
 
 

La Càtedra de l’Aigua Natura i Benestar 
contribuirà amb el seu coneixement a la 

Fira Guilleries 2018 
 

La Fira Mercat de les Guilleries tindrà lloc aquest cap de setmana a Sant 
Hilari Sacalm 

 
 
Girona, 11 d’octubre de 2018. Els dies 13 i 14 d’octubre tindrà lloc la Fira Mercat de les 

Guilleries a Sant Hilari Sacalm (http://www.firaguilleries.cat). En aquesta tercera edició, la 

Càtedra de l’Aigua Natura i Benestar hi participarà a través de la presentació del Catàleg de 

fonts del Sant Hilari Sacalm i amb l’organització de la taula rodona “La riera d’Osor”, on es 

discutirà la gestió de l’aigua i els recursos d’aquesta riera.  

 

El Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm és un projecte coordinat per la Càtedra de l’Aigua, 

Natura i Benestar, la  presentació del qual tindrà lloc aquest dissabte, a les 11:15 h, a la Sala 

Noble de l’Ajuntament, a càrrec de David Soler (Grup de Recerca de Geologia i Cartografia 

Ambiental de la UdG) i Anna Menció (Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar). 

 

A continuació, la taula rodona “La riera d’Osor” estarà moderada per Lluís Benejam i Anna 

Menció (Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar) i hi participaran la investigadora del Grup de 

recerca en Ecologia aquàtica continental de la UdG, Helena Guasch; l’alcalde d’Osor, Joan Pla; 

Jordi Rotllant, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm; i 

Pere Masó, en nom de l’Associació de Pesca Esportiva la Gorga. 

 

La Càtedra interuniversitària de l’Aigua, Natura i Benestar (http://www.catedraaigua.cat) està 

impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i dirigida per dues universitats: Universitat 

de Girona (Dra. Anna Menció) i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Dr. 

Lluís Benejam). La Càtedra de l’Aigua treballa pel desenvolupament del territori a partir de la 

interacció entre els diferents agents socials i les universitats en aquells àmbits en què aquestes 

poden aportar expertesa.  

 

http://www.firaguilleries.cat/
http://www.catedraaigua.cat/


La Càtedra de l’Aigua té com a objectiu generar, difondre i transferir coneixement sobre el 

patrimoni natural de les Guilleries, amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar un model de gestió 

territorial sostenible en el marc d’aquest espai natural. En concret, les línies de treball que es 

desenvolupen s’emmarquen en la temàtica del patrimoni natural, treballant principalment 

amb l’aigua, el territori i la biodiversitat. 


