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Codi: 25T1

Àmbit: Medi Ambient
Divendres 3

CURS DE GEOLOGIA PRÀCTICA: CONEIXEMENT I
CONVIVÈNCIA AMB EL NOSTRE ENTORN
Dates: Del 2 al 4 de juliol

Localitat: Tremp

Coordinació: Jaume Porta Casanellas (Departament de Medi
Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)
Equip docent: Xavier Berástegui Batalla (Institut Geològic de
Catalunya), Esmeralda Caus Gràcia (Universitat Autònoma de
Barcelona), Rogelio Linares Santiago (Universitat Autònoma
de Barcelona), Gonzalo Rivas Casamajó (Institut Geològic
de Catalunya) i Joan Rosell Sanuy (Universitat Autònoma de
Barcelona)

Gonzalo Rivas i Esmeralda Caus
09.00-10.30 h La Conca de Tremp, un llibre d’història geològica.
Evolució, sediments, fòssils i recursos naturals
10.45-19.00 h Sortida de camp: Carràmia, Abella de la Conca,
Collada Gassó i el Boumort
Dissabte 4

Rogelio Linares
09.00-10.30 h Morfologia glacial i geologia aplicada: riscos geològics, hidrogeologia i recursos naturals
10.45-19.00 h Sortida de camp: Montcortès, Sallent i Estany
Gento

Resum del curs: L’any 2008, en el marc de les activitats de la
Universitat d’Estiu, vam fer un primer curs de geologia general
amb l’objectiu de fer una pinzellada sobre el món de la geologia a
partir d’un marc geogràfic com el Prepirineu i el Pirineu lleidatans.
Enguany, aquest objectiu segueix vigent, i el que s’introdueixen
són nous marcs geogràfics i geològics. En certa manera, el curs
ha de permetre entendre els elements geològics d’un paisatge, no
exclusivament pel que fa a la seva gènesi, així com saber quines
són les decisions adequades que hem de prendre en les actuacions i
activitats sobre el terreny.
El curs s’adreça a estudiants de Geologia, Enginyeria, Medi
Ambient i Biologia, i a professionals d’aquestes àrees, professorat
de primària i secundària i també a tothom interessat en aquests
temes i en el patrimoni natural en general.

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.
Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.
Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle Sí

No

Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament
La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir

ALLOTJAMENT
L’Ajuntament de Tremp pot facilitar informació sobre l’allotjament per als
participants del curs
Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1
25260 Tremp
Tel. 973 650 005
culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat

Nombre d’hores lectives: 30
Espai: Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu: 60 €
Límit de places: 40
Programa:
Dijous 2

Xavier Berástegui i Joan Rosell
09.00-10.30 h Introducció a la paleogeografia del Pirineu. Origen
i evolució del Pirineu
10.45-19.00 h Sortida de camp a la vall d’Àger: l’Ametlla del
Montsec, Cal Manyo, la Passarel·la i Terradets
Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat
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