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AEPECT 2016

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 dos anys el tema era els terratrèmols de
l’Ebre i aquest any ens han sorprès uns
terratrèmols al cap de Creus i un a Melilla que va
causar danys. Les altes temperatures i sequera
contrasten amb les pitjors inundacions
esdevingudes al Regne unit i ens fan preguntar
si és el Niño o el canvi climàtic
La geologia és notícia i en volem parlar
AEPECT Catalunya aposta aquest 2016
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’acostarnos a tot el territori català, aquest és un cicle
itinerant amb una conferència a diferents
ciutats catalanes: Girona, Lleida, Tarragona i
Manresa

DIA 26 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: Set històries de la geologia de Girona
A càrrec de: Dr. David Brusi i Carles Roqué. Geòleg.
Professors de la Universitat de Girona. En David Brusi és
l’actual president de la AEPECT
DIA 4 DE MARÇ - LLEIDA
LLOC: Institut d’Estudis Ilerdencs. (Plaça Catedral s/n,
25002 Lleida).
HORA: 19:00
Conferència: Ordre, ordre! Cristalls i simetria
A càrrec de: Dr Lluís Casas. Geòleg. Professor de la
universitat Autònoma de Barcelona.
DIA 11 DE MARÇ - TARRAGONA
Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili
(Sala de Graus)
Hora:19:00
Conferència: Geologia i clima: una aproximació a la
reconstrucció dels climes antics des del registre
geològic
A càrrec de: Dr Ramon Salas. Doctor en geologia,
professor de la Universitat de Barcelona
DIA 16 DE MARÇ - MANRESA
Lloc: Sala d'actes de l'EPSEM
Hora:19:00
Conferència: Cooperació de l'EPSEM al món per a la
sostenibilitat de la mineria
A càrrec de: Marc Bascompta Massanés, Enginyer de
mines, doctorant de la EPSEM i president de l’ONG
Mineria per al desenvolupament

