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Comparteix experiències
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Del 6 al 10 de juliol del 2020
Moianès
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UNIVERSITAT D’ESTIU DEL MOIANÈS i del 6 al 10 de juliol

Farem la Universitat d’Estiu després de l’envestida del
coronavirus.
Hem hagut de retallar el programa previst, però ens
tornarem a trobar. Per raons de seguretat i per major
tranquil·litat de tots farem només la programació que
es basa en visites a l’exterior, a l’aire lliure.
Farem la Universitat d’Estiu perquè, més que mai,
tenim necessitat de (re)trobar-nos. Trepitjar territori,
patrimoni, gaudir de la cultura, connectar amb allò
que som i que ens fa. Després d’unes setmanes de
confinament, tot plegat ens pot airejar l’esperit.
Ens tornarem a trobar perquè les dones i els homes
del nostre país sempre hem fet igual: l’endemà d’una
ensulsiada ens hem aixecat i hem tornat a la feina. Som
resilients de mena. Som i serem.

r

e

r
nd

e
as

e

r
Ap

La vida és una escola i venim a aquest món a aprendre.
Siguin quines siguin les condicions que ens envolten.
I jo, i tu, i ella, i ell, i tots nosaltres ens ajuntem per
créixer plegats. Per anar trobant sentit a la vida.
Per això, i per moltes altres raons, farem la Universitat
d’Estiu d’aquest 2020.
Hi seràs! Hi convidaràs tothom.
Marian Baqués, en nom de l’equip gestor
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PATRIMONI HISTÒRIC DEL MOIANÈS:
CINC ESPAIS ESSENCIALS (15h)
Una manera d’atansar-se al passat de la nostra comarca és a través de les restes
materials que ens n’han perviscut. Així, aquest curs ofereix la possibilitat de
capbussar-se en cinc èpoques diferents de la nostra història tot visitant cinc
elements, de tipologia diferent, del nostre patrimoni.

Programa
Dilluns, 6: El patrimoni arqueològic: Dolmen de Puig-Rodó a Moià
Xavier Oms i Arias. Universitat de Barcelona
Dimarts, 7: El patrimoni civil medieval: Castell de Castellterçol
Marina Miquel i Vives. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Dimecres, 8: El patrimoni barroc religiós: Retaules de Sant Joan i Santa Maria
d’Oló
Irene Abril i Vilamala. Grup de Recerca d’Art Modern de la Universitat de
Girona
Dijous, 9: El patrimoni rural: Adaptar-se al medi: molins, pedra seca, aigua... a
Monistrol de Calders
Llorenç Ferrer i Alòs. Universitat de Barcelona
Divendres, 10: El patrimoni industrial: Colònia Jorba, a Calders
Jaume Perarnau i LLorens. Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya

Horari: matins, de 9 a 12
Lloc: Convindrem el lloc de trobada amb els inscrits i ens posarem d’acord
amb el desplaçament.
Adreçat: a tothom interessat en la cultura, el patrimoni i el Moianès.
Preu curs sencer: 60 €
Preu 1 sessió: 15 €
0’5 crèdit ECTS
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UNIVERSITAT D’ESTIU DEL MOIANÈS i del 6 al 10 de juliol

DESCOBERTA DELS VALORS NATURALS DE L’ESPAI NATURAL
DEL MOIANÈS: VEGETACIÓ, FAUNA I GEOLOGIA (15 h)
El Moianès està situat en una zona de transició entre la vegetació mediterrània i
l’eurosiberiana, fet que provoca que existeixi una gran biodiversitat d’espècies
vegetals i animals en totes les zones estudiades. L’objectiu del present curs és
descobrir els espais naturals del Moianès, la geologia, la vegetació i fauna que
hi habita.

