
www.exploratori.org/ucen

Cursos inclosos dins:

Berga, 
del 9 al 18 de juliol 

de 2018

VINT-I-CINQUENA EDICIÓ

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

UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU DE LA NATURA
Berga, del 9 al 18 de juliol de 2018

Patrocina:

Forma de pagament mitjançant transferència bancària 
al número de compte: 

ES74 2100 0655 7402 0031 0452
(Indiqueu: matrícula UCEN 2018 i el nom de l’interessat/da)

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

Envieu el comprovant de pagament a:
exploratori@exploratori.org

Més informació:

Tel. 938 777 228 / 938 777 233
http://www.exploratori.org/ucen

 exploratori@exploratori.org
Data límit d’inscripció: 3 de juliol de 2018

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

• Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà: 
 C-16, km 96,20. Berga
  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 
  turisme@elbergueda.cat

Organitza:

Amb la col·laboració de:



Dates: 9 i 10 de juliol, sessions presencials
Durada: 30 hores

En aquest curs es proporcionarà als assistents els coneixements 
corresponents a aquesta gran font d’energia que ens proporcionen 
els boscos que ens envolten: La biomassa forestal. S’aprofitarà per 
conèixer de primera mà una iniciativa pionera en aquest sentit: La 
Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, idea 
extrapolable a altres indrets. Així mateix s’analitzaran els diferents 
tipus de biomassa aprofitables i els arbres més adients des del punt 
de vista de la seva explotació.

Professorat: Enric Vadell (Subdirector de Boscos de la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi); Miguel Àngel 
Sobrino (Responsable dinamització de la producció forestal a la 
Catalunya Central - Dep. d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació); Lorena Mulero (Enginyera de Forest); Mireia Codina (Tècnica 
en Aprofitaments Fusters i Biomassa del Consorci Centre de Cièn-
cia i Tecnologia Forestal de Catalunya); Joan Jorge, Josep M. Casas 
(Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC - UPC).

Visites: empresa Grans de Lluçanès | central de biomassa polígon 
de La Valldan.

Taller: identificació d’arbres aptes per a la producció de biomassa.

EXPLORA  * CURS SEMIPRESENCIAL 
la biomassa forestal

Dates: 11 i 12 de juliol, sessions presencials
Durada: 30 hores

El 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. En aquest curs es 
tractarà d’un dels seus pilars, el Patrimoni rural. S’explicarà com el 
paisatge rural popular es conforma tant a base de l’entramat de car-
rers i edificis tradicionals dels barris vells dels nuclis urbans, com de 
l’entorn agrícola immediat i l’arquitectura que n’és pròpia (camins 
entre tàpies d’horts i masies). Es presentaran les diferents formes 
d’aprofitament de recursos i adaptació i transformació del paisatge 
(urbà i agrícola). 

Professorat: Joan Guitart (Cap del Departament de Gestió d’Arbrat-
Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat, Ajuntament de Barcelona); 
Estefania Martín i Sara Vima (Departament de Tecnologia de l’Ar-
quitectura – ETSAB - UPC); Ivan Sanchez (Historiador i Regidor de 
Patrimoni de l’Ajuntament de Berga); Xavier Campillo (Dr. en Geo-
grafia); Xavier Pedrals (Director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà).

Visites: masies | paisatge agrícola | molins dels segles XVIII i XIX, 
callissots, barri vell de Berga | tramvia de sang | camins rurals.

Taller: cartografia històrica personalitzada, memòria i paisatge.

EXPLORA  * CURS SEMIPRESENCIAL 
el patrimoni rural

Dates: del 9 al 13 de juliol de 2018, 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. 

Professorat:  Miguel Àngel Sobrino (Responsable dinamització 
de la producció forestal a la Catalunya Central / Departament 
d’Agricultura Ramaderia, Pesca i alimentació); Ivan Sanchez 
(Historiador i Regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Berga); 
Xavier Campillo (Doctor en Geografia); Ramon Baylina (Fotò-
graf de natura). 

Visites i Tallers: empresa Grans de Lluçanès | Tractament de 
la biomassa | diferents tipus de calderes de biomassa | molins 
dels segles XVIII i XIX, callissots, barri vell de Berga | tramvia de 
sang | camins rurals | obaga de Queralt | riera de Metge | Sant 
Pere de Madrona. 

EXPLORA 
els recursos naturals

Dates: 13 i 14 de juliol, sessions presencials
Durada: 30 hores

Aquest curs pretén donar a conèixer conceptes relacionats amb 
la fotografia en general, però particularitzant en la seva aplica-
ció a la natura. D’una banda s’analitzaran diferents equips exis-
tents (tipus de lents, òptiques, zooms...) des d’equips simples, 
a més complexos. D’altra banda s’aplicarà la fotografia al cas 
particular de la natura, comprovant també que es tracta d’una 
tècnica contemplativa (passejades pel bosc, observació del pai-
satge...) que ens ajuda a conèixer-la en més detall. 

Professorat: Jaume Escofet (Departament d’Òptica i Optome-
tria-UPC); Frederic Garrido (Fotògraf, premi Catalunya 2010 
- FCF i Premi Nacional 2013-CEF); Queralt Cardona (Grau de 
Turisme. Instagramer); Ramon Baylina (Fotògraf de natura). 

Visites: obaga de Queralt | riera de Metge | Sant Pere de Madrona  

Taller: tractament d’imatges | fotografia contemplativa a 
Pedret.

EXPLORA  * CURS SEMIPRESENCIAL 
la fotografia de natura

Presentació
Per vint-i-cinquè any consecutiu, us convidem a participar en els 
cursos de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN), que 
tindran lloc a la comarca del Berguedà entre els dies 9 i 18 de juli-
ol. En la present edició, es tractaran temes molt variats, des de la 
biomassa forestal, el patrimoni rural i la fotografia de natura. De la 
mà de professors universitaris propis de la UPC i  d’altres professio-
nals 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 cata-
lana, i per aquest motiu poden ser reconeguts com a crèdits ECTS. 
També es troben inclosos dins del Pla de Formació Permanent del 
professorat de Secundària i Primària del Departament d’Ensenya-
ment 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 13 de juliol a les 19.30 h al Pavelló de Suècia de Berga. 
Conferència: “A la recerca del salvatge”, a càrrec d’Andoni Canela, 
fotògraf i director de la pel·lícula “El viatge de l’Unai”. 
Obert a tothom!!

·*Tots els cursos són semipresencials i consistiran en 20 h pre-
sencials (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 25 h pre-
sencials (tardes del 9 al 13 de juliol) i 5 h no presencials. 

·Les hores no presencials es podran portar a terme, una vegada 
finalitzat cada curs, fins al dia 18 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 
suficient).

· L’organització es reserva el dret de canviar alguna visita o taller.


