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El tema de la trobada és el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Obertes les inscripcions a la novena Trobada d’Estudiosos de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac que tindrà lloc a Castellar

Dilluns 25 de setembre de 2017

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellar han obert les inscripcions a
la novena edició de la Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que
tindrà lloc els dies 21 i 22 de novembre a l’edifici d’El Mirador.

Es tracta d’una proposta oberta a la participació d’investigadors, ja formin part
d’una institució acadèmica o de recerca, membres d’entitats i particulars, que
tindran l’oportunitat de presentar-hi els resultats dels seus treballs amb l’objectiu de
contribuir a la discussió i el debat per tal d’ajudar a consolidar la figura del Parc. A
més, si així ho desitgen els autors, els treballs presentats formaran part d’una
publicació editada per la Diputació de Barcelona.

La jornada és gratuïta però requereix inscripció prèvia, que s’haurà de formalitzar
abans del 22 d’octubre. Per fer-ho, les persones interessades a presentar els seus
treballs hauran d’omplir un formulari que trobaran al web http://parcs.diba.cat
(accés directe clicant aquí), on hauran d’indicar el títol o títols de les comunicacions
i adjuntar un resum per poder-lo incloure a la documentació que es donarà als
assistents a la Trobada.

Cal tenir en compte que, per raons organitzatives, també es demana inscripció
prèvia, a través del mateix web, a les persones que vulguin assistir com a oients a la
IX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

La celebració d’aquesta novena edició de la iniciativa coincideix amb el trentè
aniversari de la primera Trobada, que es va celebrar el desembre de 1987 a
Matadepera. Des de llavors, han estat molts els treballs de recerca i estudi que s’han
centrat en el massís de Sant Llorenç i la serra de l’Obac.
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