Programa
Dilluns, 6: Informació teòrica sobre l’Espai natural del Moianès. Geologia del
Moianès. Introducció a les roques sedimentàries i al sistema càrstic de les
Coves del
Toll i als seus
habitants
TAULA
RODONA:
VIURE
AMB EL CORONAVIRUS
Dimarts, 7: Els espais naturals del Moianès i la seva geologia. Zona del Parc
Prehistò
ic de les Coves
Amb
la rparticipació
de: del Toll
Dimecres, 8: Els espais naturals protegits del Moianès i les seves comunitats
vegetals.
Zonapsiquiatra
del Parc Prehistòric de les Coves del Toll
Àurea
Autet,
Divendres,
10:
La
Fauna de
delfamília
Moianès. Zona del Parc Prehistòric de les Coves
Emma Carné, metgessa
del Toll
Cristina Fillat, investigadora biomèdica
Dolors Garcia, metgessa d’URG
Professores:
Xavier Làzaro, metge de família
Marta Fàbrega i Gallaguet
Xavi Màrquez,
infermer
Magister
en Geologia
i màster en Gestió de Patrimoni Cultural, entre d’altres. Directoragerent del Museu de Moià i Parc Prehistòric de les Coves del Toll.

Montserrat Clapers i Aibar
Coordinació: Núria Trullà, educadora

Llicenciada en Biologia, especialtiat botànica. Consultora ambiental i sòcia fundadora
de GAIA-Serveis Ambientals, SL.

Pilar Clapers i Aibar
Llicenciada en Biologia, especialitat zoologia. Consultora ambiental i sòcia fundadora
de
GAIA-Serveis
Ambientals,
SL. vespre – Parc Municipal de Moià.
Dijous,
9 de juliol,
a les 7 del

Entrada gratuïta – Es podrà fer una aportació voluntària que es destinarà a
Horari: Dilluns, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda / Dimarts, dimecres i divendres,
Càritas Moià.
de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 de la tarda.
Lloc: Dilluns, concretarem l’espai amb els inscrits.
Dimarts, dimecres i divendres, a les Coves del Toll.
Adreçat: obert a tothom
Preu curs sencer: 60 €
Preu 1 sessió: 15 €
0’5 crèdit ECTS
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TAULA RODONA: VIURE AMB EL CORONAVIRUS

Amb la participació de:
Àurea Autet, psiquiatra
Emma Carné, metgessa de família
Cristina Fillat, investigadora biomèdica
Dolors Garcia, metgessa d’urgències
Xavier Làzaro, metge de família
Xavi Màrquez, infermer
Coordinació: Núria Trullà, educadora

Dijous, 9 de juliol, a les 7 del vespre
Parc Municipal de Moià
Entrada gratuïta
Es podrà fer una aportació voluntària que es destinarà a Càritas Moià.
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INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE COVID-19:
· A causa del COVID-19, i en funció de la seva evolució el programa de l’edició 2020 de
la
Universitat d’Estiu del Moianès – Universitat d’Estiu Ramon Llull es pot veure afectat.
· Per a la realització de la Universitat d’Estiu d’enguany prendrem les mesures de
seguretat i protecció vigents davant el Covid19. Se seguiran les mesures de l’autoritat
sanitària.
· Guardarem l’espai social – distància de 2 metres.
· Cal que els participants portin mascareta.
· Des de l’organització es facilitarà gel hidroalcohòlic.
· A les dues formacions s’estableix un màxim de participants de 20 persones. Es
tindrà en compte l’ordre de les inscripcions i el fet de realitzar un curs sencer.
· En cas de pluja, els cursos de Patrimoni històric i descoberta dels valors naturals de
l’espai natural del Moianès, seran suspesos.
· En cas de pluja, informarem de possibles espais alternatius per a la taula rodona.

Inscripcions fins al 3 de juliol
· Inscripcions a Can Carner.
· Horaris d’oficina d’atenció al públic, per telèfon: 93 830 14 18, o per correu electrònic a:
ccmn.formacio@ccmoianes.cat
· Ingrés de matrícula: en efectiu quan es faci la inscripció a Can Carner.

NOTES
· Els cursos són reconeguts pel Departament d’Ensenyament.
· Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació
permanent del professorat no universitari.
· Per a obtenir el certificat d’assistència és imprescindible participar en un mínim d’un 80%
del total d’hores de l’activitat.
· L’entitat es reserva el dret de fer les modificacions oportunes d’aquest programa en
cas de necessitat. Aquestes modificacions seran comunicades a les persones inscrites als
cursos.
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Consell Comarcal del Moianès
Can Carner. Joies, 11-13
08180 Moià
93 830 14 18
ccmn.formacio@ccmoianes.cat
www.ccmoianes.cat

Organitza:

Amb el suport:

Ajuntament de Calders

Ajuntament de Monistrol de Calders

Ajuntament de Santa Maria d’Oló

