SEMINARI
QUERA
Grup de geoconservació

El patrimoni geològic en la gestió del territori

Des de fa uns anys que el patrimoni geològic es reivindica com a valor territorial a preservar amb
les seves particularitats i característiques.
Aquest seminari vol posar en contacte diferents experiències i debatre quina és la millor estratègia
per conservar aquest patrimoni en el Pirineu i Prepirineu Oriental.

PROGRAMA MATÍ
10:00 a 11.30 Ponències
11:30-12:00 Pausa
12:00-13:45 Experiències
14:00-15:00 Dinar
(Càtering - 10€)

participa-hi
l'espai EXPERIÈNCIES
està obert a diferents
aportacions
que
es
vulguin presentar.
@
quera.geoconservació
@gmail.com

(*) = pendent de confirmació

PROGRAMA tarda
15:30-18:00 debats i
conclusions

ponències
L’interès geològic del vulcanisme del Pirineus – Joan Martí i Molist (director
del ICTJA del CSIC)
La conservació del patrimoni natural i geològic en el PNZVG – Emili Bassols
Isamat (responsable de la conservació del Patrimoni Natural Geològic)
La gestió del patrimoni geològic a Catalunya. L’inventari d’espais d’interès
geològic i reptes de Futur– Nàdia Herrero Martínez (Servei de Planificació
de l’Entorn Natural)
Noves estratègies per la conservació del Patrimoni Geològic– Àngel
Salazar Rincon (ICHN)
Filosofia i ètica en la conservació del patrimoni geològic – Raül Valls (CST)

experiències
El patrimoni geològic del Cadí. Divulgació – Joan Casoliva (PN del Cadí)
Inventari del Patrimoni Geològic de Coma de Vaca – Miquel Casas (geòleg i
pastor del grup Quera (CST))
La priorització dels afloraments d’interès en el PNZVG. Llorenç Planagumà
(geòleg del CST)
Educació Ambiental i conservació del patrimoni geològic en el PNZVG Octavi Bonet i Blanch (Tosca EA)
Quera, un grup de geoconservació – Mireia Jiménez (Hidrogeòloga del CST)
Espais d’interès geològic i les xarxes socials – Ingrid Terricabres i Llorenç
Planagumà (Geòlegs del grup Quera (CST))
La custòdia del territori i la geoconservació (*)
La geoconservació en el Paratge Tudela - Marta Puiguriguer (AXIAL)
El geoloSketchers, una eina d'interpretació de la geologia - Isaac Camps
(geòleg i autor de Bloc de Camp)

temàtiques
Metodologies d’inventaris de punts d’interès geològic
El patrimoni geològic en els Pirineus
Els espais i punts d’interès geològic no inclosos dins els espais naturals
protegits.

CEINR - C/St Miquel, 44
Ribes de Freser

AMB EL SUPORT DE

Dimarts, 22 d'octubre
de 2019

amb la col·laboració de

quera.geoconservació@
gmail.com
669.314.491 (Llorenç)

