Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Simposi sobre l’ecologia del

tritó pirinenc (Calotriton asper):
coneixements, conservació i
reptes futurs

Studies on the ecology of the
Pyrenean newt (Calotriton asper): knowledge, conservation
and future challenges

Institut d’Estudis Catalans, 15 de maig de 2017
Carrer del Carme, 47; Barcelona.

L’objectiu d’aquesta trobada és reunir
persones involucrades i interessades
en el tritó pirinenc (investigadors, ONG,
gestors ambientals, ...) durant un dia a
Barcelona, així com altres grups que
treballen als Pirineus, que puguin aportar dades interesants pel coneixement
de l’hàbitat que ocupa l’espècie i per a
la seva conservació.
Cal inscripció prèvia, a través de l’adreça electrònica de la Secretaria de la ICHN: ichn@iec.
cat.
Pagament: ingrés al compte de la ICHN ES51
0133 3001 2042 0000 2683, fent constar el
vostre nom i el codi Tritó.
Inscripció fins al 7 de maig de 2017. Preu 15€.
Estudiants gratuït.
Comitè organitzador: Delfí Sanuy, Universitat de
Lleida.

The objective for this meeting is to
gather people involved and interested
in the Pyrenean newt (researchers,
NGOs, environmental managers, etc.)
during one day in Barcelona. In addition, the participation in the congress is
open to the others groups that work in
the Pyrenees, which can provide complementary data for e.g. the knowledge
of ecology of the species (geographers,
hydrobiologists, etc.) and potential
threats.
Registration is compulsory. Please write an
email to the ICHN Secretariat: ichn@iec.cat.
Payment: Bank transfer to ICHN. Account
Number ES51 0133 3001 2042 0000 2683, indicating your name plus Trito Code.
Registration until the 7th of May, 2017. Fee: 15
euros. Free for students.
Organisation commitee: Delfí Sanuy, Universitat
de Lleida.
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Programa preliminar

Preliminary programme

10 - 14 h. Comunicacions orals breus de
cada grup investigador, ONG, gestors
del medi natural ...) per conèixer la
situació dels estudis Calotriton asper
(treballs realitzats, treballs en progrés,
treballs previstos, etc.)
14 - 16 h. Dinar
16 - 20 h. Grups de treball sobre:
1. La situació i estudis per a
l’espècie.
2. Coneixement, projectes futurs i
col·laboracions
3. Recursos per la recerca / protecció de l’espècie.
Cada grup de treball presentarà una comunicació oral amb les conclusions extretes.
Taula rodona per discutir sobre la situació dels estudis Calotriton asper, estat
de conservació i reptes del futur.

10 - 14 h. Short oral communications
from each researcher group, NGOs,
environmental managers…) to know
the situation of the Calotriton asper studies (works done/works in progress/
planned programs, etc.)
14 - 16 h. Lunch
16 - 20 h. Working groups:
1. Main issues for the species
2. Main knowledge challenges, future projects and
collaborations
3. Resources to work / protect the
species.
Each group will share conclusions in
plenary sessions.
A final round table to try delivering the
situation of the Calotriton asper studies,
conservation status and future challenges.

Pòsters. Comunicacions amb format
pòster per tal de presentar els estudis
concrets sobre l’espècie o en general
dels Pirineus.
Els resums de les comunicacions (orals i
pòster) s’han de sotmetre a revisió i cal
enviar-los al correu: dsanuy@ca.udl.cat
amb la següent informació: títol de la
presentació, els noms dels autors, institució, adreça postal i electrònica, així
com un resum en anglès de la comunicació (màxim 2.500 caràcters).
Admissió de comunicacions i pòsters
fins al 5 de maig de 2017.

Posters. Poster communications are
available to present concrete studies
about the species or generally from
Pyrenees.
The abstracts (oral and poster communications) should be summited to mail:
dsanuy@ca.udl.cat with the following
information: title of the presentation,
names of authors, institution, postal
and email addresses, and a summary
of communication in English version
(maximum 2.500 characters).
Submission of abstracts and posters
before 5 Mai 2017.

