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SUMARI 
 Dr. Vicenç M. Rosselló, premi Vicenç Mut 2014  

Aquest any se celebra el quart centenari del naixement del polifacètic i erudit Vicenç Mut i 
Armengol (1614-1687). Per commemorar aquesta efemèride, la Societat d’Història 
Natural de les Balears ha instituït un premi honorífic, destinat a una persona que al llarg de 
la seva vida hagi destacat per la seva trajectòria científica i per les seves aportacions al 
progrés, la ciència i la cultura. 
La Societat va atorgar el premi, en la seva primera edició, al Dr. Vicenç Maria Rosselló i 
Verger; es va fer oficial el passat dia 6 de juny, dia de l’Assemblea General Ordinària de 
socis. 
(Continua a la pàg. 4) 

VI Jornades de Medi Ambient  

Durant els passats mesos d’octubre i novembre, van tenir lloc les VI Jornades de Medi 
Ambient de les Illes Balears, organitzades per la Societat d’Història Natural de les 
Balears (SHNB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb el suport de diverses 
institucions, com ara, Institut Menorquí d’Estudis  (IME), Ibiza Preservation Fundation 

(IPF), Fundació Guillem Cifre de 
Colonya (FGCC) i HERBUSA. Les 
Jornades es van dur a terme al Campus 
de la UIB (Palma; 16, 17 i 18 
d’octubre), a la Seu Universitària de la 
UIB a Eivissa i Formentera (Eivissa; 
29, 30 i 31 d’octubre ) i a l’IME (Maó; 
14 i 15 de novembre). En aquests 8 
dies, durant unes 75 hores (30 h a 
Mallorca, 25 h a Eivissa i 20 h a 
Menorca), es van donar a conèixer 
bona part dels resultats en les línies de 
recerca i gestió en el camp naturalístic 
i ambiental de les Balears. 

Inauguració de les Jornades a la UIB, edifici Anselm Turmeda. D’esquerra a dreta, Antoni S. Amengual 
(Fundació Guillem Cifre de Colonya), Llorenç Huguet (Rector de la Universitat de les Illes Balears) i Antoni 
Maria Grau (President de la Societat d’Història Natural de les Balears). 

(Continua a la pàg. 5) 
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La Societat va atorgar el Premi Bartomeu Darder, corresponent a l’any 2013 (16a 
edició), al doctor Josep Antoni Rosselló, en reconeixement al seu treball Patterns of 
genetic variability and habitat occupancy in Crepis triasii (Asteraceae) at different 
spatial scales: Insights on evolutionary processes leading to diversification in continental 
islands, publicat a Annals of Botany, així com per la seva dilatada trajectòria en el 
coneixement de la botànica de les Illes Balears i en la resolució de problemes taxonòmics 
gràcies a les tècniques moleculars. 
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L’ILLA DELS TORRENTS Conferència d’inici de curs 

 

 

Josep Barceló i Miquel 
Trias han editat un llibre 
sobre torrents de Mallorca, 
L’illa dels torrents. Guia 
torrentera de Mallorca. 

 

QUINS DIES OBRE, LA 
SOCIETAT?  

Durant el mes de setembre del 2013, s’iniciaren les activitats de la Societat amb una 
conferència a càrrec del nostre vicepresident, Francesc Gràcia, amb el títol Es Dolç: una 
cavitat sorprenent. 

   El públic va omplir la biblioteca de la Societat.  

F. Gràcia, ens parlà de les exploracions realitzades entre el 2011 i el 2013, a la cavitat des 
Dolç (localitzada al terme municipal de Ses Salines). La cavitat, amb un recorregut de més 
de 4 km i un desnivell de 35 m, té 4 entrades naturals (l’Esfondrat des Dolç, dues boques a 
la cova de s’Aigua i l’Esfondrat) i una més, impracticable, coneguda amb el neotopònim 
de l’Esfondrat des Joncs. 

