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• Comunicació Tìtol
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L'import de la inscripció de la matrícula pels
socis de l'IEP és gratuïta, no socis 20 € amb
dret a rebre els resums de les comunicacions i
el llibre d'actes.



Pocs indrets a Catalunya poden representar millor la
interacció mil·lenària homenatura com al Penedès. La
història natural de les nostres contrades sobreinscrita, i
modificada contínuament, per la petjada ecològica
secular del seus habitants. Una autèntica coevolució
del paisatge amb llur humanitat local i el seu
impredictible esdevenir històric. Alhora, molt poc
alterats i certament preservats d’aquesta continuada
pressió antròpica, racons, indrets, accidents geogràfics
singulars, alguns cims destacats, espadats i cingleres,
coves i avencs, frondoses capçaleres de torrents, deus,
fonts i brolladors espectaculars, rius mediterranis de
curt abast però que vertebren tot un territori. Torrents i
rieres sovint seques, que solquen i discontínuament
transporten, o millor arrosseguen, materials i
sediments cap el mar, però que comuniquen
intermitentment amb aqüífers de certa complexitat.
Aixopluguen, en certs trams en superfície, particulars
biotes, només darrerament alterades per una certa
contaminació derivada d’una indesitjada concentració
poblacional, agrícola i industrial. Llarg corredor
deprimit coronat per suaus turons entre serralades
paral·leles, pentinats per diferents gruixos de verdes
traces agrícoles. Al sud, Serralada Litoral amb nova
depressió de terres en suau pendent que s’enfonsen ja
directament al mar, amb més conreus i més pobladors
litorals. Un excepcional massís càrstic calcari que dóna
nom a una de les comarques i que es modela sobre
espectacular i abrupta geologia, de relleus modestos,
però que aixopluga una excepcional flora i fauna i
conté un tresor ocult: rius i llacs subterranis,
surgències marines, infinitat de coves i avencs amb
una singular fauna cavernícola associada, que sovint
depara noves descobertes científiques. Al nord,
Serralada Prelitoral que es recolza i apunta, amb
vocació ja montana, a altiplans d’altres terres d’interior
o bé són segades abruptament cap a ponent per altres
potents massissos en diferent traça. L’aigua, la pedra,
els meteors, els boscos, les pinedes, màquies i brolles,
la fauna, entreteixeixen un complex mosaic que

interactua en la espectacularitat i l’aixopluc de
preservació que proporcionen les terres altes.
Corredor de cultures, comunicador de mons, cada
vegada més permeable, però amb uns fidels pobladors
amb el delicat compromís entre la preservació i el
llegat, i l’aprofitament, més o menys sostenible, del
seus recursos naturals.

DEFINICIÓ I METODOLOGIA

Format
Respecte al format organitzatiu, la Junta de l’IEP
conjuntament amb el seus socis ha decidit que les
Jornades siguin obertes i participatives, amb ponències
convidades, comunicacions lliures i debats oberts.

Àmbit geogràfic
Les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el
Garraf i la part meridional de l’Anoia, que configuren
l’Àmbit de Planificació Territorial Parcial del Penedès
(aprovat pel Parlament de Catalunya i en fase
d’execució per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya) i la futura vegueria del Penedès.

Àmbits temàtics
Geografia i paisatge
Geologia
Climatologia i Meteorologia
Vegetació
Fauna
Biogeografia, ecologia, ecosistemes i patrimoni natural
Educació i divulgació ambiental

Bases
Les Jornades són obertes a totes les persones que
vulguin aportar els seus coneixements sobre la natura
penedesenca, mitjançant la presentació de
comunicacions. La participació tan sols requereix
realitzar la inscripció, que és totalment gratuïta.
Les comunicacions han de ser inèdites i no poden estar
en curs de publicació.

La inscripció a les Jornades, en qualitat de comunicant
haurà de ser formulada abans del 25 de juliol del 2015,
mitjançant el full d’inscripció aportant el nom i
cognoms de l’autor, la seva adreça postal i electrònica,
el títol de la comunicació i la proposta d’àmbit temàtic
on s’ha d’incloure. També s’haurà de presentar un full
resum amb 1.800 caràcters com a màxim.
Les comunicacions hauran de seguir les pautes
següents: l’extensió màxima serà de 20 pàgines amb
2.100 caràcters cadascuna, tot inclòs i s’hauran de
lliurar en format paper i informàtic, i han d’estar
escrites en català.
La comissió organitzadora es reserva el dret de no
acceptar alguna proposta de comunicació si aquesta no
s’adapta a la temàtica específica o no reuneix el criteris
de qualitat necessaris.
Els comunicants lliuraran el text complet de la seva
comunicació en el transcurs de les Jornades, i tindran el
termini d’un mes per ferne les rectificacions que
creguin oportunes. Passat un mes i no havent presentat
un text alternatiu, s’entendrà com a definitiu el
presentat durant les Jornades.
Cada autor/a podrà presentar com a màxim dues
comunicacions signades individualment.
Les comunicacions seran presentades pels seus
autors/res o per una persona designada per ells a
aquest efecte. Les exposicions tindran una durada
d’entre 5 i 10 minuts, i aniran seguides d’un debat
obert entre els comunicants i els assistents.
La no presentació de les comunicacions durant les
Jornades implica la renúncia del seu autor o autora a la
seva publicació.
L’IEP procurarà publicar les ponències i comunicacions
presentades a les Jornades en format paper i digital.
El fet de trametre una comunicació implica l’acceptació
d’aquestes bases i de les decisions de la comissió
organitzadora.
Els comunicants tindran dret a dos exemplars de les
Actes de les Jornades on hi hagi la seva comunicació.

PRESENTACIÓ




