Eix Geologia

Eix Biodiversitat

Eix Paisatge

Eix Història humana

Sortida guiada · 7 octubre · 19 h

Exposició fotogràfica · 9 octubre · 19 h

Parc infantil, av. Nacions Unides
Escaldes-Engordany

Centre de Formació d’Adults (CFA). Aixovall

Activitat familiar · 11 octubre · 19 h
Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany

Passejant amb el Dr. Duró per
les esglésies d’Andorra de fa
50 anys

Carli Bastida, filòloga i escriptora; Cecília
Santañes, il·lustradora i Ysa Santaella,

El poble desaparegut del Fener
Albert Villaró, responsable del
Centre d’Estudis Històrics i Polítics
de l’IEA
El 16 d’abril de 1865 el poble del Fener
–un petit llogarret entre Andorra la
Vella i Escaldes– va desaparèixer. Se’l va
endur un espectacular arrossegall de
terres i aigua. Només la toponímia ens
recorda l’emplaçament d’aquelles cases
que es va empassar la terra. Recordarem
la fragilitat de les estructures humanes
en una geologia dinàmica.

Ramon Orobitg, professor d’art del CFA
Mostra de fotografies fetes pel Dr. Duró,
on s’explicarà la figura del doctor i es
farà una presentació dels dos tipus
d’esglésies fotografiades.

Vespre de llegendes
creativa musical

Lectura de llegendes d’Andorra al mateix
temps que una il·lustradora ens les
representarà i mentre gaudirem de música
en directe... Una activitat sensorial i de
creativitat per a públic familiar.

Jornades de Micologia 2019.
Els bolets d’Andorra
11 octubre · 19 h
Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany

12 octubre · 10 h - 13.30 h
Llac d’Engolasters, Escaldes-Engordany.

Conferència:
Els usos tradicionals dels bolets

Sortida de camp
Manel Niell, investigador del CENMA (IEA)

Manel Niell, investigador del CENMA

Sortida de camp per aprendre a reconèixer
els bolets. Recollida d’algunes espècies a fi
de ser identificades al taller de la tarda.

(IEA)

A la conferència inaugural de les
jornades, s’introduirà la micologia a
partir de conèixer els usos tradicionals
dels bolets a Andorra. Podeu trobar més
informació de les Jornades de Micologia
2019 a www.cenma.ad.

12 octubre · 15 h - 18 h
Sala del complex Esportiu d’Encamp.

Taller d’identificació de bolets
Manel Niell, investigador del CENMA (IEA)
Taller d’identificació de bolets.

Sortida guiada · 13 octubre · 9.30 h - 13.30 h
Aparcament de les Fonts. Camí de Ràmio a Fontverd

Sortida guiada · 15 octubre · 18 h
Parc Central d’Andorra la Vella

La geologia i el paisatge a la
Vall del Madriu-Perafita-Claror

Roques al Carrer. Museu obert de geologia

Ramon Copons, director del CENMA (IEA)

CENMA (IEA)

Natàlia Gallego i Ramon Copons, investigadora i director del

En una sortida guiada pel camí de Ràmio a Fontverd observarem
el modelat del paisatge al llarg de la història geològica, així com
les empremtes de les glaciacions.
Xerrada i audiovisual · 14 octubre · 19 h
Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany

Pirineus: una fauna adaptada a un medi exigent
Marc Mossoll, propietari de Pirenalia
Els Pirineus no són les muntanyes més altes del planeta però són
unes terres d’extrems contrasts. Visualitzarem el documental
Calotriton que ens mostrarà les habilitats del tritó pirinenc per
ocupar espais distints i parlarem de la fauna adaptada als hiverns
rigorosos, de les seves estratègies i les seves particularitats (gall
de bosc, perdiu blanca, isard, llebre, ós bru...).

