
Cursos inclosos dins:

Organitza:

Exploratori dels Recursos de la Natura

Ajuntament 
de Berga

UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA 
BARCELONATECH

Per reservar allotjament us podeu adreçar a:
• Oficina de Turisme de Berga:  
 Carrer dels Àngels, 7. Tel. 938 211 384
 Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 18 a 20 h 
 C/e.: aj022.ofturisme@ajberga.cat
 www.turismeberga.cat

• Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà: 
 C-16, km 96,20. Berga. Tel. 938 221 500 
 Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
 Diumenges de 9 a 14 h 
 C/e.: turisme@elbergueda.cat

L'organització es reserva el dret d'anul·lar els cursos o canviar 
alguna visita, en funció del nombre de matriculats

Podeu formalitzar la inscripció on-line a l’enllaç:

www.exploratori.org/ucen
a l’apartat INSCRIPCIONS UCEN, 

on també trobareu el preu dels cursos

UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU DE LA NATURA
Berga, del 7 al 17 de juliol de 2017

Envieu el comprovant de pagament a:
exploratori@exploratori.org, o bé per fax al 938 777 202

Més informació:
Tel. 938 777 228 / 938 777 233

http://www.exploratori.org/ucen
 exploratori@exploratori.org

Amb la col·laboració de:

CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ

www.exploratori.org/ucen

UNIVERSITAT 

CATALANA 

D’ESTIU 
 

NATURA
DE LA

VINT-I-QUATRENA EDICIÓ

Berga,
del 7 al 17 de juliol 

de 2017

UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA 
BARCELONATECH

Adreçats a:

Professorat de Secundària i 

Primària (amb reconeixement)

Estudiants Universitaris

(amb crèdits ECTS)

Amants de la natura

Data límit d’inscripció: 2 de juliol de 2017

Forma de pagament mitjançant transferència bancària al 
número de compte: 

2100  0655  7402 0031 0452
(Indiqueu: matrícula UCEN 2017 i el nom de l’interessat/da)



Dates: 10 i 11 de juliol sessió presencial
Durada: 30 hores
En aquest curs es proporcionarà coneixements de com cal actu-
ar davant de certes situacions de risc i necessitat de salvament. 
També es podrà conèixer com actuen els professionals davant 
d’aquests casos i com ens hem de comportar nosaltres. 

Professorat: Maria José Benedicto (ASPY Prevención - UPC); 
Màrius Guals (Cap de Bombers de Berga- Generalitat de Catalun-
ya); Francesc Hernández (Cap dels Mossos d’Esquadra de Berga); 
Joan Comellas (Director del Túnel del Cadí). 

Visites:  Parc de Bombers de Berga | Túnel del Cadí | Mossos  
 d’Esquadra de Berga | Ambulància medicalitzada del SEM.
Taller: Primers auxilis | Pautes davant el foc i altres emergències.

EXPLORA  * CURS SEMIPRESENCIAL 
els primers auxilis i salvaments

Dates: 7 i 8 de juliol sessió presencial
Durada: 30 hores
S’exploraran les plantes aromàtiques des de diferents punts de 
vista: funció a la natura, utilitats medicinals, cosmètiques, ali-
mentàries… S’estudiaran els productes causants de l’aroma i les 
tècniques per tal d’identificar aquests components.

Professorat: Anna Escalé (Metgessa del Cap Navàs); Teresa Gar-
natje (Científica titular de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-
ICUB)); Roser Cristobal (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya); 
Pilar Comes (Coordinadora de la Xarxa del Parc de les Olors); Dolors 
Grau, Josep Font (Dep. Enginyeria Minera, Industrial i TIC-UPC); 
Núria Gaxas (Camp d’Aprenentatge del Ripollès).

Visites: Jardí botànic de Gombrèn | Aromik al Mas Les Comes.

Taller: Utilitats cosmètiques de les plantes aromàtiques.

EXPLORA  * CURS SEMIPRESENCIAL 
el potencial de les plantes aromàtiques

Dates: 7, 8, 10, 11, 12 i 13 de juliol sessions presencials 
 (només tardes)
Durada:  30 hores
Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic, consistirà 
en la realització de diverses visites guiades i tallers que per-
metran comprovar com la natura ens proporciona un seguit de 
coneixements que nodreixen la nostra societat d’avenços que 
avui ens són indispensables. L’activitat es portarà a terme no-
més a les tardes i consistirà en realitzar visites i tallers dels tres 
cursos anteriors.

