Nom de la entitat o empresa:

Formació i ocupació:

E- mail:
Telèfon:

Direcció:

Realitzar l’ ingrés a la Caixa d’ Estalvis i Pensions de Barcelona al compte 2100/0195/82/0200143714
(S’ha de deixar constància del nom de l’interessa/da al resguard de l’ ingrés o transferència i fer-nos arribar la
copia o el resguard juntament amb la inscripció via Fax, e- mail o en persona a les nostres oficines.
Preu de la inscripció: 20€

Província:
CP:

DNI:
Nom:
Cognoms:

Enviar un e- mail amb les següents dades:

“EL RIU FRANCOLÍ, PASSAT, PRESENT I PERSPECTIVES DE FUTUR”

XXI Jornades científiques Mediterrània - CIE

Inscripció:

Coordinació y organització del curs:
Equip tècnic de Mediterrània- CIE
Directors del curs:
Dr. Martí Nadal, Investigador del Labora
tori de Toxicologia i Salut Mediambiental.
URV.
Dr. Josep Lluís Domingo, Director del
Laboratori de Toxicologia i Salut Medi
ambiental. URV.

XXI JORNADES CIENTÍFIQUES
Mediterrània-cie 2013

El Francolí, passat, present i
perspectives de futur.

Organitza:

Amb el recolzament de

Edifici de l’Autoritat Portuària de
Tarragona

13 al 15 de març

Inscripció oberta fins el 12 de març
Inscripcions: Mediterrània –CIE
C/ Francolí, 56-58 43006 Torreforta Tel: 977551300
E-mail: educa@mare-terra.org
www.mare-terra.org

Dimecres 13 de març

Divendres 15 de març

9:00 h Recollida de documentació.

9:00 h “Diversitat i característiques dels conreus a la
vora del riu” . Sr. Salomó Torres. Pagès i sindicalista de la Unió de pagesos.

9:30 h Inauguració del curs i presentació de les
jornades.
10:00 h “Poblet, un monestir emblemàtic a la
capçalera del Francolí”. Josep M.
Mallarach . Assessor ambiental del
Monestir de Poblet.

10:00 h “El Francolí com a recurs turístic: La Cova
de la Font Major” . Dr. Antoni Carreras Casa
novas. Professor de la URV. Patronat Municipal
de les Coves de L’Espluga.
11:00 h PAUSA– CAFÈ

11:00 h PAUSA- CAFÈ
11:30 h “Seguretat, Vigilància i Control del Riu” .
Cos del Seprona, Guardia Civil de
Tarragona

11:30 h “El canvi climàtic a la Mediterrània i el seu
impacte sobre els rius” . Dr. Xavier Sigró. Dr.
en Geografia i Història de la URV .
12:30 h Clausura i entrega de diplomes.

12:30 h “El Francolí, un recurs ancestral” . Dr.
Jordi Blay, Professor del Departament de
Geografia. URV.

Dissabte 16 de març
Excursió a la capçalera del riu Brugent.
Dijous 14 de març
9:00 h “L’aprofitament industrial de les aigües del
riu”. Paperera Goma- Camps
10:00 h “El patrimoni natural del Francolí” . Txiqui
López, Responsable de l’Àrea de Natura i
Vigilància i Control de Mare Terra Fundació
Mediterrània.

10:00 h Sortida des de l’Escola de Natura Francolí, en
cotxes. Hora prevista d’arribada a les 16h. Excursió voluntària.
El coneixement de la conca hídrica del riu Francolí i els
seus afluents pot suposar una eina molt important per
descobrir els diferents paisatges i els elements vius del
riu i el seu entorn amb una finalitat clara, la sensibilització.

11:30 h “La qualitat química i biològica de la
conca del Francolí”. Dra. Neus Roig.
Investigadora del Laboratori de
Toxicologia i Salut Mediambiental. URV.

Mare Terra Fundació Mediterrània no pot oblidar el caràcter de protecció i denuncia de les agressions que
pateix el nostre riu, per aquest motiu no solament farem
una excursió de descoberta si no que també analitzarem
les aigües a dos punts diferents per incloure els resultats
a la base de dades que la nostra entitat elabora vers la
qualitat del riu.

12:30 h “El bosc de Poblet, una capçalera del
Francolí amb molta història” . Sr. Xavi
Buqueras i Carbonell. Paratge Natural de
Poblet. Generalitat de Catalunya.

La sortida començarà al municipi de Capafonts i arribarem fins a La Cova de la Gralla, tot seguint el curs del
Brugent, l’afluent més important del Francolí, i visitarem
el seu naixement a la Font de la Llúdriga.

11:00 h PAUSA- CAFÈ

Inauguren i clausuren el curs: l’Excm. Alcalde de Tarragona Josep F. Ballesteros; Tinent Alcalde Sra. Begoña Floria; Sr. Josep Andreu i Figueras, President de
l’Autoritat Portuària de Tarragona; Dr. Josep Lluis Domingo, Catedràtic de Toxicologia URV; Dr. Martí Nadal, Investigador del Laboratori de Toxicologia i Salut
Mediambiental URV; Sr. Mariano Martínez Luna, Jefe
de la Comandancia de Tarragona; Sr. Juarez Almendros, President de Mare Terra Fundació Mediterrània.

