
www.exploratori.org/ucenL'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 7 al 21 de juliol de 2021

Patrocina:

Forma de pagament mitjançant transferència bancària 
al número de compte: 

ES74 2100 0655 7402 0031 0452
(Indiqueu: matrícula UCEN 2021 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. 938 777 233
www.exploratori.org/ucen

 exploratori@exploratori.org

Data límit d’inscripció: 1 de juliol de 2021

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

Amb la col·laboració de:

Organitza:

VINT-I-VUITENA EDICIÓ

Berga,
del 7 al 21 de juliol

de 2021



Presentació
Per vint-i-vuitè any consecutiu, us convidem a participar als cursos 
de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN), que engua-
ny tindran lloc en format híbrid (presencial i virtual) entre els dies 7 i 
21 de juliol. En la present edició, es tractaran temes molt variats, des 
de la qualitat de l’aigua i l’aire que ens envolta fins a la importància 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). De la mà de 
professors universitaris propis de la UPC i d’altres professionals es-
pecialitzats, 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.

Enguany el format serà híbrid i les activitats consistiran en ses-
sions teòriques, visites i tallers:

• 7 hores presencials amb connexió a una Aula Meet (data indicada)

• 4 hores de visites en horari indicat amb transport propi 
• 1 h d’assistència a la Conferència Central
• Activitats d’aprenentatge autònom Campus digital de la UPC (*).

Les activitats gaudeixen de reconeixement de crèdits ECTS i estan 
incloses dins del Pla de formació permanent del professorat de Se-
cundària i Primària del Departament d’Educació 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
Connexió per Meet, que s’indicarà als inscrits
Lloc de trobada per a les visites presencials: Pavelló de Suècia

Conferència central
Dimarts dia 13 de juliol a les 19.30 h - Conferència online

El canvi climàtic, un dels símptomes d’un model de creixement 
insostenible, a càrrec d’Olga Alcaraz i Sendra, professora del De-
partament de Física de la UPC i directora del Grup sobre el Gover-
nament del Canvi Climàtic.

(*) Les hores d’aprenentatge autònom no presencials es podran portar 
a terme, una vegada finalitzat cada curs, fins al dia 21 de juliol a les 
14.00 h, data en què s’hauran d’haver lliurat els resultats de les ac-
tivitats.

FORMAT HÍBRID

Dates: 7 i 8 de juliol de 2021
Matí i tarda del dia 7: sessions virtuals per Meet
Matí del dia 8: visites presencials

Durada: 30 h

L’aigua és un bé preuat que cal preservar. En aquets curs es donaran ei-
nes assequibles per a tothom, per tal de poder conèixer quin és l’estat 
de l’aigua que ens envolta, des de les aigües superficials fins a les aigües 
subterrànies que tinguem més properes. Es portaran a terme tallers per 
conèixer quins són els indicadors clau de qualitat de l’aigua i es treballa-
ran qüestions que ens permetin prendre consciència de com amb els nos-
tres hàbits podem contribuir a disminuir el consum d’aigua en la nostra 
vida diària, per tal de conservar aquest recurs que té un paper clau en la 
mitigació del canvi climàtic. 

Professorat: Josep Font; Imma Torra; Montserrat Gómez; Lorena Mulero 
(Dep. d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC-UPC) – Albert Vilardaga (Pre-
sident i cofundador de Creactech360º) – Laura Guerrero, investigadora 
postdoc de l’Àrea de Qualitat de l’Aigua de l’ICRA

Visites: Riera de Metge – Font del Guiu – Font de l’Alou (amb transport 
propi)

Tallers: Manual de la qualitat i el consum d’aigua – Determinació de les 
propietats fisicoquímiques de l’aigua – Propietats singulars de l’aigua

EXPLORA 
l’aigua que t’envolta

Dates: 8 i 9 de juliol de 2021
Tarda del dia 8: visites presencials
Matí i tarda del dia 9: sessions virtuals per Meet 

Durada: 30 h 

És ben conegut que la qualitat de l’aire que ens envolta afecta directa-
ment la nostra pròpia salut. En aquest curs es proporcionaran eines asse-
quibles per a tothom, per tal de poder conèixer quin és l’estat de l’aire que 
ens envolta en el nostre entorn més proper. Així mateix, es treballaran 
qüestions que ens permetin prendre consciència de com amb els nos-
tres hàbits podem contribuir a disminuir la generació de Gasos d’Efecte 
Hivernacle.

Professorat: Anna Bonsfills; Marc Vallbé; Lorena Mulero; Laia Arnau 
(Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC-UPC); Claudia Grossi 
(Institut de Tècniques Energètiques-UPC) – Mònica Ubalde, investiga-
dora postdoctoral d’ISGlobal

Visites: Serra de Queralt (amb transport propi) – Estació control de con-
taminació atmosfèrica de Berga

Tallers: Mètodes simples de mesura de la qualitat de l’aire.

EXPLORA
l’aire que t’envolta

Dates: 12 i 13 de juliol de 2021
Matí i tarda del dia 12: sessions virtuals per Meet
Matí del dia 13: visites presencials

Durada: 30 h

El 2015 les Nacions Unides van fixar 17 objectius a assolir abans del 
2030. Es tracta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
reflectits en l’Agenda 2030. Aquest curs pretén donar eines per tal de 
poder treballar en diferents àmbits relacionats amb els ODS. És fona-
mental que els nostres joves s’impliquin i coneguin com poden contri-
buir a millorar el món, abans que sigui massa tard.

Professorat: Eva Vidal (Dep. Enginyeria Electrònica-UPC especialit-
zada en l’impacte social i ambiental de les TIC); Anna Pagès (Dep. 
de Tecnologia de l’Arquitectura-UPC); Jordi Cunill (Dep. d’Enginyeria 
Elèctrica-UPC); Dolors Grau; Lorena Mulero (Dep. d’Enginyeria Min-
era, Industrial i TIC-UPC); Pere Losantos (Responsable de gestió de 
l’inventari d’emissions de CO

2
-UPC, professor de tecnologia a se-

cundària)

Visites: Boscos Obaga de Queralt

Tallers: Decide Game ODS – Presentació del Projecte BOSC i sosteni-
bilitat – On s’amaga el CO

2
? Fem l’inventari de carboni!

EXPLORA 
els ODS

Dates: 8 i 13 de juliol de 2021
Matí i tarda del dia 8: visites presencials
Matí del dia 13: visites presencials 

Durada: 15 h 

Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic, consistirà en la 
realització de diverses visites guiades i tallers que permetran compro-
var com la natura ens proporciona un seguit de coneixements que no-
dreixen la nostra societat d’avenços que avui ens són indispensables. 
El curs consisteix en un tast de diferents temes relacionats amb els 
recursos de la natura vistos des de diferents punts de vista (el propi 
recurs, el seu aprofitament, els canvis amb el pas del temps...).

Visites: Riera de Metge – Font del Guiu – Font de l’Alou - Serra de 
Queralt - Estació control de contaminació atmosfèrica de Berga 
(amb transport propi).

Tallers: Determinació de les propietats fisicoquímiques de l’aigua 
– Propietats singulars de l’aigua - Mètodes simples de mesura de 
la qualitat de l’aire - Decide Game ODS – Presentació del Projecte 
BOSC i sostenibilitat – On s’amaga el CO

2
? Fem l’inventari de car-

boni!

EXPLORA
els recursos naturals


