Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec, del 15 al 17 de setembre de 2017

I TROBADA DE CAMP de l’AEPECT
Formació de geologia de camp

L’activitat “Trobada de camp de l’AEPECT” neix
amb un doble objectiu, per una banda, propiciar
una trobada anual entre els membres de
l’AEPECT, oberta a tothom; i per l’altra, oferir una
actualització de formació de camp i de geologia
aplicada per a professors.
En aquesta primera ocasió s’ha escollit la Conca
de Tremp-Montsec, zona de gran interès geològic,
que ha presentat la seva candidatura per esdevenir
Geoparc Mundial de la UNESCO.
La I Trobada de camp de l’AEPECT s’organitza
en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), institució que té una subseu
a la zona, l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp (EaT)
i el Projecte de Geoparc Conca de Tremp-Montsec.
L’activitat està estructurada en un dia sencer de
camp (dissabte) amb activitats complementàries
(divendres tarda i diumenge matí) per tal d’afavorir
la flexibilitat dels participants. Comptarem com a
formadors de camp amb Carles Aguilar (EaT),
Esther Jiménez (ICGC) i Gonzalo Rivas (ICGC).

Inscripcions: del 12 de juny al 28 de juliol de 2017
(places limitades, la inscripció es tancarà abans si
s’arriba al límit d’inscrits)
Preu de inscripció
•Socis AEPECT: 15€
•No socis: 45€
El desplaçament fins a Tremp, allotjament i dietes
corren a càrrec dels inscrits. El dissabte i diumenge
ens mourem en un bus de l’organització
Inscripció on-line:
http://tiny.cc/InscripcioAepect

http://www.pallarsjussa.net/ca/allotjaments

Programa
15 de setembre (divendres)
19:00 - 20:00 Recepció i benvinguda
Lloc: Epicentre, Centre de Visitants del Pallars Jussà, Passeig del Vall, 13, Tremp)
• Presentació general del programa del curs
• Presentació del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec a càrrec de Guillem Puras, Coordinador
projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec
16 de setembre (dissabte)
9:00 - 10:00 Visita al Centre de Suport Territorial Pirineus del ICGC a Tremp
10:00 - 11:00 1a Parada: Coll de Faidella
• Context geològic del Pirineu i Conca de Tremp
• Vista panoràmica de l'anticlinal de Bóixols
11:30 - 12:30 2a Parada: Abella de la Conca
• Escala d’aflorament de l’encavalcament de Bòixols (pla i mirall de falla). Contacte Tectònic
• Riscos Geològics: despreniments
13:00 - 13:45 3a Parada: la Posa
• Jaciment Paleontològic
13:45 -15:00 Dinar (pícnic)
15:00 - 15:30 4a Parada: Isona i Conca Dellà
• Restauració de la resta fòssil d’un coll de Sauròpode
16:00 - 16:45 5a Parada (opcional): Salàs de Pallars
• Visió panoràmica de la part nord de la Conca de Tremp i de l'anticlinal de Sant Corneli
17:15 - 19:15 6a Parada: Congost de Collegats
6.1. Font de la Figuereta
6.2. Barranc de l’Infern
6.3. Argenteria
• Paleorelleu dels Conglomerats de Collegats
• Formació d’un congost.
• Formació càrstica (pedra tosca) de l’Argenteria
17 de setembre (diumenge)
10:00 - 11:30 1a Parada: Puigcercós Vell
• Esllavissada de Puigcercós
12:00 - 13:00 2a Parada: Carretera de Montllobar
2.1. Claret (carretera)
2.2. Collada de les caragolines
•Estratotip de l’Ilerdià
•Contacte materials continentals i marins
•Últim mar de la Conca
•Fòssils de l’Ilerdià
13:00 – 14:00 3a Parada: El Vinyer, Fígols de Tremp
• Visita al Celler El Vinyer i tast de vins geològics

