L’O bse rva to ri de la c o nc a de la To rde ra

El pr oj e ct e de l’Obse r va t or i e s pr e se n t a a M è x ic
El passat m es de desem bre de 2008, na Sònia Sànchez i na Roser Manej a,
am bdues invest igadores de l’Observat ori, van present ar el proj ect e de l’Observat ori
a la UAZ, Universidad Aut ónom a de Zacat ecas ( est at de Zacat ecas) i al CI DEM,
Cent ro de I nvest igación y Desarrollo del Est ado de Michoacán ( Morelia, est at de
Michoacán) .
Sot a el t ít ol L’Observat ori de la Tordera: ej em plo de m onit oreo socioecológico en
una cuenca m edit erránea, am bdues xerrades t enien com a obj ect ius, d’una banda,
donar a conèixer el proj ect e com a exem ple de m odel de m onit oreig socioecològic
en conques fluvials m edit errànies i, de l’alt ra, enfort ir les relacions acadèm iques i
inst it ucionals ent re els cent res docent s i de recerca m exicans i l’I CTA- UAB.
La ponència a la UAZ, a la qual hi van assist ir una cinquant ena d’alum nes, va t enir
lloc el dia 12 de desem bre de 2008 a l’audit ori de la m at eixa Universit at . La
xerrada, present ada i m oderada pel Dr. Sant iago Valle, est ava dest inada als
est udiant s de la llicenciat ura de Ciències Am bient als, els quals esdevindran la
prim era prom oció de llicenciat s d’aquest a disciplina a Mèxic.
La ponència al CI DEM va t enir el dia 15 de desem bre de 2008 davant d’un públic
form at per una t rent ena d’invest igadors/ es del cent re. La xerrada va ser
present ada i m oderada pel Sr. Guillerm o Vargas, direct or del cent re.
Aquest es accions s’em m arquen en el program a d’educació i com unicació am bient al
( PROECA) de l’Observat ori am b l’obj ect iu de difondre la t asca del proj ect e.

I nst ant s de la ponència al CI DEM, Morèlia, Mèxic. Fot os: S. Sànchez i R.Manej a

