha
anat consolidant amb periodicitat qua-
driennal i s’ha generalitzat a l’àmbit de les
ciències humanes, la qual cosa ha propiciat
una interessant sinergia participativa.

L’administració del parc, les diputacions de
Barcelona i Girona i els divuit municipis
que en formen part volen continuar enfor-
tint l’interès per l’estudi i continuar fomen-
tant les activitats de recerca. És en aquest
context que es convoca la VII Trobada
d’Estudiosos del Montseny i s’anima a
investigadors i públic interessat a partici-
par-hi.

Horari

Dijous 20 de novembre de 2008
Matí: de 9.30 a 14 h
Tarda: de 16 a 20 h

Divendres 21 de novembre de 2008
Matí: de 9.30 a 14 h

Lloc

Museu de Granollers
Carrer d’Anselm Clavé, 40-42
08401 Granollers


