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El programa de cursos naturalistes de la Institució es 
complementa amb diverses sortides tècniques per co-
nèixer sobre el terreny com es duen a terme determinats 
projectes de recerca naturalista.
Per formalitzar la inscripció, tant als cursos com a les 
sortides, cal posar-se en contacte, com a mínim, deu 
dies abans del seu l’inici, amb la Secretaria de la ICHN, 
donant el vostre nom, adreça electrònica, número de 
telèfon i DNI.
Una vegada feta la inscripció, cal fer l’ingrés de la matrícula 
al compte de la ICHN, a MicroBank (ES51 0133 3001 2042 
0000 2683), fent constar el vostre nom i el del curs al 
qual us matriculeu. La inscripció es considerarà vàlida 
després d’haver realitzat el pagament.
En el cas que una persona vulgui anul·lar la inscripció, 
només recuperarà el 80 % de l’import, sempre que ho 
sol·liciti amb una antelació mínima de quinze dies respecte 
a l’inici del curs.
Els cursos estan limitats a 20 places. La matrícula es 
farà per rigorós ordre d’inscripció, d’acord amb la data 
de l’ingrés de la matrícula. Hi haurà una llista d’espera 
per cobrir baixes eventuals.

Els cursos que no comptin amb un nombre mínim d’as-
sistents es podran anul·lar i es retornarà l’import íntegre 
de la inscripció.
Els socis de les entitats adherides a la ICHN, els de l’SCB 
i els de la FEEC, tindran el mateix preu d’inscripció que 
els socis de la ICHN. Els estudiants menors de 30 anys i 
que ho siguin a dedicació completa i els aturats, gaudiran 
d’un descompte especial.
El preu de la matrícula inclou l’assistència a les sessions 
teòriques i pràctiques, la documentació i l’assegurança 
per accident o danys a tercers. El transport, els àpats i 
l’allotjament no hi són inclosos.
Les sortides tècniques a projectes de camp són gratuïtes, 
però cal formalitzar la inscripció prèvia.
En funció de les condicions climatològiques i tenint en 
compte que es tracta d’activitats de camp, majoritàri-
ament, cal portar l’equipament adequat (roba d’abric, 
impermeable, llanterna, calçat adequat, barret, pro-
tecció solar, protecció contra insectes, aigua, etc.). Els 
desplaçaments durant els cursos es faran a peu o amb 
els vehicles dels assistents.
Posteriorment, s’enviarà un certificat d’assistència als que 
hagin assistit als cursos amb aprofitament.

INFORMACIÓ
I INSCRIPCIÓ

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Secretaria de la ICHN. 
De dilluns a divendres.  
Tel: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.
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DATES
23 i 24 d’octubre de 2021

PROFESSORAT
Jaume Llistosella, Universitat de Barcelona, i Joan Moisès, Associació 
Micològica Bitxac.

CAL QUE PORTEU
Material i equipament de camp. Menjar i beguda pel dia de la sortida. El 
desplaçament es farà amb vehicles privats.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 23 d’octubre, a les 9 h; diumenge 24 d’octubre, a les 8 h, al 
Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana, Santa Bàrbara (el Montsià).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN, els de les entitats amb les quals té 
acords de col·laboració i els residents a les Terres de l’Ebre, és de 30 €, per 
als altres inscrits és de 54 € (estudiants i aturats 40 €).

ELS BOLETS DE LES 
TERRES DE L’EBRE. 

DISSABTE
De 9 a 14 h. Sessió teòrica. Introducció al món 

dels fongs: característiques i formes de vida; fongs 

i bolets. Ecologia dels bolets. Els ascomicots, 

característiques i principals grups.

De 14 a 16 h. Dinar de camp o en establiments 

propers.

De 16 a 20 h. Sessió teòrica. Els basidiomicots, 

característiques i principals grups. La importància 

dels diferents tipus de sòls en els bolets; bolets 

que es cultiven. La cuina del bolet, com els podem 

conservar. Normativa i consells per a la recol·lecció 

de bolets.

DIUMENGE
De 8 a 14 h. Sortida pràctica de coneixement 

dels bolets al massís dels Ports.
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