Cicle de conferències i projeccions

Passió per la Muntanya
16 novembre

Fonaments de geologia per als
amants de la muntanya pirinenca

Josep Antoni Muñoz, catedràtic de geologia de la Universitat de
Barcelona té una llarga trajectòria de recerca geològica als Pirineus,
a la qual afegeix la seva afició per l’excursionisme i la muntanya.

30 novembre

Condicions de la vida a muntanya i adaptació de la fauna
pirinenca (els estanys)

Àlex Miró i Pastó, biòleg del Centre d'Estudis Avançats de Blanes
arriba a la descoberta natural dels Pirineus a través de l’excursionisme i ara acumula un llarg coneixement sobre els estanys pirinencs.

11 de desembre
Dia internacional
de les muntanyes

Els 14 Vuit mils Catalans: tancant el cercle

Ferran Latorre va conquerir el seu primer vuit mil, l'Annapurna, el
1999 i amb l'ascensió a l'Everest el 27 de maig, va concloure el seu
projecte d'escalar els 14 cims de més de 8000 metres, esdevenint
així el primer català en aconseguir-ho.

20 desembre

Perquè ens agraden les muntanyes ? La muntanya com a paisatge social

Rafael Lopez Monné, excursionista, geògraf i fotògraf, ha desenvolupat la seva passió per les muntanyes des dels seus 8.000 de joventut fins a les nostres muntanyes mediterrànies. Professor a la URV,
fotògraf reputat i autor de nombroses publicacions.

11 gener

El patrimoni natural i les transformacions econòmiques i socials dels Pirineus

Ignasi Aldomà Buixadé, geògraf i professor de la UdL, té un gran
nombre recerques i publicacions sobre el medi rural, les comarques
de muntanya i el seu desenvolupament econòmic i humà.

18 gener

Mostra de cinema de muntanya

Selecció d’algunes obres premiades al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló que enguany celebra la 35a edició presentada pel seu
director Joan Saladric.

Les presentacions es realitzaran a les 6 de la tarda a la sala de juntes
del 3r pis de l’edifici Rectorat de la UdL, tret de la presentació de Ferran Latorre, que serà a les 19,30 a la Sala d’Actes 1r pis.
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