
  

 
 

Seminari dedicat al coneixement, l'experiència i l'estima per 
les nostres muntanyes  

19 octubre (ja realitzat)  
Actualització de recursos cartogràfics i elaboració fàcil de mapes 
Josep R Mòdol i Montserrat Guerrero, geògrafs i tècnics del Servei 

cientificotècnic de cartografia i SIG de la UdL 
 

16 novembre  
Fonaments de geologia per als amants de la muntanya pirinenca 

Josep Antoni Muñoz, catedràtic de geologia de la Univ. de Barcelona  
 

30 novembre 
Condicions de la vida a muntanya i adaptació de la fauna pirinenca  

Àlex Miró i Pastó, biòleg del Centre d'Estudis Avançats de Blanes 
 

11 desembre, “Dia Internacional de la muntanyes” 
Els 14 Vuitmils Catalans: tancant el cercle.                          

Ferran Latorre va conquerir el seu 1r vuit mil, l'Annapurna, el 1999 
 

21 desembre  
Per què ens agraden les muntanyes?  

La construcció de la muntanya com a paisatge social  
Rafael Lopez Monné, excursionista, geògraf i fotògraf 

 
11 gener 

El patrimoni natural i les transformacions econòmiques i  
socials dels Pirineus 

Ignasi Aldomà Buixadé, geògraf i professor de la UdL 
 

18 gener 
Mostra de cinema de muntanya 

Joan Saladric, dir. del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló 

 
Una de les bases de la geografia i el 
coneixement del medi en general és 
l’atenció per l’entorn que ens volta, que 
neix del desplegament de les sensibilitats 
personals en relació a aquest entorn. Per 
això es programa un cicle en el qual els 
conferenciants, presentadors i 
continguts tenen en comú la seva passió 
per la muntanya fins al punt de fer 
d’aquesta el seu objectiu vital central. 
 
La passió porta a aprofundir en el 
coneixement de la pròpia muntanya, tant 
des del punt de vista de l’experiència 
personal com des del coneixement des 
d’una perspectiva acadèmica. Són 
múltiples els aspectes físics i humans que 
centren l’interès de la muntanya, i el cicle 
en destaca els temes centrals i els 
elements de relació i síntesi. 
 
 
Organitzen: El Departament de Geografia i 
Sociologia i l'Equip ICE de Geomèdia i Geolocal, 
per la pròpia vocació pirinenca de la UdL, en 
col·laboració amb el Centre Excursionista de 
Lleida  

Inscripcions: http://www.ice.udl.cat/ca/ 

Horari de les sessions: 18 h 

Lloc: Sala de juntes del 3r pis de l’edifici Rectorat 
de la UdL, tret de la presentació de Ferran Latorre 
(Sala d'Actes delRectorat a les 19.30 h.  

Reconeixement acadèmic: 21 hores de formació 
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