www.aepect.org

cies
n
è
r
e
f
n
o
c
e
C i cl e d

AEPECT 2017

LA GEOLOGIA ÉS NOTÍCIA
L’actualitat ens demostra, dia a dia, que "la
Geologia és noticia". Així ho expressa el títol de la
secció de la revista Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra que publica l’AEPECT.
Fa tres anys el tema era els terratrèmols de l’Ebre
i aquest any sembla que Itàlia no deixa de
tremolar. L’any passat les altes temperatures i
sequera contrasten amb les temperatures fredes
d’aquest hivern. En mig de tot això, la recerca
científica al nostre territori és destacable i els
resultats són d’interès pel públic en general.
La geologia és notícia i en volem parlar

AEPECT Catalunya aposta aquest 2017 per
una nova edició del cicle de conferències on
experts ens exposin la seva visió de fenòmens
geològics i la seva repercussió social. Amb la
voluntat d’acostar-nos a tot el territori català,
aquest és un cicle itinerant amb una conferència a
diferents ciutats catalanes: Girona, Lleida i
Tarragona

DIA 3 DE FEBRER - GIRONA
Lloc: Aula magna de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona. (Avda Montiliv s/n, Girona).
Hora: 13:00
Conferència: Un maar de tresors: el jaciment
paleontològic del Camp dels Ninots
A càrrec de: Gerard Campeny i Bruno Gómez Geòleg.
Investigadors de l’Institut Català de Paleoecologia Humana
i Evolució Social i directors del projecte de recerca del
Camp dels Ninots
DIA 17 DE FEBRER - LLEIDA
LLOC: Institut d’Estudis Ilerdencs. (Plaça Catedral s/n,
25002 Lleida).
HORA: 19:00
Conferència: Les Ciències de la Terra per a un individu
i una societat conscient
A càrrec de: Gonçal Rivas Geòleg, responsable del
Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya i Director Científic del projecte
Geoparc Conca de Tremp-Montsec.
DIA 3 DE MARÇ - TARRAGONA
Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili
(Sala de Graus)
Hora:19:00
Conferència: Impacte de la pesca d’arrossegament en
la dinàmica sedimentaria i morfologia submarina del
marge Català
A càrrec de: Dr Pere Puig. Doctor en Geologia,
investigador Científic de l’Institut de Ciències del Mar de
Barcelona (CSIC).