Antelm Ginard 

Consultes al Bolletí de la Societat  La Societat obre tots els 
dilluns, des de les 17 h fins 
a les 20:00 h, excepte el 
mes d’agost. 

EL NAIXEMENT DEL 
GOB 

 

 

Recentment, s’ha presentat 
el llibre El naixement del 
GOB. Un record personal, 
de l’editorial Lleonard 
Muntaner. 
L’autor del llibre és el 
nostre consoci Joan Mayol. 

 

 
Durant l’any 2013, el  Bolletí de la 
Societat d’Història Natural de les 
Balears (BSHNB) va rebre 33.367 
consultes, a través del portal Revistes 
Catalanes amb Accés Obert (RACO). 
A més d’aquestes, també s’haurien 
d’afegir les consultes realitzades a 
través del portal de la biblioteca de la 
UIB digital. 
Va haver-hi moments de l’any en què 
el comptador no va estar actiu, per tant 
això s’ha d’entendre com un mínim de 
visites. Amb aquestes consideracions, 
des que el BSHNB està penjat a la 
web, al portal RACO (4 anys 
aproximadament) hi ha hagut un 
mínim de 102.683 consultes. 
El 2013, entre les revistes científiques 
periòdiques de les Balears, es trobaria 
situada en la primera posició amb el 
19% de les consultes. 
Cal recordar que el BSHNB està 
indexat a una de les bases de dades 
internacional amb més prestigi, la base 
de dades d’Elsevier SCOPUS. 
El gràfic de l’esquerra conté dades fins 
el dia 06/06/2014. 
 

Guillem X. Pons 
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Segon cicle Idees que van canviar el món  
 COL·LABORACIÓ AMB 

LA CIRCULAR 

  Recordau que podeu aportar 
a la circular els comunicats 
que puguin ser d’interès pels 
socis. Per això heu de fer 
arribar l’escrit al Secretari de 
la Societat, Damià Vicens,  a 
l’adreça de correu electrònic: 

dvicens7@hotmail.com 

BOLLETÍ 55 (2012)  

Durant aquests darrers mesos, es va dur a 
terme el segon cicle Idees que van 
canviar el món, que aquest any constà de 
cinc conferències. 

Obrí el cicle Gabriel Seguí que ens va 
parlar de Sant Tomàs: la fe que no 
renuncia a la raó. 

 

Gabriel Seguí (dreta) i Carles Cabrera, que va fer 
la presentació del conferenciant. 

A la segona conferència, Damià Crespí 
parlà de Protogaea: la geologia de 
Leibniz. 

 

Damià Crespí. 

Continuà Antoni Salvà amb la confe-
rència Mendeléiev, la revolució química 
russa. 

 

Antoni Salvà. 

 

 La penúltima conferència l’impartiren 
Joan Bauzà i Joan Stela i parlaren d’Una 
aventura per a la ciència: François Arago 
i el triangle 17. 

 

Joan Stela (esquerra) i Joan Bauzà. 

Finalment, tancà el segon cicle Miquel 
Ripoll  amb la conferència Aristòtil i 
l'estudi dels éssers vius. Ontologia i 
història natural. 

 

Miquel Ripoll 

Els textos de les conferències d’ambdós 
cicles constituiran un nou número de la 
col· lecció de monografies de la Societat. 

Antelm Ginard 

 

Ja es pot consultar el Bolletí 
núm. 55, de la Societat, de 
l’ any 2012, al web de la 
Universitat de les Illes 
Balears (UIB): 

http://ibdigital.uib.cat 

i també al web de Revistes 
Catalanes amb Accés Obert 
(RACO): 

http://www.raco.cat 

 

 
 

Els socis que desitgin un 
exemplar en paper poden 
passar a recollir-lo pel local 
de la Societat. Si algú no pot 
passar per la Societat o 
resideix fora de Mallorca, pot 
sol· licitar el seu exemplar, a 
través del correu electrònic o 
per telèfon, i li farem arribar 
per correu, el més aviat 
possible. 
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Dr. Vicenç M. Rosselló, premi Vicenç Mut 2014  

 
(Continua de la pàg. 1) 

El Dr. Vicenç Maria Rosselló i Verger 
és llicenciat en història (1958) i doctor 
en geografia (1963) per la Universitat 
de València. Va ser catedràtic de 
Geografia Física de la Universidad de 
Murcia (1967-1968). I des de 1969, ho 
fou a la Universitat de València, on ha 
ocupat diversos càrrecs. Des del 2002 
fins al 2007 fou professor emèrit de 
dita universitat. 

