1a CIRCULAR

1er Congrés d'Ornitologia de les
Terres de Parla Catalana
Barcelona
12-14 octubre 2018
Aquest any 2018 veurà el naixement del 1er Congrés d'Ornitologia de les Terres de
Parla Catalana (COTPC), que té la finalitat de servir de presentació de la feina que els
diferents investigadors, grups ornitològics i entitats estan fent arreu d'aquest territori
que abasta zones amb força lligams culturals i lingüístics, a més d'una ubicació
geogràfica de gran interès per a l'estudi dels ocells.
El lema del COTPC en aquest primer any és L'ornitologia a casa nostra: què s'està fent
al territori?, reflectint la voluntat de fer un primer recull exhaustiu o síntesi dels
treballs en curs en tot l'àmbit de les terres de parla catalana.
El COTPC tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 d'octubre de 2018 al Museu de Ciències
Naturals
de
Barcelona.
Aviat
entrarà
en
funcionament
la
web
(http://www.cotpc2018.org/) on hi haurà tota la informació sobre el congrés que s'anirà
actualitzant fins la data de la seva celebració.
En aquesta primera edició, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona posa a
disposició del congrés les seves instal·lacions per les xerrades, presentació de pòsters,
tallers i, en definitiva, per proporcionar la infraestructura per al bon desenvolupament
de l'esdeveniment, a més d'aportar el coneixement i l'experiència en l'organització de
congressos científics.

El comitè organitzador

INFORMACIÓ DEL CONGRÉS
Data: 12, 13 i 14 d'octubre de 2018
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Adreça:
Museu Blau
Plaça Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Contacte comitè organitzador: marina.cuito@ornitologia.org
DATES
Els terminis previstos pel comitè organitzador per inscripcions, presentació de
ponències, pòsters i altres són els següents, subjectes encara a variacions:
Obertura d'inscripcions (bonificades)
Tramesa d'abstracts
Tancament de recepció de propostes
Publicació del programa
Tancament d'inscripcions bonificades
Tancament d'inscripcions
Celebració del congrés

5 de març
31 de març
22 de juny
30 d'agost
12 de setembre
5 d'octubre
12-14 d'octubre

QUOTES D'INSCRIPCIÓ:
Socis entitats org.*
Socis estudiants i aturats (cal
justificació)
No socis
No socis estudiants i aturats (cal
justificació)
Sopar del congrés (opcional)**

Bonificada
12/9/2018)
50€
40€

(fins Estàndard (post. 12/9/2018)
70€
60€

75€
65€

95€
85€

25€

25€

* Inclou col·laboradors del CENMA
** Per assistir al sopar del congrés de dissabte nit, cal afegir 25€ a la quota escollida.
El límit de places del congrés és de 200 persones.
La quota d'inscripció comprèn:
Presentació d'un únic pòster o comunicació
Documentació del congrés
Publicació digital de resum del congrés
Refrigeris els dies del congrés
Dinars de divendres i dissabte
Procediment d'inscripció:
Inscripció i pagament via web aquí:
http://www.cotpc2018.org/formulari_inscripcio

Cancel·lació de la inscripció:
Fins els 16 de juliol es tornarà un 50% de la quota. A partir d'aquesta data no es
retorna cap quantitat.
Allotjament
L’organització estableix una xarxa de voluntaris entre els congressistes de l'àrea de
Barcelona que vulguin oferir allotjament a casa seva per als congressistes procedents
d'altres zones amb la finalitat d'abaratir els costos d'assistència al congrés i
promocionar la comunicació entre els assistents procedents dels diferents territoris.
Altrament, els congressistes poden cercar allotjament pel seu compte amb el benentès
que l'organització no té capacitat per prestar ajuda per reserves, selecció
d'establiments i altres tasques relacionades.
Si busqueu allotjament pel vostre compte, tingueu en compte que el Museu es troba al
districte de Sant Martí, entre els barris Diagonal Mar i el Besòs i el Maresme molt a
prop de la parada de metro de línia 4 “El Maresme Fòrum”. Podeu visitar el web
de Turisme de Barcelona per trobar un allotjament.

Esquema inicial del programa del COTPC
Horari
10:00
11:00
12:00
12:15
14:00
16:30
18:30
18:45
21h

Divendres
Acreditacions
Inauguració
Xerrada plenària
Dinar
Xerrades
Pausa cafè
Xerrades
Lliure

Dissabte
Tallers formatius
Pausa cafè
Xerrades
Dinar
Xerrades
Pausa cafè
Xerrades
Sopar central

Diumenge
Xerrades

Cloenda
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