Xerrada · 16 octubre · 19 h
Sala d’Actes del Centre de Formació
Professional d’Aixovall

Crisi climàtica: necessitat d’una
acció col·lectiva urgent
Marc Pons i Anna Albalat, cap

d’unitat i investigadora del CENMA (IEA)
En aquesta xerrada s’explicarà la
vulnerabilitat de les zones de muntanya
en el context de canvi climàtic actual, i
es proposaran accions col·lectives.

No ens n’adonem, però els entorns urbans amaguen veritables
riqueses que ens poden ajudar a adquirir coneixements sobre el
nostre medi natural. En aquesta visita guiada se us mostrarà
el patrimoni geològic d’Andorra a través de l’observació i
l’anàlisi d’elements del nostre quotidià.
Xerrada · 15 octubre · 19.30 h
Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany

Ramaders d’Andorra SA i una I.G.P. d’alçada en el
país dels Pirineus
Gerard Martínez, gerent de Ramaders d’Andorra SA
Visió sobre els 20 anys de Ramaders d’Andorra i de la producció
de carn de qualitat controlada i de la Identificació Geogràfica
Protegida (I.G.P.) Carn d’Andorra.

Xerrada · 17 octubre · 19.30 h
Biblioteca Nacional Casa Bauró

Sortida guiada · 17 octubre · 19 h

Ciència ciutadana: tots podem
ser investigadors

Visita al romànic d’Andorra,
l’església de Sant Joan de
Caselles

Roger Caritg i Clara Pladevall,
investigadors del CENMA (IEA)
Xerrada amb la que sabrem què és la
ciència ciutadana, ens explicaran
exemples actuals de participació en
projectes de recerca científica, i ens
proposaran com podem aportar el nostre
granet de sorra alhora que aprenem i
coneixem millor el nostre entorn.

Sant Joan de Caselles, Canillo

Ramon Orobitg, professor d’art del
Centre de Formació d’Adults

Visita guiada a Sant Joan de Caselles,
amb l’explicació de la necròpolis,
l’arquitectura de l’església, l’estudi del
crist romànic, la pintura al fresc, i el
retaule tardogòtic.

Taula rodona · 18 octubre · 19 h

Sortida guiada · 19 octubre · 10.30 h – 11.30 h

Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany

Oficina de Turisme d'Escaldes-Engordany,
Plaça Santa Anna

Andorra i el patrimoni mundial
de la UNESCO: història i
perspectives

Ruta d’Engordany
Departament de Turisme del
Comú d’Escaldes-Engordany

Joan Reguant, Susanna Vela,
Xavier Llovera, Olivier Codina i
Albert Villaró

Itinerari per descobrir els racons més
amagats d’Engordany, la zona tradicional
de l’Escaldes més urbana i comercial.
Una passejada per la memòria de
l’Andorra de principis del segle XX a
partir de l’arquitectura tradicional i la
vida quotidiana entre anècdotes
curioses. Es recomana portar calçat
còmode.

Taula rodona sobre les candidatures
patrimonials de la UNESCO a Andorra.

Sortida guiada · 19 octubre · 15.30 h – 17 h
Casa de guardes d’Engolasters

Sortida guiada · 20 octubre · 9.30 h – 11.30 h
Entrada de la Vall del Madriu, carretera de la
Plana

Camí hidroelèctric d’Engolasters

Excursió a la Vall del
Madriu-Perafita-Claror

Guies culturals de FEDA
Passeig per la història de l’electricitat a
Andorra, apta per a tots els públics, en un
entorn natural incomparable. Visita a
l’interior de la presa d’Engolasters, als
canals que capten l’aigua dels rius i la
vagoneta de transport del 1930.

Guies del departament de Medi
Ambient del Comú
d’Escaldes-Engordany
Sortida guiada a Entremesaigües per
descobrir la màgia de la natura amb una
passejada per un bosc frondós passant
per la font del Boigot i la font Pixadera.
Baixada per l’antic camí empedrat de la
Vall del Madriu. Dificultat baixa, desnivell
de 300 metres i recorregut de 3 km.