Dels més de 300 títols publicats, entre 
articles i llibres, les línies d’inves- 
  

 tigació més importants s’han centrat 
en geomorfologia litoral, geografia 
urbana, toponímia i cartografia 
històrica del nostre entorn mediterrani 
més proper. S'ha especialitzat sobretot 
en l'estudi de les albuferes i dels 
litorals desenvolupats durant el 
quaternari a Mallorca, a Múrcia i al 
País Valencià. 

Només per la seva tesi, El Sur y 
Sureste, ja seria mereixedor del premi 
Bartomeu Darder de la nostre 
Societat. Tenim coneixement que el 
 

 professor Vicenç Maria Rosselló no és 
amant dels premis, emperò la seva 
personalitat ferma, rigorosa i constant 
amb el treball ha fet que li concedissin 
premis encara que ell no hi aspiràs. 

La Societat li ha volgut retre home-
natge atorgant-li el 1r premi Vicenç 
Mut. 

 

Damià Vicens 

 

Assemblea General Ordinària  

 
El 6 de juny de 2014 va tenir lloc 
l’ Assemblea General Ordinària, que 
s’inicià a les 19,30 hores, en segona 
convocatòria, a la seu de la SHNB. En 
primer lloc, el Secretari, Damià 
Vicens, va llegir l’acta de l’Assemblea 
General de l’any passat que es va 
aprovar sense esmenes. 

Tot seguit, el President, Antoni Maria 
Grau, va llegir la Memòria d‘Activi-
tats realitzades  durant l‘any 2013 (es 
pot consultar a la pàgina web de la 
societat, shnb.org). A  continuació es 
va fer la previsió de les activitats de 
l‘any 2014.  

El Director de Publicacions, Guillem 
X. Pons, explicà que el bolletí núm. 
 

 55 (corresponent a 2012) s'ha penjat al 
web de la UIB i del RACO. El proper 
bolletí núm. 56 sortirà en breu. 

La Tresorera, Agustina Janés, va 
informar de l’estat de comptes de 
l’any 2013 i de les previsions per a 
l’any 2014. L'Assemblea, per 
unanimitat, va apujar 5 euros la quota 
dels socis.  

El Bibliotecari, Martí Llobera, va 
informar que no es podrà continuar 
amb els intercanvis perquè no es 
poden assumir els costos que això 
comporta. A més, moltes de les 
revistes ja es troben en format digital. 
Es va acordar que es donarà l'opció, a 
les institucions que vulguin el bolletí 
 

 en paper, que es facin càrrec de les 
despeses d'enviament o que es facin 
socis de la Societat. El Bibliotecari va 
voler donar les gràcies a totes aquelles 
persones que han contribuït amb la 
biblioteca fent donació de publica-
cions o llibres. 

Per acabar l’Assemblea, es va 
procedir a la renovació de la terna 
corresponent, de la Junta Directiva. La 
candidatura era única i quedà de la 
següent manera: com a Secretari, 
Damià Vicens; com a Director de 
Publicacions, Guillem X. Pons; i com 
a Vocal III, Damià Ramis.  

 
Damià Vicens 

 

Nova versió del Bioatles  

 
El passat 29 d'abril va tenir lloc al 
local de la Societat la presentació de 
la nova versió del Bioatles, a càrrec 
de Joan Mayol i Ivan Ramos. 

