
Sala d’actes de l’Arxiu Municipal (carrer de Mar, 63)



L’any passat, quan ens vàrem proposar tirar endavant unes 
Jornades dedicades a l’Espai Mines de Can Palomeres, 
érem conscients que caldria donar continuïtat i començar a 
treballar per a una segona edició. Iniciar un projecte és 
sempre il·lusionador. Mantenir-lo és, potser, més compli-
cat. Aquest repte és el que ens va impulsar a prendre la 
decisió que calia preservar aquest acte amb els mateixos 
principis de participació ciutadana i divulgació científica.

La il·lusió ha perviscut i entre les primeres i les segones 
jornades han succeït moltes coses. Hem avançat moltíssim 
i som conscients que encara queda molt camí per recórrer. 
I volem compartir-ho.

Mantenim l’esperit tricèfal d’aquests Jornades (història, 
paisatge i medi natural) i ho volem fer amb ponències de 
qualitat, que ens facin avançar en el coneixement d’un 
espai únic i singular i carregat de valor.



13 de maig de 2016

20 h Inauguració de l’exposició Les mines de Can Palomeres. Una mirada
Mostra de fotografies de Juli Cardona Girons

Sala d’actes de l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar
Exposició oberta fins el 14 de maig al 19 de juny 

14 de maig de 2016

Jornada 
Sala d’actes de l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar 

9.30         Recepció

10 h         Presentació de la Jornada a càrrec de l’alcalde, Joan Mercader

10.15 h    Estudi arqueològic de les Mines de Can Palomeres,  
                a càrrec de Joan Llinàs, arqueòleg

11 h         Torn de preguntes

11.15 h    Esmorzar 

11.45 h    La custòdia del territori: una eina de conservació de la natura en el  
                segle XXI,  a càrrec de Sergi Marí Pons, coordinador general de la
                Xarxa Custòdia del Territori de Catalunya

12.30       Torn de preguntes

12.45 h    La importància de les mines de Can Palomeres en el estudis epidemio-
                lògics,  a càrrec del dr. Hervé Bourhy, director de Laboratori de l’Institut            
                Pasteur de París i del Dr. Jordi Serra-Cobo, biòleg especialista en     
                quiròpters 

13.30 h    Torn de preguntes

14.30 h    Dinar

17 h         Al Centre Cultural
                Projecció del documental “Els humans i els ratpenats” del Museu de 
                Ciències Naturals de Granollers


