
Amfibis i rèptils de Catalunya, estat 
actual i aplicacions a la recerca.

Horaris: 06/04/2019 de 09:00 a 22:00 i 
07/04/2019 de 09:00 a 15:00.

Descripció: Curs dirigit a herpetòlegs, natu-
ralistes, biòlegs en general i afeccionats in-
teressats en l’herpetologia. El curs farà un 
introducció a l’herpetofauna catalana i apro-
fundirà en les diferents tècniques de recerca 
en l’estudi d’aquest grup (estudis genètics, 
distribució amb eines GIS, metodologia de 
camp, bioseguretat,...). 

El dissabte en fer-se fosc hi haurà una sortida 
nocturna per localitzar amfibis i el diumenge 
Per causa de les condicions meteorològiques, 
hi pot haver variacions en les sortides de 
camp.

Programa:

Dissabte:

9:00 -10:00w Recepció de participants

10:00 -11:00 Característiques dels amfibis a 
tenir en compte per fer recerca (Albert Mon-
tori).

11:00-11:30 Pausa

11:30 -13:00 Característiques dels rèptils a te-
nir en compte per fer recerca (Daniel Fernan-
dez-Guiberteau).

13:00-14:00 Noves estratègies en l’estudi de 
la distribució de l’herpetofauna:
dels atlas a les eines GIS (Marc Franch).

16:30-17:30 Estudis en el camp de la genètica: 
Aplicació pràctica de les noves eines molecu-
lars. (Salvi Carranza).

17:30- 18:15 Els casos conflictius en la identi-
ficació de les larves i els adults
d’amfibis (Albert Montori)

18:15-19:00 pausa

19:00-20:00 La bioseguretat, una estratègia 
de treball imprescindible davant les amenac-
es actuals. Daniel Fernàndez Guiberteau.

20:30 Sortida nocturna

Diumenge:

09:00-10:00 Els casos conflictius en la identi-
ficació dels rèptils (Daniel Fernàndez-Guiber-
teau).

10:00-11:00 L’herpetofauna davant de la cri-
si de biodiversitat i el canvi climàtic (Albert 
Montori).

11:00-11:30 Pausa

11:30-12:30 El projecte Life-tritó del Mont-
seny (Fèlix Amat)

13-15.- Sortida de camp.



Guies/professors: Albert Montori (UB), Daniel Fernán-
dez-Guiberteau (GRENP), Salvador Carranza (IBE-UPF/CSIC), 

Fèlix Amat (Museu de Granollers) i MarcFranch (UdG).

Estada: Centre de Fontmartina amb 14 places en lliteres, cu-
ina, dutxes, serveis, aula de formació i Internet.

Hi han dos modalitats: amb pernoctació i sense.

La modalitat pernoctació inclou llit en llitera en habitació com-
partida i dret d’ús de cuina i instal·lacions. 

No inclou: roba de llit, coixinera, tovalloles i menjar. Vegeu les 
característiques de l’equipament aquí

Preu: 56 euros per persona (amb allotjament). 45 euros (sense 
allotjament).

Nombre màxim d’inscripcions 25.
Disponibilitat d’allotjament. 12 places

http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/reserves_montseny.html