El Bioatles és una eina amb la qual es 
pot consultar la distribució geogràfica 
de les espècies terrestres de flora i 
fauna de les Illes Balears i es pot 
consultar a: http://bioatles.caib.es. 

La nova versió del Bioatles fa servir 
una eina informàtica, el SIG, Sistema 
d'Informació Geogràfica. 

 

 
Joan Mayol (esquerra) i Ivan Ramos, el dia de 
la presentació. 

 

 El Bioatles nasqué l'any 2004 i es van 
editar fins a 5 entregues en paper. 

Aquest és un projecte de la Conse-
lleria de Medi Ambient, projecte en 
el qual es va implicar la Societat 
d'Història Natural de les Balears, 
que s'encarregà de l’edició i distri-
bució de les primeres entregues en 
paper. La Societat també en dóna 
garantia científica. 
 

Antelm Ginard 
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VI Jornades de Medi Ambient  

 
(Continua de la pàg. 1) 

 
Llorenç Huguet (Rector de la Universitat de les 
Illes Balears) i Guillem X. Pons (organitzador i 
representant de la UIB i la SHNB). 

La participació fou prou important: a 
la sessió celebrada a Maó participaren 
un total de 45 persones, a Palma 205 i 
a Eivissa 40; el nombre total de 
participants a les sessions d’aquestes 
Jornades va ser de 290. Cal destacar 
que el nombre d’autors que figurava 
en alguna de les comunicacions va ser 
de 322. També va haver-hi assistents 
que no presentaren cap comunicació, 
la qual cosa eleva la xifra de 
naturalistes que participaren, de 
manera directa o indirecta a les 
Jornades, a unes 400 persones 
aproximadament. 

L’organització de les VI Jornades va 
estar marcada per la crisi econòmica 
que ens afecta. Un finançament molt 
més escàs que en edicions passades es 
va suplir amb l’esforç i la il· lusió d’un 
grapat de socis de la SHNB, de 
naturalistes vocacionals, que ho van 
fer possible. Malgrat tot, la resposta, 
per part de científics i dels qui estimen 
la naturalesa, va ser extraordinà-
riament positiva: 183 comunicacions. 
Les sessions de recursos marins (58 
 

 
Presentació de les Jornades a la seu 
Universitària d’Eivissa i Formentera. 
D’esquerra a dreta, Sandra Benbeniste 
(coordinadora de Ibiza Preservation 
Funtadion), Guillem X. Pons (representant de 
la UIB i la SHNB) i Sandra Palau (delegada de 
l’oficina de Colonya Caixa Pollença a Eivissa). 

 comunicacions) i ciències de la terra 
(34 comunicacions) van ser les més 
nombroses. No cal dir que l’excel· lèn-
cia de grups de recerca de les Balears 
d’aquestes matèries és un fet 
constatat, referent d’altres universitats 
i centres de recerca de tot l’estat. Un 
altre apartat que ha anat creixent són 
les comunicacions relacionades amb 
la gestió ambiental (30), així, tenim 
constància dels resultats dels projectes 
LIFE, desenvolupats a Menorca 
(Reserva de la Biosfera), una tasca 
digna d’elogi. 

 
Acte d’inauguració de les Jornades a la seu de 
l’IME (Menorca). D’esquerra a dreta, Guillem 
X. Pons (organitzador i representant de la UIB 
i la SHNB), Fina Salord (coordinadora 
Científica de l’IME) i Rafel Triay (representant 
de la Fundació Guillem Cifre de Colonya). 

Les tasques de preparació de les 
jornades van ser realitzades per un 
comitè organitzador integrat per 12 
persones, socis de la SHNB. A més a 
més, es va comptar amb l’assesso-
rament científic de membres de la 
SHNB i de la UIB, que van conformar 
el comitè científic, i que es va 
encarregar d’avaluar i suggerir alguns 
canvis a les comunicacions que foren 
acceptades. Si més no, com a totes les 
jornades amb comitè científic, 
aproximadament un 10% de les 
comunicacions van ser rebutjades. 