Professorat: Teresa Garnatje (Científica titular de l’Institut 
Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)); Màrius Guals (Cap de 
Bombers de Berga- Generalitat de Catalunya); Joan Comel-
las (Director del Túnel del Cadí); Sergi Serra (Historiador); 
Sara Vima, Estefanía Martín (Departament de Tecnologia de 
l’Arquitectura -UPC).

Visites i Tallers:  Jardí botànic de Gombrèn | Aromik al Mas  
 Les Comes | Parc de Bombers de Berga | 
 Túnel del Cadí | Colònies tèxtils del Berguedà | 
 Fàbrica del Clot del Moro.

EXPLORA  * CURS PRESENCIAL 
els recursos naturals**

* Tots els cursos són semipresencials i consistiran en 20 h presencials 
(els dos dies que corresponguin) i 10 h no presencials, per tal de 
realitzar diverses activitats per internet mitjançant el Campus digital 
de la UPC. 

**El curs EXPLORA els recursos naturals consistirà en 30 h presen-
cials (tardes del 7, 8, 10, 11, 12, i 13 de juliol). 

• Les hores no presencials es podran portar a terme, una vegada fi-
nalitzat cada curs, fins al dia 17 de juliol a les 14.00 h, data en què 
s’hauran d’haver lliurat els resultats de les activitats.

• Les visites s’efectuaran en autocar (si el nombre d’inscrits és sufi-
cient).

Dates: 12 i 13 de juliol sessió presencial
Durada: 30 hores
Es tractarà la importància de les Colònies industrials en el teixit 
empresarial de Catalunya, així com la seva situació actual. Es 
presentaran diferents casos de com s’ha rehabilitat aquest pa-
trimoni, en el cas particular de les colònies tèxtils i mineres del 
Llobregat. 

Professorat: Rosa Serra (coordinadora de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic Local - Diputació de Barcelona); Còssima 
Cornadó (Departament de Tecnologia de l’Arquitectura - UPC); 
Sergi Serra (Historiador); Josep M. Casas (Departament Engi-
nyeria Minera, Industrial i TIC-UPC); Giulio Mari (Arquitecte del 
paisatge); Sara Vima, Estefanía Martín (Departament de Tec-
nologia de l’Arquitectura - UPC); Andrés Labella (The Hound i 
European Lawyers); Xavier Llopart (CEO HOGAVA).

Visites:  Colònies tèxtils del Berguedà: la Torre de l’Amo de  
 Viladomiu Nou, Cal Pons i Cal Vidal | Fàbrica del Clot  
 del Moro.

Taller:  Rehabilitació del patrimoni | Visita al centre Cultural 
 El Konvent.

EXPLORA  * CURS SEMIPRESENCIAL 
el patrimoni de les Colònies industrials

Presentació

Per vint-i-quatrè any consecutiu, us convidem a participar als 
cursos de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN), 
que tindran lloc a la comarca del Berguedà entre els dies 7 i 17 
de juliol. En la present edició, es tractaran temes molt variats, 
des de les plantes aromàtiques, el patrimoni de les Colònies 
industrials i com hem d’actuar davant de riscos i emergèn-
cies. De la mà de professors universitaris propis de la UPC i 
d’altres professionals especialitzats, la UCEN us ofereix uns 
cursos que combinen les classes teòriques amb les sortides 
de camp, sempre en aquest marc natural extraordinari de la 
comarca del Berguedà. 

Els cursos estan inclosos dins la programació de cursos d'estiu 
de la Xarxa Vives d’Universitats, que aplega Universitats de 
parla catalana, i per aquest motiu poden ser reconeguts com 
a crèdits ECTS. També es troben inclosos dins del Pla de For-
mació Permanent del professorat de Secundària i Primària del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Informació
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 
DE MANRESA 
(Universitat Catalana d’Estiu de la Natura). 
Av. Bases de Manresa, 61-73 - 08242 MANRESA.

Lloc de realització
Pavelló de Suècia. Carrer de la Colònia Escolar, 2. BERGA.

Horaris
Inici de les classes: al matí a les 9.00 h i a la tarda a les 15.30 h.

Acte central
Divendres, dia 7 de juliol a les 19.30 h al Pavelló de Suècia de 
Berga: “Les plantes aromàtiques: entre la química i el co-
neixement tradicional”, a càrrec de Teresa Garnatje, cientí-
fica titular i directora de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-
CSIC-ICUB). Obert a tothom!!

www.exploratori.org/ucen


