ORQUÍDIES

LES
DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC
I DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
Centre Cultural la Misericòrdia
Accés per Via Roma
3

7

15 20

Horari d’obertura al públic de l’exposició
De dilluns a divendres

10h - 14h
17h - 20h

Dissabtes

11h - 14h

Festius i diumenges

tancat

Informació i inscripció:

3ª

Jornada
Tècnica

Divendres 23 de novembre de 2018
de les 17 h a les 21 h

Sala d’actes del Centre Cultural
la Misericòrdia
A les 12 h Inauguració de la

mostra fotogràfica i educativa

Les orquidies.
Petites joies de la natura

Telèfon: 971173650
mediambient@conselldemallorca.net
ACCÉS GRATUÏT
PLACES LIMITADES

Departament de
Medi Ambient
Consell de Mallorca

ORQUÍDIES

LES
DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC
I DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

3ª

jornada
tècnica

Contingut i objectius de la jornada
La família de les orquídies és la més
nombrosa de les plantes amb flor amb,
com a mínim, uns vuit-cents gèneres i
unes vint-i-quatre mil espècies. Segurament són, a més a més, les plantes
que presenten les especialitzacions
més extremes, ja sigui en l’àmbit del
desenvolupament de l’estructura
floral, la taxonomia, la biologia de la
pol·linització o la genètica, per la qual
cosa han fascinat tant botànics com
naturalistes al llarg del temps.

vigent en matèria de protecció
d’espècies, tant internacional, com
estatal i autonòmica.

Les orquídies són prou conegudes
com a plantes ornamentals, per la qual
cosa han estat objecte, al llarg del
temps, de cultiu per comercialitzar-les.
Així i tot, un bon nombre d’espècies
formen part de la flora silvestre i,
malgrat
la
seva
distribució
principalment per les regions tropicals
del planeta, la flora mediterrània
també n’és rica en espècies, en
particular dels gèneres Ophrys i Orchis,
que podem trobar a les nostres
garrigues. Malgrat que, a vegades, les
seves poblacions estan formades per
nombrosos exemplars, hi ha espècies
que són rares o de distribució molt
reduïda.

Donar a conèixer al públic en general
i a totes les persones amants de la
natura les característiques i
peculiaritats de les orquídies de la
Ruta de Pedra en Sec, de la serra de
Tramuntana i de les Balears.

Cal recordar que les orquídies estan
catalogades i protegides per la normativa

Aquesta tercera jornada tècnica
dedicada a les orquídies que es
poden trobar al llarg de la Ruta de
Pedra en Sec i de la serra de
Tramuntana, pretén de la mà de
persones expertes reconegudes en la
recerca i en l’estudi d’aquesta família,
assolir els objectius següents:

Donar a conèixer el valor de les
orquídies, de la flora i vegetació i de la
biodiversitat en general i la necessitat
de preservar-les.

Per altra banda, aprofitant la
celebració de la jornada tècnica,
s’inaugurarà la mostra fotogràfica,
educativa i itinerant «Les orquídies.
Petites joies de la natura», que
romandrà exposada a la sala
d’exposicions del Centre Cultural la
Misericòrdia.

Divendres 23 de novembre de 2018

Programa

Mostra fotogràfica i educativa
12.00 h Inauguració de la mostra fotogràfica, a càrrec de la consellera
executiva de Medi Ambient, Sandra Espeja Almajano, i visita
guiada a càrrec dels ponents.

Les orquídies. Petites joies de la natura
L’exposició romandrà oberta al públic fins a l’11 de gener de
2019. Després tindrà caràcter itinerant i serà objecte de préstec
als ajuntaments, a les sales d’exposicions, als centres i als
equipaments culturals que ho sol·licitin.

Jornada tècnica
17.00 h Recepció de les persones assistents i inauguració de la jornada
tècnica, a càrrec de la consellera executiva de Medi Ambient,
Sandra Espeja Almajano.
17.15 h Presentació del Proyecto Orquídeas Ibéricas, a càrrec de
Roberto Gamarra, doctor en ciències biològiques i professor
titular de botànica de la Facultat de Ciències de la Universitat
Autònoma de Madrid
18.00 h «Les orquídies de Balears: aspectes de la seva biologia i conservació»,
a càrrec de Joan Rita, doctor en ciències biològiques i professor
titular de botànica de la Facultat de Ciències de la Universitat
de les Illes Balears
18.45 h Pausa
19.15 h «Les orquídies de la Ruta de Pedra en Sec i la serra de Tramuntana»,
a càrrec de Guillem Alomar, naturalista, encarregat forestal del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
20.00 h Presentació del projecte «Les orquídies. Petites joies de la natura»
a càrrec de Miquel Àngel Gual i Luís Alberto, Fotògrafs de Natura.
20.45 h Cloenda de la jornada tècnica.

