


La Biomarató de Flora és un 

esdeveniment on els ciutadans de tot el 

territori estatal surten al camp i registren 

el major nombre possible 

d’observacions d'individus vegetals a 

través de fotografies i utilitzant la 

plataforma  de ciència ciutadana 

iNaturalist 

En què consisteix la  

Biomarató de Flora? 



Per a què 

es realitza? 

Per a celebrar el Dia Internacional de la Fascinació 

per les Plantes d’una forma lúdica, didàctica i en la 

que generem coneixement al mateix temps que 

reivindiquem la importància d’investigar i catalogar 

la diversitat dels organismes vegetals 



Qui ho 

organitza? 

La II Biomarató de Flora de l’Estat està 

organitzada per la Societat Espanyola 

de Botànica (SEBOT), una entitat 

fundada el 2019 fruit de l’impuls de 

cinc entitats científiques relacionades 

amb la botànica que han fet un pas 

endavant per a respondre millor al 

repte de posar en valor la diversitat 

vegetal de l’Estat i la utilitat que tenen 

les plantes al planeta i per al benestar 

humà. 



Quan i on es 

farà? 

L’esdeveniment tindrà lloc 

al llarg del cap de setmana 

del 20 al 22 de maig a tot el 

territori estatal. 

Qui hi pot 

participar? 

Tothom hi pot participar! Infants, 

adults, gent gran, estudiants, 

professionals, gent aficionada, 

associacions, escoles, instituts, 

universitats... 



Com hi puc 

participar? 

1. S’hi pot participar de manera 

individual o mitjançant els 

esdeveniments organitzats per 

les associacions locals. 

 

 

2. Per participar cal que instal·lis al 

teu dispositiu mòbil o tauleta 

l’aplicació gratuïta iNaturalist i 

registrar-te.  



3. Un cop registrat, ja pots començar. 

Busca éssers vius, a poder ser 

vegetals (molses, líquens, falgueres, 

arbres, arbusts o herbes) que es trobin 

al teu entorn i fes-ne fotos amb 

l’aplicació iNaturalist.  

 

 
4. Intenta identificar les espècies 

vegetals. Però si no saps reconèixer-

les no pateixis, més tard altres 

usuaris les identificaran per tu! 

Com hi puc 

participar? 



5. Puja les teves observacions a 

iNaturalist per a que formin part del 

projecte català de manera automàtica. 

Aprèn mentre les teves observacions 

són identificades!  

 

 

6. I, en darrer lloc, fes difusió de 

l’esdeveniment: ja sigui per internet o 

en persona. Passa l’esdeveniment a 

amics i familiars de la teva localitat. 

Com més siguem, millor!  

Com hi puc 

participar? 



Altra informació d’interès 

Enllaços a tutorials de l’aplicació iNaturalist 

• https://www.inaturalist.org/pages/getting+started 

• https://www.inaturalist.org/pages/bioblitz+guide 

• https://www.inaturalist.org/pages/video+tutorials 

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
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