Simposi d’Herpetologia
17 de novembre de 2018 / Activitat Gratuïta
Escola de la Natura de Parets del Vallès – c/Galende nº 12 – Parets del Vallès- Barcelona
10:00 a 10:30 - Benvinguda i presentació del Simposi
10:30 a 11:00 - Dimorfisme sexual en salamandres del mon i validació de la regla de Rensch.
(Felix Amat, Museu de ciències de Granollers)

11:00 a 11:30 - Urodelos asiáticos la conservación con dos caras
(Gustavo Espallargas, D.G.H.T. (Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde )

AG-Urodela

11:30 a 12:00 – Descans per cafè
12:00 a 12:30 - Distribution and Evolution of the western European water frogs (genus Pelophylax) from Catalonia,
northeastern Spain.
(Carolina Molina, Institut de biologia Evolutiva CSIC -UPF/ Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès)

12:30 a 13:00 – Life tritó del Montseny
(Felix Amat, Museu de ciències de Granollers)

13:00 a 15:00 – Temps per dinar
15:00 a 15:30 - A small gecko on a small island: Systematics and Evolution of the Arabian endemic gecko Pristurus
minimus Arnold, 1977 (Squamata, Sphaerodactylidae)
( Héctor Tejero-Cicuéndez, Institut de biologia Evolutiva CSIC -UPF )

15:30 a 16:00 - An integrative assessment of the diversity, phylogeny, distribution, and conservation of the
terrestrial reptiles (Sauropsida, Squamata) of the United Arab Emirates.
(Bernat Burriel, Institut de biologia Evolutiva CSIC -UPF)

16:00 a 16:30 - Perdua de diversitat d’amfibis al Delta del Llobregat
(Adrià Jordà, Universitat de Barcelona)

16:30 a 17:40 – Projecció de la Pel·lícula “Minutes to die”
“El documental Minutes to Die porta als espectadors a les llars i els llits dels hospitals de les víctimes de mossegades de serps, a
laboratoris on els científics estan desenvolupant tractaments nous, millorats i rendibles, a una reunió fonamental de funcionaris
de salut pública en l'Organització Mundial de la Salut.
Descrivint les limitacions de la infraestructura mèdica rural, els desafiaments econòmics del antiverí i la devastació financera per
a les famílies de les víctimes de la mossegada de serp, que en la seva majoria són treballadors agrícoles i nens, la pel·lícula deixa
clar que aquest problema de salut també és un problema de pobresa. La iniquitat i la justícia social.
Dirigida per James Reid i produïda per la Fundació Lillian Lincoln.”

17:40 a 18:20 – Debat sobre la problemàtica de la mortalitat provocada per les serps a reu del mon amb Juan Jose
Calvete, Expert en expert en venòmica i antivenòmica de serps, Instituto de Biomedicina de Valencia.

18:20 a 21:30 – Sortida de camp a Gallecs, projecte de conservació de Salamandra salamandra a la Plana Vallesana
amb Laia Pérez-Sorribes, Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets del Vallès.

