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VI SETMANA DELS 

GEOPARCS
EUROPEUS

2022
del 23 de maig al 5 de juny

Desenvolupament Sostenible a les Muntanyes



Lloc: Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp i en 
directe pel canal d’Instagram @bibiotremp
Cal inscripció a: www.entrapolis.com

Inscripcions: http://tinyurl.com/apadrinaunaroca

#EGNWeek2022

Diu la llegenda que la Serra de Boumort estava vigilada per l’esperit del gran bou que mantenia la 
vall fèrtil. Quan algú va prendre l’esquetllot del bou, va arribar la desgràcia. La Coloma i l’Om 
començaran una gran aventura per descobrir el misteri de Boumort.
Públic infantil: de 3 a 9 anys

HORA DEL CONTE: La Coloma, el Jan-Roy i el 
misteri de Boumort

Divendres 27 de maig de 17.30h a 18.00h

Apadrina una Roca és un programa de voluntariat que cerca la 
conservació i el seguiment del patrimoni geològic a nivell de tot 
l’estat espanyol. T’expliquem com funciona per a que tu també 
puguis apadrinar un lloc d’interès geològic al Geoparc Orígens.

JORNADA VIRTUAL: Monitoritzant el Pirineu: els recursos 
hídrics i els riscos naturals enfront del Canvi Cimàtic

XERRADA VIRTUAL: Apadrina una Roca 
al Geoparc Orígens

Dilluns 23 de maig de 12.00h a 13.00h

A càrrec de Vanesa Freixa Riba, autora i il·lustradora 
del conte

Instuto Geológico y Minero de España i Geoparc Orígens

Dimarts 24 de maig de 16.00h a 18.00h

La monitorització és imprescindible per a l’adaptació al canvi climàtic. La caracterització dels 
recursos hídrics i els riscos naturals és clau per a un desenvolupament sostenible al Pirineu.

En aquesta jornada divulgativa diferents entitats que treballen en aquest 
àmbit presentaran els treballs més recents sobre:

- L’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic
- El projecte PIRAGUA: caracterització del cicle hidrològic als Pirineus
- L’eina InfoGruixNEU: gruix de neu i la seva comparativa climàtica
- El projecte PyrMove: prevenció i gestió del risc d’esllavissades
- La Xarxa experimental de mesura dels paràmetres físics dels sòls

La jornada es realitzarà per la  plataforma virtual Teams
www.icgc.cat
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Lloc: Local social a Montcortés

Lloc: Centre d’Interpretació del Montsec de Meià a Vilanova de Meià

Crea i emporta’t la teva mascota del Geoparc! Podràs escollir entre dos dinosaures: 
la Crestaure, una hadrosaure de color verd i l’Urpes, un titanosaure taronja. 
A partir de 8 anys. Menors acompanyats d’un adult.

L’estudi de l’aigua i els sediments de l’estany de Montcortés 
proporcionen informació sobre el canvi climàtic passat i present. 

Presentació de dades físiques, químiques i biològiques.

Descobreix el fascinant món dels dinosaures del Geoparc Orígens. 
Podràs conèixer quins eren els dinosaures més importants que habitaven en 
aquest territori, com eren i com vivien.

L’Urpes i la Crestaure

XERRADA: Evidències del Canvi Climàtic a 
l‘Estany de Montcortés

XERRADA i TALLER INFANTIL 

A càrrec de la Dra. Teresa Vegas Vilarúbia, Universitat de Barcelona i 
el Dr. Valentí  Rull, Institut Botànic de Barcelona (CSIC)

A càrrec de Neus Uroz

Àngel Galobart - Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i Museu de la Conca Dellà

Dissabte 28 de maig de 12.00h a 13.00h

Dissabte 28 de maig de 11.00h a 13.00h

Lloc: La Portella (passat el poble de Pobellà - recoma-
nable portar vehicle alt)
Inscripcions: http://tinyurl.com/laportella

A càrrec de Marc Porta - Geoesquerat i Xavi Mir - Geoparc Orígens

Trobada tècnica i interpretativa del paisatge que ens ofereix la Vall Fosca, 
des de la seva creació geològica i geomorfològica fins a l’actualitat. Es 
parlarà de com ha influenciat la ramaderia en el paisatge de la vall al llarg 
de la seva història. També es debatrà quin és el futur que li espera.

