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Observant l’entorn de 
la Ruta de Pedra en 
Sec des de la ciència

Aquesta IV Jornada Tècnica pretén donar, de la mà de persones expertes en 
diverses àrees de coneixement, una visió nova de la Ruta de la Pedra en Sec 
a partir de les possibilitats d’observació del seu entorn que se’ns presenten.

Les ciències, ja siguin pures o aplicades, 
naturals o socials, ens ajuden a 
conèixer i entendre millor la nostra 
realitat, el nostre entorn, d'una manera 
racional i organitzada a l’hora que 
permeten avançar cap a una 
societat moderna, culta i avançada, 
i, a hores d’ara, més sostenible. 

Un tret comú i part important de 
totes les ciències és l’observació, que 
ens permet, entre d’altres, mesurar 
dimensions i paràmetres, recollir 
dades i registrar fets observables, 
principalment mitjançant la visió, 
ajudats de vegades d’instruments 
científics. 

Nombre de placesHorari

Data Lloc

50 personesde les 18 h a les 20.30 h

dimecres 18 i dijous 19 
de novembre de 2020

Sala d’actes del centre 
cultural de La Misericòrdia

* Inscripció prèvia obligatòria

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=58336
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!
Observacions
És obligatori l’ús 
de mascareta.

Dimecres 18 de novembre Dijous 19 de novembre

Presentació a càrrec d’Aurora Ribot, vicepresidenta 
segona del Consell de Mallorca i Consellera de 
Sostenibilitat i Medi Ambient

Presentació a càrrec de Josep Manchado, director 
insular de Medi Ambient del Departament de 
Sostenibilitat i Medi Ambient

«Un passeig pel cel a la RPS» 
A càrrec del Sr. Andrés Gil, professor i 
President d'Astromallorca

18.15 h Astronomia.

«La complexa geologia de la 
Tramuntana i els seus perills» 
A càrrec de la Dra. Rosa María Mateos, 
científica titular de l’Institut Geològic i Miner 
d’Espanya. Presentació per vídeoconferència

19.00 h Geologia.

«El temps i el clima al llarg de la RPS» 
A càrrec del Sr. Agustí Jansà, doctor en 
físiques, meteoròleg, exdelegat de l’AEMET a 
les Balears i col·laborador honorífic de la UIB

19.45 - 20.30 h Meteorologia.

«La flora i vegetació de la RPS» 
A càrrec de la Dra. Eva Moragues, biòloga

18.00 h Botànica.

«La fauna: les petites joies animades 
de la RPS» 
A càrrec del Sr. Maties Rebassa, biòleg

18.45 h Zoologia.

«L'empremta humana a l'entorn de 
la RPS» 
A càrrec del Sr. Onofre Rullan, doctor en 
geografia i professor de la UIB

19.30 h Geografia.

20.15 h Cloenda de la jornada

Programa

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=58336