 
A. Barón i A. Rodríguez-Perea, parlaren de la 
desplanificació hidrològica de les Illes Balears. 
La conferència es va fer primer a Palma i 
després a  Maó. 

 

 
Recepció dels assistents. 

Cal destacar l’edició del llibre de 
ponències i resums, de 487 pàgines, 
que sens dubte ja constitueix un 
element important de referència i 
consulta a l’hora d’apropar-se als 
temes d’investigació naturalística i 
ambiental que es troben actualment en 
curs de desenvolupament a les Illes 
Balears. El llibre de les Jornades, a 
més de l’edició impresa –de tirada 
reduïda–, es pot descarregar ínte-
grament a la web de la Societat, de 
manera gratuïta (www.shnb.org), 
intentant així, donar la seva màxima 
difusió. 

 
Maria Valls 

Les VI Jornades foren tractades en 
distints mitjans de comunicació de 
premsa i ràdio, així com també a les 
web de la UIB, de l’IME, de l’IPF. 

Al llarg de les tres sessions es 
realitzaren 20 conferències que 
tractaren molta de la problemàtica 
actual que envolta al medi ambient, 
com ara, ecosistemes sensibles com 
les cavitats, les zones humides, 
l’explotació del medi marí, els 
incendis forestals, el fracking, 
endemismes i introduccions, la gestió 
 

 
Beatriz Guijarro 
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VI Jornades de Medi Ambient  

 
de les platges, l’ordenació del territori 
o projectes de conservació LIFE. 
Totes les sessions finalitzaren amb 
una taula rodona en la qual es 
reflectiren les preocupacions dels 
assistents vers el medi ambient. 

Conferències a Mallorca 

Les Jornades s’iniciaren amb la 
conferència inaugural, a càrrec 
d’Enric Massutí, amb el títol Medi 
marí i explotació pesquera a les Illes 
Balears: la pesca d’arrossegament 
(Reload). 

 

Enric Massutí, impartí la conferència 
inaugural. 

Alfredo Barón i Antonio Rodríguez-
Perea, parlaren de La des-planificació 
hidrològica de les Illes Balears. 
Miguel McMinn  va impartir la 
conferència The Secret Life of the 
Balearic Shearwaters. 

 
Guillem Pons presentà la conferència de 
Miguel McMinn. 

La conferència, Es Dolç: una cavitat 
sorprenent, anà a càrrec de Francesc 
Gràcia. 
Antoni Martínez-Taberner , va 
parlar de Ecosistemes i focs forestals. 
La darrera conferència de Palma fou 
impartida per Pau Balaguer, amb el 
títol Àrea de sòl i mar protegida per 
una regulació legal a l’illa de 
Mallorca. 

 

 

Pau Balaguer. 

Conferències a Eivissa 

La conferència titulada Les zones 
humides de les Balears: ses Feixes 
com a exemple, impartida per Antonio 
Rodríguez-Perea, inicià les Jornades 
a Eivissa. 
Miguel McMinn  parlà de The Secret 
Life of the Balearic Shearwaters. 
Francesc Sàbat impartí la conferèn-
cia titulada Hidrocarburs i fracking. 
Guillem X. Pons parlà de La 
conservació de patrimoni geològic: 
les cavitats i ambients càrstics. 
La conferència d’Antoni Box es va 
titular Conservació dels recursos 
marins d’interès pesquer, el raor, la 
serviola i d’altres. 
Antoni Martínez-Taberner , parlà 
d’Ecosistemes i focs forestals. 
Per finalitzar les conferències a 
Eivissa, Francesc X. Roig-Munar, 
parlà de La gestión sostenible de las 
playas: un recurso natural a proteger. 

Conferències a Menorca 

Inaugurà les conferències Pere Fraga 
amb el títol El projecte LIFE+ 
RENEIX. Avançant en la conservació 
a llarg termini de la biodiversitat de 
Menorca. 

