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ALLOTJAMENT
32U5 Medi Ambient

EL TERMALISME ALS PIRINEUS 
CENTRALS: APLICACIONS 
MEDICINALS I LÚDIQUES

Del 23 al 27 de juliol
La Seu d’Urgell

L’objectiu del curs és presentar els conceptes i les eines per estu·
diar l’origen, el funcionament i les aplicacions lúdiques i terapèuti·
ques de les aigües termals i mineromedicinals. La hidroteràpia és 
el tractament més antic i constant en medicina, documentat fa uns 
8.000 anys en les primeres civilitzacions. Els romans ja van iniciar 
l’explotació de gairebé la totalitat de les surgències naturals d’ai·
gües termals i mineromedicinals dels Pirineus. Es presentaran eines 
avançades de gestió i protecció dels sistemes termals i d’aigües 
mineromedicinals. Es descriuran els processos que intervenen en 
l’origen i en la composició fisicoquímica de les aigües termals i mi·
neromedicinals, així com la seua explotació adient, per assegurar 
en el temps la preservació del recurs i la constància de les carac·
terístiques fisicoquímiques. Finalment, el curs abordarà els efectes 
terapèutics de la hidroteràpia: biològics, psicològics i simbòlics. 
El curs s’adreça a estudiants i professionals de disciplines naturalis·
tes, d’enginyeria i de gestió de recursos naturals i d’aplicacions te·
rapèutiques de les aigües termals i mineromedicinals, i, en general, a 
tots els qui vulguin fruir dels plaers de les aigües i aprendre quelcom 
sobre la seva natura i origen.

Coordinació Josep M. Màsich Polo (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent Josep Carles Balasch Solanes (UdL), Jaume Baró Aylón 
(UdL), Josep M. Màsich Polo (UdL) i J. Manel Pascual Díaz 
(Agència Catalana de l’Aigua)

Hores lectives 30
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell 
Preu 71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
 + 40,00 € de les entrades als balnearis i 30,00 € d’autocar 

(es pagaran el primer dia de classe)
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 23
 Josep M. Màsich 
09.30·10.00 h Presentació del curs i del professorat
 Carles Balasch
10.00·11.30 h La Terra: origen i estructura interna. Dinàmica 

litosfèrica. Origen i distribució dels fluxos de calor

 Manel Pascual
12.00·14.00 h Estructura geològica dels Pirineus. Evolució dels 

Pirineus
 Manel Pascual
16.00·18.00 h Aqüífers: origen i funcionament. Metodologia 

d’estudi

Dimarts 24
 Josep M. Màsich 
09.30·11.30 h Manifestacions termals i aigües mineromedicinals: 

gènesi i naturalesa. Composició fisicoquímica
 Jaume Baró
12.00·14.00 h Hidroteràpia i terapèutica I
 Jaume Baró
16.00·18.00 h Hidroteràpia i terapèutica II 
 
Dimecres 25
 Josep M. Màsich, Manel Pascual i Jaume Baró  
09.30·16.30 h Visita al sistema hidrotermal de Dorre (la Cerdanya 

Nord) i Les Bains de Couloubret a Ax Les Thermes 
(l’Ariège)

 Origen i funcionament del sistema hidrotermal, ca·
racterístiques de les aigües i aplicacions terapèuti·
ques

Dijous 26
 Carles Balasch, Manel Pascual i Jaume Baró 
09.30·16.00 h Visita al sistema hidrotermal de les Escaldes a An·

dorra
 Origen i funcionament del sistema hidrotermal, ca·

racterístiques de les aigües i aplicacions terapèuti·
ques

Divendres 27
 Carles Balasch, Manel Pascual i Jaume Baró 
09.30·13.00 h Visita al sistema hidrotermal de les Caldes de Mús·

ser i al Balneari de Senillers.
 Origen i funcionament del sistema hidrotermal, ca·

racterístiques de les aigües i aplicacions terapèu·
tiques. Avaluació del curs i posada en comú dels 
resultats i de les conclusions

 

 Vull allotjar·me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 
 

 
Dilluns 16

 
Dimarts 17 

 
Dimecres 18

 
Dijous 19

 
Divendres 20

 
Dissabte 21

 
Diumenge 22

 
Dilluns 23

 
Dimarts 24

 
Dimecres 25

 
Dijous 26

 
Divendres 27

      

Nombre total de nits  C

Import de l’allotjament  28,00 € x C D

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B + D 

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu 
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €

Podeu consultar les cobertures en els webs 
http://estiu.udl.cat/  
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí  / No   


