PRIMERA CIRCULAR – abril 2020
2n Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana
Menorca
10, 11 i 12 d’octubre de 2020

Enguany se celebrarà a Menorca la segona edició del Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana
(COTPC), trobada en la qual es presentarà la feina dels diferents investigadors, grups ornitològics i entitats
arreu d’aquest territori. El fil conductor del 2n COTPC són els ocells marins, als quals es dedicarà una
atenció especial.
L’organització va a càrrec d’entitats sense ànim de lucre vinculades a les terres de parla catalana: el GOB
Mallorca, l’Institut Català d’Ornitologia, el Grup AU de Castelló, la Societat Valenciana d’Ornitologia, el
Groupe Ornithologique du Roussillon, el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra i la Societat
Ornitològica de Menorca. Aquesta segona edició, a més, compta amb la col·laboració del Consell Insular
de Menorca a través de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i el patrocini de l’Ajuntament de Maó i la
Fundació per a la Preservació de Menorca.
La qualitat de les contribucions del congrés estarà avalada per un comitè científic presidit per Miguel
McMinn, de la Universitat de les Illes Balears, i integrat per una nodrida representació de diferents
institucions universitàries i d’investigació del país.
Les inscripcions están obertes des d’aquest mes d’abril i tota la informació sobre el congrés està
disponible a la pàgina web https://cotpc.org/.
INFORMACIÓ
Dates: 10, 11 i 12 d'octubre de 2020
Lloc: Illa del Llatzeret, Maó, Menorca
Contacte comitè organitzador:congresornitologia@menorcasom.org
Els terminis previstos per a inscripcions, presentació de ponències, pòsters i altres són els següents:
Obertura d'inscripcions (bonificades)
Tramesa de contribucions
Tancament de recepció de propostes
Publicació del programa
Tancament d'inscripcions bonificades
Tancament d'inscripcions
Celebració del congrés

Abril
Abril
29 de juny
1 de setembre
31 d’agost
30 de setembre
10-12 d'octubre

QUOTES D'INSCRIPCIÓ
ANTICIPADA
(fins 31 d’agost)

ESTÀNDARD
(entre l’1 i el 30 de setembre)

Socis i sòcies entitats*
Persones en situació d’atur i
estudiants

50€
50€

70€
70€

No socis/sòcies
Inscripció un dia (dilluns 12)

75€

95€
15€

Visita guiada al Llatzeret i cloenda

Sopar del congrés (opcional)**

25€

* Inclou les entitats organitzadores, les col·laboradores i les patrocinadores. Els estudiants i les persones
en situació d’atur hauran d’acreditar la seva condició el primer dia del congrés.
** Per assistir al sopar cal afegir 25€ a la quota escollida. El sopar tindrà lloc el diumenge dia 11.
La quota d'inscripció comprèn:
Possibilitat de presentar un únic pòster o comunicació
Documentació del congrés
Publicació digital dels resums de les contribucions a les actes del congrés
Refrigeris els dies del congrés
Dinars de dissabte i diumenge
Trasllats amb barca al Llatzeret
Procediment d'inscripció:
Inscripció i pagament via web aquí: https://cotpc.org/registre
Cancel·lació de la inscripció:
Fins al 15 de juliol es tornarà un 50% de la quota. A partir d'aquesta data no es retorna cap quantitat.
ALLOTJAMENT
L’organització del COTPC disposa de diverses places en albergs i l’hotel PARDELA
MENORCA (https://pardelamenorca.com/es/) ofereix un descompte als inscrits al congrés. Per beneficiarse d’algun d’aquests avantatges, contacteu amb l’organització a congresornitologia@menorcasom.org.
En termes generals, el més pràctic és allotjar-se a Maó o as Castell, Consulteu els horaris del transport
públic a https://menorca.tib.org/inici abans de prendre una decisió.
Esquema inicial del programa del COTPC
Horari
10:00

Dissabte
Acreditacions

Diumenge
Tallers formatius

11:00
12:00

Inauguració
Xerrada plenària

Pausa cafè

12:15
14:00

Dinar

Xerrades
Dinar

16:30
18:30

Xerrades + tallers
Pausa cafè

Xerrades + tallers
Pausa cafè

18:45
21h

Xerrades
Lliure

Xerrades
Sopar (opcional)

Dilluns
Visita
Llatzeret I
xerrada
plenària
Cloenda

COMITÈ ORGANITZADOR

ICO, SOM, GOB, GRUP AU,
CENMA, SVO, GOR,
CIMe – Agència Menorca Reserva de Biosfera
President
Rafel Triay (SOM)
Secretària
Ariadna Ferrer (SOM)

COMITÈ CIENTÍFIC

President
Dr. Miguel McMinn (UIB)

Membres
Dra. Isabel Afán Asencio (CSIC)

Vocals

Dra. Margarida Barceló Serra (IMEDEA)

Joan Castany (Grup AU)

Dra. Vero Cortés (SEO/BirdLife)

Manolo Suárez (GOB)

Marta Cruz Flores (UB i SEO/BirdLife)

Clara Pladevall (CENMA)
Raül Escandell (SOM)

Dr. Benjamin Komac (IEA-CENMA)

Joan-Claudi Tocabens (GOR)

Dr. Germán López-Iborra (UA)

Joan Ferré (SVO)

Dra. Teresa Militão (UB)

Xavier Riera (ICO)

Dra. Virginia Morera-Pujol (IRBio i UB)

Marina Cuito (ICO)

Dr. Félix de Pablo Pons (Agència Menorca RB,

Irene Estaún (Agència Menorca RB)

Consell Insular de Menorca)
Toni Polo Aparisi (SVO)
Dr. Javier Quesada (MCNB)
Dra. Sofia Rivaes (SEO/BirdLife)
Dr. Josep Rost (UdG)
Dr. Esther Sebastián González (UMH)
Rafel Triay Bagur (SOM)
Laura Zango Palau (UB)

