
XI Jornades  
MediAmbientals 

2011 

Crevillent 
Del 12 al 21 de Maig 

Organitzen: 

Patrocina: 

Associació de Veïns i Veïnes 

de Partida Catxapets 

Com tots els anys, les associacions organitza-

dores apostem per la difusió i el coneixement 

de la nostra natura i el nostre mediambient. 

Les Jornades Mediambiental a Crevillent arri-

ben a la 11a edició. Durant aquet temps hem 

tractat temes diversos relacionats amb el nos-

tre entorn proper (com la flora de la Serra de 

Crevillent, El Fondo, els fòssils o l’ús de les 

nostres plantes medicinals) o temes d’un 

àmbit més general (com la bioconstrucció, 

l’energia solar o els aliments transgènics), mit-

jançant xerrades, excursions, visites, tallers i 

projeccions. 

Enguany, les activitats a les jornades es cen-

traran en la difusió i el coneixement dels 

ocells i els seus hábitats. 

Esperem la vostra assistència i que gaudiu de 

les activitats. 

Contactes: 

965405845 (de dimarts a  

divendres de 19h a 22h) 

671234401 

crevillent@acpv.cat 

collaelcampana@gmail.com 



Dijous 12 

Xerrada: 

“Avifauna de la Serra de Crevillent” 

A càrrec de Daniel Ferràndez 

Biòleg del Departament d’Ecologia  

de la Universitat d’Alacant 

20:30 al Saló d’Actes de la  

Cooperativa Elèctrica 

Diumenge 15 

Excursió: 

Al Barranc del Sinc (Alcoi) per a  

observar voltors i aus 

8:30 des de l’estàtua dels Moros i Cris-

tians al  Fontenay. Tornada al migdia, 

amb  dinar opcional 

Anirem en cotxes particulars. Aviseu 

l’assistència  als telèfons de contacte. 

Dijous 19 

Projecció del documental:  

“El Fondo: el humedal escondido” 

20:30 al Casal Jaume I 

Dissabte 21 

Taller de Fabricació de caixes niu 

10:00 al Casal Jaume I 

Posteriorment es farà una excursió a la 

Serra per a penjar-les i veure altres ja 

instal·lades. Fins al migdia 

Aviseu l’assistència  als telèfons de con-

tacte i porteu un Martell. 

XI Jornades MediAmbientals. Crevillent 
Maig 2011 

Per a les Marxes, recordeu de dur: 

- Un calçat còmode 

- Aigua i esmorzar 

- Roba d’abric i impermeable 


