
L’ICEK tanca les seves activitats del 2021, “Any Internacional de les 
coves i el karst” promogut per  la Unió Internacional d’Espeleologia 
(UIS), amb el Curs de Patrimoni Subterrani, Coves i Karst, amb la 
col·laboració de SIGMADOT i SEDECK.

Dates: Del 10 de novembre al 20 de desembre de 2021.

Durada: 6 sessions teòriques telemàtiques i 3 sortides de camp

Dirigit a: Estudiants, docents, llicenciats, espeleòlegs i estudiosos de 
les diferents àrees relacionades amb les ciències de la terra i amb la 
protecció i gestió del patrimoni subterrani, les coves i el karst. 

(Amb sol·licitud d'homologació del Dp. d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya).

Àmbit: Estatal.    Idioma: Castellà (sessions telemàtiques). 

CURS DE PATRIMONI SUBTERRANI, 
COVES I KARST 

Veure programa i informació actualitzada del curso                          
http://icekinstitut.blogspot.com

Curs obert i gratuït                                                       
Necessària la inscripció prèvia a través de SIGMADOT                        

https://sigmadot.cat/es/



CURS
CURS DE PATRIMONI SUBTERRANI, COVES I KARST 

SESSIONS TEÒRIQUES TELEMÀTIQUES

-Dimecres, 10 de novembre, a les 20,00 h. Sessió inaugural

Obertura a càrrec del Dr. Josep Mª Mata-Perelló, geòleg, director 
científic del curs i de l‘ICEK i president de SIGMADOT. 

Professor convidat: Dr. Chris Groves

Professor distingit en hidrologia per la Universitat de Western 
Kentucky. Director del Laboratori d'Hidrologia de Crawford dins del 
Programa de Recerca Aplicada i Tecnologia de la WKU. Departament 
de Ciències de la Terra, del Medi Ambient i de l'Atmosfera, Western 
Kentucky University. Bowling Green, KY 42101 USA. Membre de la 
Junta de Govern del Centre Internacional de Recerques sobre el 
Karst sota els auspicis de la UNESCO, en Guilin (la Xina).

Dissertació inaugural sota el títol:
“Mig segle d'èxits de la UNESCO en l'estudi i la protecció del 
geopatrimonio càrstic”. 

-Dilluns, 15 de novembre, a les 20,00 h. 

El Karst: model natural i patrimoni geològic.
Dr. Policarp Garay Martín, geòleg, Generalitat Valenciana i president 
de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst
(SEDECK).

-Dilluns, 22 de novembre, a les 20,00 h. 

Habitants de la foscor: fauna cavernícola iber-balear.
Dr. Alberto Sendra Mocholí, biòleg de l’Ajuntament de València. 
Professor associat de la Universitat de València.

-Dilluns, 29 de novembre, a les 20,00 h. 

Flora associada a les coves i al karst (Brioflora).
Dr. Llorenç Sáez Goñalons biòleg, professor titular del departament 
de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia de la Facultat de Biociències
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

-Dilluns, 13 de decembre, a les 20,00 h. 

L'Art prehistòric en el món subterrani.
Dr. Ramon Viñas Vallverdú, arqueòleg, Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social. 

-Dilluns, 20 de dicembre, a les 20,00 h. 

El coneixement de la fauna fòssil insular. 
Josep Antoni Alcover Tomás. Zoòleg i paleontòleg del IMEDEA 
(Institut Mediterrani d'Estudis Avançats) (CSIC-UIB). 

Dissabte, 27 de novembre

-Massís del Garraf (karst, geologia, formació de les cavitats, 
contaminació subterrània, aire enrarit, bioespeleologia). 

Dissabte, 11 de decembre

-Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac (karst en 
conglomerats, geologia, botànica). 

Dissabte, 18 de decembre

Cova de l'Espluga de Francolí (matí) i visita al Centre 
d'Interpretació d'Art Rupestre Muntanyes de Prades, Montblanc
(tarde).

SESIONS PRÀCTIQUES-SORTIDES DE CAMP (veure programa)

Veure programa i informació actualitzada del curso                           
http://icekinstitut.blogspot.com