 
Pere Fraga. 

Alfredo Barón i Antonio Rodríguez-
Perea, parlaren de La des-planificació 
hidrològica de les Illes Balears. 
Francesc X. Roig-Munar, impartí la 
conferència La gestió sostenible de les 
platges: un recurs natural a protegir. 

 Guillem X. Pons impartí dues 
conferències, en primer lloc parlà de 
La conservació de patrimoni 
geològic: les cavitats i ambients 
càrstics. La cova des Pas de 
Vallgornera, i a continuació parlà de 
Mol·luscs continentals de les Balears: 
història biogeogràfica, endemismes i 
introduccions. 
Damià Ramis titulà la seva exposició 
Una aproximació al procés 
d’introducció d’espècies faunístiques 
a Menorca al llarg de la prehistòria. 
Finalment, David Carreras, parlà de 
Anàlisi de la variació de les cobertes 
del sòl a Menorca durant el període 
2002-2007. 

Sortida al camp a Eivissa 

Visita a la zona d’es Codolar, Antonio 
Rodríguez-Perea parlà de gènesi, 
sistema dunar enterrat, gestió i 
conflictes ambientals. 

 
Uns 15 participants de les Jornades assistiren a 
la sortida d’es Codolar. Antonio Rodríguez-
Perea explicant la seva dinàmica. 

Edicions anteriors 

Uns dels objectius prioritaris de la 
SHNB és poder realitzar les Jornades 
a tres illes, Mallorca, Menorca i 
Eivissa, la qual cosa no va ser possible 
fins a les V Jornades. Durant les 3 
primeres edicions només es van poder 
realitzar a Mallorca, a la quarta edició 
ja es va estendre a Menorca i 
finalment a la cinquena edició ja es va 
dur a terme també, i per primera 
 

 
Martí Llobera. 
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VI Jornades de Medi Ambient  

 
vegada i amb un èxit notable de 
participació, a Eivissa. Aquest és un 
objectiu ambiciós i que facilita la 
participació de la gran majoria 
d’investigadors i naturalistes de les illes 
però força complicat tant des del punt de 
vista econòmic com des del punt de 
vista de recursos humans. 

 
Taula rodona i cloenda de les Jornades a Eivissa. 
D’esquerra a dreta, Antonio Rodríguez 
(Departament de Ciències de la Terra), Sandra 
Benbeniste (coordinadora de Ibiza Preservation 
Funtadion), Joan Carles Palerm (GEN-GOB), 
Jaume Estarellas (Consell Insular d’Eivissa) i 
Guillem X. Pons (organitzador i representant de 
la UIB i la SHNB). 

La participació ha anat en augment des 
de la primera edició, a la qual van 
participar uns 161 autors. La segona 
edició comptà amb uns 111 autors, la 
tercera edició va tenir un augment fins 
als 200 autors que es van veure 
incrementats fins els 250 autors a la 
quarta edició i fins els 290 autors a la 
cinquena edició. A partir de la IV edició 
l’ augment ha estat condicionat pel fet de 
realitzar les Jornades a distintes illes. 
L’augment d’autors, com és lògic, ha 
provocat l’augment de comunicacions 
presentades: a la primera edició se’n van 
 
 

 
Francesc Pomar. 

 

 

Panells a l’entrada de l’edifici de la seu 
Universitària a Eivissa. 

presentar 118 (197 pàgines més 16 
pàgines inicials no numerades on es 
trobava l’índex i el pròleg), a la segona 
edició 112 comunicacions (238 
pàgines), a la tercera unes 130 
comunicacions (314 pàgines), a la 
quarta, unes 143 comunicacions (349 
pàgines), i a la cinquena unes 160 
aproximadament (467 pàgines). 