Us animeu a aportar el vostre ADN pirinenc?
Participeu a l’Experiència per viure
Us presentem diferents propostes per contribuir a l’ADN del Pirineu

Feu una foto que
serveixi de testimoni de
l’activitat econòmica del
passat (ruïna, terreny erm,
pastures) i publiqueu-la a
Instagram citant @adnpyr i fent
servir el hashtag #PiribusHH2.
Citeu el vostre nom i
cognom, i el nom del
lloc on s’ha fet la
foto.

Durant
una
passejada,
observeu
alguna
espècie
d’animal o vegetal que no
coneixeu? Compartiu la fotografia
per continuar la construcció de
l’arbre de la vida! Publiqueu-la a
l’Instagram citant a @adnpyr amb
el hashtag #PiribusHN3 i els
vostre nom i cognoms, i el lloc
on ha estat feta la fotografia
amb la seva geolocalització,
si és possible.

Poseu un peluix de la
vostra infància en un entorn
dels Pirineus del qual en
tingueu un bon record de joventut.
Tots els animals formaran part d’un
“zoològic virtual” d’animals dels
Pirineus. Publiqueu la fotografia a Instagram, citant a @adnpyr amb el
hashtag #PiribusHN1 i el vostre
nom i cognom, i el nom del
lloc on s’ha fet la foto.

Teniu altres propostes disponibles a tablet.piribus.adnpyr.eu.
Moltes gràcies per participar!
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Dilluns

19 h

El poble desaparegut
del Fener
Sortida guiada
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Dimecres

Diumenge

19 h

Passejant amb el Dr. Duró
per les esglésies
d’Andorra de fa 50 anys
Exposició fotogràfica

9.30 h - 13.30 h

14

19 h

Pirineus: una fauna
adaptada a un medi
exigent
Xerrada i audiovisual

15

19 h

19.30 h

Visita al romànic
d’Andorra, l’església de
Sant Joan de Caselles
Sortida guiada

VISITES A L’EXPOSICIÓ

18

15 h - 18 h

19.30 h
Ramaders d’Andorra SA i
una I.G.P. d’alçada en el
país dels Pirineus
Xerrada

19 h

19

10.30 h – 11.30 h

20

15.30 h – 17 h

9.30 h – 11.30 h

Excursió a la Vall del
Madriu-Perafita-Claror
Sortida guiada

Camí hidroelèctric d’Engolasters
Sortida guiada

Col·laboren

Cecília Santañes

De dilluns a divendres de 17 h a 19 h
Dissabte de 10 h a 20 h
Diumenge de 10 h a 14 h
De dilluns a divendres de 9 h a 17 h

19 h

Diumenge

Ruta d’Engordany
Sortida guiada

Horaris públic general:

Horaris públic escolar:
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Crisi climàtica:
necessitat d’una acció
col·lectiva urgent
Xerrada

Dissabte

Andorra i el
patrimoni mundial
de la UNESCO.
Història i
perspectives
Taula rodona

Organitza

10 h - 13.30 h

Sortida de camp
Taller d’identificació de bolets

18 h

Divendres

Ciència ciutadana:
tots podem ser
investigadors
Xerrada

19 h
Conferència: Els usos
tradicionals dels bolets

Dimecres

Roques al Carrer.
Museu obert de
geologia
Sortida guiada

Dijous

17

19 h

Vespre de
llegendes
Activitat familiar
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Dissabte

Jornades de Micologia

Dimarts

Dilluns

La geologia i el
paisatge a la Vall del
Madriu-Perafita- Claror
Sortida guiada

11

Divendres

Carli Bastida

Ysa Santaella

Parc Infantil. Av. de les Nacions Unides

Cal inscripció prèvia a totes les activitats:

la podeu fer a cenma.ad o trucant al CENMA +376 742 630

Més informació:
cenma@iea.ad · T. +376 742 630
www.adnpyr.eu