TROBADA TÈCNICA: La influència de l’activitat 
ramadera en el paisatge de la Vall Fosca

Dissabte 28 de maig de 17.00h a 18.30h

El món dels dinosaures
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18.00h   Benvinguda
Maria Pilar Cases, presidenta del Geoparc mudial UNESCO Orígens
18.15h Presentació del llibre “Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran”
Laura Puigbert - Observatori del Paisatge de Catalunya
18.45h Presentació de l’estudi “Eines per la gestió i ordenació del 
paisatge i de l’espai agrari a l’àmbit del Geoparc Orígens”.
Pilar Mallol, enginyera agrònoma - Gaena environment SL
19.30h Torn obert de preguntes

Lloc: Centre de Suport Territorial Pirineus de l’ICGC - Tremp

JORNADA: El Paisatge del Geoparc Orígens
Dimarts 31 de maig de 18.00h a 20.00h

Punt de trobada: Plaça Major de Sant Cristòfol de la Vall

La Keyline, disseny línia clau, segueix un patró que marca la 
geologia del terreny. Una tècnica innovadora per aprofitar al màxim 

els recursos naturals com l’aigua de pluja i evitar l’erosió, reduint 
costos i millorant la collita.

SORTIDA INTERPRETADA: Tècnica Keyline 
en finques d’oliveres

Diumenge 29 de maig de 10.00h a 12.00h

Ivan Caelles, enginyer agrònom responsable d’ERM del Pallars

Lloc: Espai Cultural La Lira (Tremp)

L’audiovisual del Geoparc Orígens “Un viatge en el temps” va ser guardonat amb el primer premi 
dins el Festival de Cinema de la Xarxa mundial de Geoparcs, entre més de 70 vídeos presentats. 
En aquest acte es farà donació del premi a Anna Soldevila de Soona films, productora de 
l’audiovisual  i es visualitzarà el vídeo guanyador, així com els altres vídeos que es van produir al  
mateix moment.

ACTE: Entrega del premi a l’audiovisual “Un viatge en el temps” 
Dilluns 30 de maig de 18.00h a 19.00h

Geoparc mundial UNESCO Orígens i Ajuntament de Tremp

Inscripcions: http://tinyurl.com/jornadapaisatge
PLACES LIMITADES



SORTIDA INTERPRETADA: Bany de bosc a la 
Roureda d’Aulàs

Sessió guiada per dibuixar la població d’Abella de la Conca i els seus entorns.
A partir de 16 anys. Places limitades. Inclou material: quadern de dibuix i retoladors.

TALLER  ADULTS: Rural sketch
Divendres 3 de juny de 17.45h a 20.45h

Jordi Beltran - El Cau de l’Art
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Punt de trobada: Aulàs -  42° 16' 9.6712" N 0° 47' 52.7964" E

Celebrem el Dia del Medi Ambient amb un bany de bosc, per connectar 
amb la natura i el seu potencial sanador amb una experiència pels cinc 

sentits. La ruta consisteix en un passeig d’anada i tornada d’un quilòme-
tre en total amb 80m de desnivell positiu i 80m de desnivell negatiu. 

Diumenge 5 de juny de 11.00h a 13.00h

Nati Estibanez - Excursions NatCure

Lloc: Plaça de l’Om de Peramea

Tallers realitzats per entitats col·laboradores del Geoparc Orígens.
TALLERS FAMILIARS: Pell i llana
Dissabte 4 de juny de 10.00h a 13.00h

10.00h   Demostració del treball amb pell d’ovella
Edu Marín - Artetu 
11.30h   Taller de feltre 
Lina Ratia - Akarona

Amb el suport de:

Ajuntament 
d’Abella de la Conca 

Participen:

Lloc: Abella de la Conca
Inscripcions: http://tinyurl.com/ruralsketch

PLACES LIMITADES

Ajuntament 
de Baix Pallars

 Inscripcions a: excursionsnatcure@gmail.com - 678 27 73 08
PLACES LIMITADES