Quant a la periodicitat, les edicions han 
tingut lloc cada entre 3 i 5 anys, amb 
una excepció, un lapse d’onze anys 
després de la segona edició. La primera 
edició va tenir lloc l’any 1987 i la 
segona 3 anys més tard, l’any 1990. La 
tercera edició va haver d’esperar onze 
anys i no va tenir lloc fins l’any 2001. 
Tres anys més tard, l’any 2004, va tenir 
lloc la quarta edició i l’any 2008 la 
cinquena edició. 

 

Joan Moranta. 

Agraïments 

En primer lloc, el nostre agraïment a la 
Universitat de les Illes Balears per 
haver prestat gratuïtament els elements 
d’infraestructura essencials per a la 
celebració de les jornades a Palma. De 
manera especial, volem agrair, a la 
coordinadora científica Fina Salord 
 

 (IME) la seva acollida a Maó, i a Vicent 
Forteza, Sandra Benbeniste i Antoni 
Box, per l’ajut a l’organització a 
Eivissa. 

Digne de menció va ser la predisposició 
que mostraren tots els ponents convi-
dats. 

 

 

 

 

Logotip de les Jornades, 
disseny de Lluís Fiol. 

 
 

Es va plantejar el disseny d’una imatge 
per a aquestes jornades, projecte que es 
va proposar a Lluís A. Fiol, consoci de 
la SHNB i artista, qui ho va fer de bon 
gust i de forma desinteressada. La 
imatge va aparèixer a la pancarta, als 
pòsters i cartells de les jornades, a la 
portada del llibre de ponències i resums, 
als certificats i a les targetes 
d’identificació. 

 

José María Brotons. 

La repercussió als mitjans de 
comunicació ha estat un altre punt 
destacable, amb realització de distintes 
entrevistes als ponents i a membres de la 
Societat que tingueren ressò als mitjans 
televisius, escrits i radiofònics. 

Finalment, cal agrair també a les entitats 
que ens han donat suport econòmic i 
acollida, com ara, Ibiza Preservation 
Fundation, la Fundació Guillem Cifre 
de Colonya, HERBUSA i l’ Institut 
Menorquí d’Estudis, aquesta darrera 
entitat cedint les seves instal· lacions i 
aportant el seu suport logístic. 

Guillem X. Pons, A. Ginard i D. Vicens 
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LES PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT 

MONOGRAFIES DE LA SOCIETAT 

1 Taxonomía, Biogeografía y Conservación de Pteridófitos (1990). RITA, J. (ed.). 
PVP: 12 € (socis), 15 € (no socis). 

2 Història natural de l’arxipèlag de Cabrera (1993). ALCOVER, J.A.; BALLESTEROS, E. i FORNÓS, J.J. (eds.). 
PVP: 30 € (socis), 50 € (no socis). 
3 El carst i les coves de Mallorca (1995).  
Exhaurida. 

4 S’Albufera de Mallorca (1995). MARTÍNEZ-TABERNER, A. i MAYOL, J. (eds.). 
Consultar Editorial Moll. 
5 Fauna Endèmica de les Illes Balears (1996). PONS, G.X. i PALMER, M.  
Exhaurida. Es pot descarregar en format PDF. 

6 Ecologia de les Illes (1999). ALCOVER, J. A. (coord.). 
PVP: 10 € (socis), 15 € (no socis). 
7 Guia de la Caça a les Illes Balears. Gestió cinegètica i formació del caçador (2000). SEGUÍ, B. 
PVP: 8 € (socis), 12 € (no socis). 

8 Les Balears abans dels humans (2000). ALCOVER, J.A.; LLABRÉS, M. i MORAGUES, Ll. (coords.). 
Exhaurida. 
9 El Canvi Climàtic: passat, present i futur (2001). PONS, G.X. i GUIJARRO, J.A. (eds.). 
PVP: 10 € (socis), 15 € (no socis). 

