
L’Obse rvatori de  la  c onc a  de  la  Torde ra  
 

  
 
El projecte de l’Observator i es presenta a  Mèxic 
 
 
El passat  m es de desem bre de 2008, na Sònia Sànchez i na Roser Maneja, 
ambdues invest igadores de l’Observatori,  van presentar el projecte de l’Observator i 
a la UAZ, Universidad Autónoma de Zacatecas (estat  de Zacatecas)  i al CI DEM, 
Cent ro de I nvest igación y Desarrollo del Estado de Michoacán (Morelia, estat  de 
Michoacán) .  
 
Sota el t ítol L’Observatori de la Tordera:  ejem plo de m onitoreo socioecológico en 
una cuenca m editerránea,  am bdues xerrades tenien com  a object ius, d’una banda, 
donar a conèixer el projecte com a exemple de model de monitoreig socioecològic 
en conques fluvials mediterrànies i,  de l’alt ra, enfort ir  les relacions acadèm iques i 
inst itucionals ent re els cent res docents i de recerca mexicans i l’I CTA-UAB. 
 
La ponència a la UAZ, a la qual hi van assist ir  una cinquantena d’alumnes, va tenir  
lloc el dia 12 de desembre de 2008 a l’auditor i de la mateixa Universitat . La 
xerrada, presentada i m oderada pel Dr. Sant iago Valle, estava dest inada als 
estudiants de la llicenciatura de Ciències Ambientals, els quals esdevindran la 
pr imera promoció de llicenciats d’aquesta disciplina a Mèxic. 
 
La ponència al CI DEM va tenir el dia 15 de desembre de 2008 davant  d’un públic 
format  per una t rentena d’invest igadors/ es del cent re. La xerrada va ser 
presentada i moderada pel Sr. Guillermo Vargas, director del cent re. 
 
Aquestes accions s’emmarquen en el program a d’educació i com unicació am biental 
(PROECA)  de l’Observatori amb l’object iu de difondre la tasca del projecte.  
 

I nstants de la ponència al CI DEM, Morèlia, Mèxic. Fotos:  S. Sànchez i R.Maneja 


