
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.

Ara fa un any ens arribar la notícia de la ratificació
de l’existència d’un nou continent. Al setembre 
tenia lloc un terratrèmol a Mèxic el mateix dia que 
es celebrava l’efemèride d’un dels terratrèmols 
més devastadors de la història. 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
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AEPECT Catalunya aposta aquest 2018 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

LA GEOLOGIA ÉS NOTÍCIA

DIA 23 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: “La Geologia a la vida quotidiana. El 
treball dels professionals de la Geologia”
A càrrec de: Lluís Fructuoso, Llicenciat en Ciències
Geològiques (UB), membre del consell de govern del 
Col·legi de geòlegs de Catalunya, professor de diferents 
cursos de Postgrau i Masters

DIA 2 DE MARÇ - TARRAGONA
Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili 
(Sala de Graus)
Hora:19:00
Conferència: "La sisena extinció i la seva geologia"”
A càrrec de: Dr Oriol Oms. Doctor en Geologia, professor 
de la UAB, Cap de la Unitat d'Estratigrafia

DIA 9 de MARÇ - LLEIDA
LLOC: Institut d’Estudis Ilerdencs. (Plaça Catedral s/n, 
25002 Lleida). 
HORA: 19:00
Conferència: Dinosaures dels Pirineus. Geologia i 
Paleontologia.
A càrrec de: Dr. Rodrigo Gaete Paleontòleg, Doctor en 
Geologia, director del museu de la conca Dellà.