10 Introducción a la Geografia Física de Menorca (2003). ROSSELLÓ, V.M.; FORNÓS, J.J. i GÓMEZ-PUJOL, Ll. 
PVP: 10 € (socis), 15 € (no socis). 
11 Història natural del Migjorn de Menorca: el medi físic i l’influx humà  (2004). FORNÓS, J.J.; OBRADOR, A. i 
ROSSELLÓ, V.M. (eds.). 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

12 Proceedings of the international symposium insular vertebrate evolution the palaeontological approach (2005). 
ALCOVER, J.A. i BOVER, P. (eds.). 
PVP: 30 € (socis), 50 € (no socis). 
13 Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905 (2005). 
AMENGUAL, A.; PONS, G.X. i MARCH, J. (eds). 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

14 Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló (2007). PONS, G. X. i VICENS, D. (Eds.) 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

15 Geomorfología litoral. Migjorn y Llevant de Mallorc a (2007). FORNÓS, J.J.; GINÉS, J. i GÓMEZ-PUJOL, Ll. (eds.) 
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 
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LES PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT 

MONOGRAFIES DE LA SOCIETAT 

16 Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna (2010). GINARD, A; PONS, G.X 
i VICENS, D. (eds.).  
PVP: 20 € (socis), 30 € (no socis). 

17 El carst: patrimoni natural de les Illes Balears (2011). GRÀCIA, F.; GINÉS, J.; PONS, G.X.; GINARD, A. i 
VICENS, D. (eds.). 
PVP: 25 € (socis), 35 € (no socis). 

18 Mallorca: a Mediterranean Benchmark for Quaternary Studies (2012). GINÉS, À.; GINÉS, J.; GÓMEZ-PUJOL, 
Ll.; ONAC, B.P. i FORNÓS, J.J. (eds.).  
Exhaurida. Es pot descarregar en format PDF. 

19 La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en Latinoamérica y Europa (2012). RODRÍGUEZ-PEREA, A.; 
PONS, G.X.; ROIG-MUNAR, F.X.; MARTÍN-PRIETO, J.Á.; MIR-GUAL, M. i CABRERA, J.A. (eds.). 
PVP: 20 € (socis), 35 € (no socis). 

ALTRES PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT 

Estat del medi ambient. Illes Balears 1998-1999 (2001). PONS, G.X. i MORAGUES, L. (coord.) 

Biologia del cranc exòtic Percnon gibbesi (Decapoda: Plagusidae) al litoral de Mallorca: Morfometria, trofisme i 
fecunditat (2005) 

L’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905. Els observadors estrangers i els seus treballs (2005). PONS, G.X. i 
AMENGUAL, A. PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 

JORNADES DE MEDI AMBIENT  
II Jornades del Medi Ambient de les Balears (1990). PVP: 5 € (socis), 10 € (no socis) 
III Jornades del Medi Ambient de les Balears (2001). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
IV Jornades del Medi Ambient de les Balears (2004). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
V Jornades del Medi Ambient de les Balears (2008). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
VI Jornades del Medi Ambient de les Balears (2013). PVP: de franc (socis), 10 € (no socis) 
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FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT! 

Com fer-se soci de la Societat? 

Si et vols fer soci de la Societat, pots descarregar-te el full d’inscripció de la web de la Societat, 
www.shnb.org, emplenar-lo, i després fer-lo arribar a la tresorera o al secretari de la Societat, o bé 
deixar-lo al local de la Societat, qualsevol dilluns horabaixa de les 17 h fins a les 20:00 h, excepte el mes 
d’agost. 
També es pot sol·licitar l’alta de soci mitjançant el correu electrònic: shnb@shnb.org. 
 

Quins avantatges té, fer-se soci de la Societat? 

- Accés al fons de la biblioteca. 
- Bolletí anual de la Societat. 
- Descomptes en les activitats de la Societat, com ara, jornades, tallers, excursions, etc. 
- Activitats gratuïtes pels socis. 
- Descomptes en les Monografies de la Societat. 
- Naturalesa i Societat, la Circular de la Societat. 
 

Quina és la quota de la Societat? 

La quota anual és de 45 €. A partir del 2014, serà de 50€. 
 
 

 
 


