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A partir de dilluns 24 de maig

Mapa interactiu amb imatges i descripcions de diferents cavitats del Geoparc Orígens a través de la 
plataforma Instamaps de l’ICGC. Imatges de Juan C. Gómez i Jordi Colom. 
Societat d’Amics de la Muntanya, Federació Catalana d’Espeleologia, ICGC

EXPOSICIÓ VIRTUAL: El Geoparc sota terra

Dilluns 24 de maig de 10.00h a 12.30h
WEBINAR: Construyendo la historia de la Cova del Tabac desde una

perspectiva pluridiscilpinar: presente, pasado y futuro
10.00h  Presentación 

Núria Verdeny (Geoparc Orígens) - Susana Vega (Espai Orígens - CEPAP UAB)
10.15h  Reconstruyendo la historia geológica de la Cova del Tabac 

Alfonso Benito Calvo (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana)
10.35h Nuevos restos paleontológicos en la Cova del Tabac

Diego Arceredillo (Universidad Isabel I)
10.55h Proyección del cortometraje “Las pinturas de la Cova del Tabac”

11.20h  La Cova del Tabac: en el ojo del valle. Nuevos datos desde la arqueología
Jorge Martínez-Moreno (Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona)

11:45h La Cova del Tabac, una ruta para conocer el pasado mediante el uso de las TIC
Laura Pinto Font (Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Histìoric)

12.10h Preguntas y cierre

EXPOSICIÓ VIRTUAL: Cuevas y Karst de los Geoparques españoles
Mapa intercatiu amb exemples de paisatge càrstic i coves de diferents Geoparcs d’Espanya a través 
de la plataforma Instamaps de l’ICGC.
Foro Español de Geoparques, ICGC
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Dimarts 25 de maig de 18.00h a 20.00h 
WEBINAR: Todo lo que siempre quisiste saber de los Geoparques
18.00h  Presentación de las Jornadas de la sesión
Elena Mateo (Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo) y Javier López (Geoparque Villuercas Ibores - Jara) 
18.10h ¿Qué es un Geoparque? - José Ángel Sánchez (Geoparque Las Loras)
18.25h Breve historia de los Geoparques en España - Asier Hilario (Geoparque Costa Vasca)
18.40h El trabajo en red de los Geoparques mundiales de la UNESCO
José Luís Palacios (Red de Geoparques de Latinoamérica y Caribe)
18.55h El Foro español de Geoparques
José María Barrera (coordinador del Foro español de Geoparques)
19.10h Cómo convertirse en Geoparque mundial de la UNESCO
Juana Vegas (Instituto Geológico y Minero de España)
19.25h El proceso de Montañas de Courel hasta convertirse en Geoparque
Martín Alamparte (Geoparque Montañas do Courel)
19.40h Preguntas y cierre

Les 2 exposicions es poden trobar a:  https://www.geoparcorigens.cat/ciencia/patrimoni/coves-i-carst

 El webinar es realitzarà des de la plataforma Zoom

COVES I CARST
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Dijous 27 de maig de 19.00h a 20.00h 

Mont-rebei, Collegats, Terradets, Erinyà, Lo Pas nou... Com s’han format aquests congostos i quina 
relació tenen amb la temàtica de coves i carst és el que descobriràs en aquesta xerrada.
Xavi Mir, coordinador científic del Geoparc Orígens 

XERRADA VIRTUAL: La formació dels congostos del Geoparc Orígens

Divendres 28 de maig a les 18.00h

Participació a l’Hora del Conte de la Biblioteca Pública Maria Barbal
 de Tremp amb el conte “L’estalactita ploramiques” 

de Sílvia Colomé i il·lustracions de Delphine Labedan
Interpretació per Susagna Navó

Cal inscripció a: www.entrapolis.com
Lloc: La Lira (TREMP) i virtual en directe per l’Instagram @bibliotremp

HORA DEL CONTE: L’estalactita ploramiques

Dissabte 29 de maig a les 10h

Camí tradicional que unia la Serra de Sant Gervàs i la Terreta amb la Vall d'Adons, on veurem formes 
diverses de modelatge càrstic. A l’esquerda natural del pas del Portús creuarem al vessant sud de la 
muntanya per observar l'espectacularitat de les parets verticals. Seguirem la ruta per visitar una zona
de dolines i observar la boca del Graller del Portús, de més de 18 metres de diàmetre i 6 de fondària. 
Itinerari guiat per Federació Catalana Espeleologia  (8 km anada i tornada - 400m desnivell)
Cal inscripció a: https://www.espeleologia.cat/ca/actualitat/activitats-geoparc-origens-2021/
Punt de trobada a la plaça d’ADONS   

SORTIDA GUIADA: Paisatge càrstic del Portús

Diumenge 30 de maig a les 12.00h

Inauguració de l’exposició amb representants de la SAM i el coordinador científic del Geoparc Orígens
Lloc: Epicentre, centre de visitants del Geoparc (TREMP)

Cal inscripció a: info@geoparcorigens.cat
L’exposició estarà disponible tot el mes de juny en horari d’obertura de l’Epicentre

EXPOSICIÓ: El Geoparc Subterrani

Dimarts 1 de juny de 19.00 a 20.00h

Es parlarà sobre la formació d'estanys càrstics, la seva importància ecològica
i de com la seva formació ens permet esbrinar les condicions climàtiques passades.
Arnau Blasco, Investigador del departament de Biologia Evolutiva, 
Ecologia i Ciències Ambientals de la UB 

XERRADA VIRTUAL: Els estanys càrstics del Geoparc Orígens

 La xerrada virtual es realitzarà des de la plataforma Zoom

La xerrada virtual es realitzarà des de la plataforma Zoom
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Les activitats virtuals es realitzaran des de la plataforma Zoom
Els vídeo quedaran disponibles al Canal de YouTube del Geoparc Orígens

Per no perdre’t res, subscriu-te al canal: www.youtube.com/GeoparcOrigens
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Dijous 3 de juny de 19.00h a 20.00h.

Els estanys de Basturs són la manifestació actual de surgències d’aigua subterrània de 
l’aqüífer de l’Areny. En el passat geològic recent s’hi van acumular dipòsits calcaris que formen
turons amb possibles paral·lels a la superfície de Mart.
Carles Roqué Pau, professor titular de Geodinàmica Externa i Geomorfologia, Universitat de Girona

XERRADA VIRTUAL: Els estanys de Basturs, una dinàmica càrstica singular

Divendres 4 de juny de 20.00h - 22.00h 

Sabíeu que sense els ratpenats no podríem sortir a sopar a l'exterior perquè 
tindríem milers de mosquits perseguint-nos? 
I que sense ells no podríem menjar xocolata?

Aquests petits mamífers ens ajuden a viure millor. 
Amb aquesta activitat aprendrem a conèixer-los bé 

i a observar-los al capvespre.
Maria Mas, Museu de Ciències Naturals de Granollers

Lloc: Sala de Plens - Ajuntament de Llimiana (LLIMIANA)
Cal inscripció a: info@geoparcorigens.cat

XERRADA PRÀCTICA: Els ratpenats de la Cova dels Muricecs

Amb el suport de:

Ajuntament 
de Llimiana

 La xerrada virtual es realitzarà des de la plataforma Zoom

Més endavant s’anunciarà a través de quina plataforma es farà el webinar de los Geoparques españoles 
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Centre de visitants del Geoparc


