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La Direcció de l’ICGC us comunica…    Curs: Els sòls en els estudis  

          de paleoambients. Estudi de camp 
 
Del 15 al 18 de juliol s’impartirà el curs “Els 
sòls en els estudis de paleoambients. Estudi 
de camp”, organitzat per la Universitat d’Estiu 
de la UdL i l’ICGC. 
 
L’objectiu és presentar els sòls com una eina 
útil en els estudis del Quaternari a partir de 
diferents ambients climàtics i materials geo-
lògics, en un recorregut al llarg del Segre i la 
Noguera Pallaresa, des de les Garrigues fins 
a la conca de Tremp.  
 
Aquest curs inclou sessions teòriques que 
tindran lloc al Centre de Suport Territorial 
(CST) Pirineus i sessions pràctiques sobre el 
terreny. Començarà amb una presentació de 
metodologies d’estudi de sòls al camp i, pos-
teriorment, s’observaran i estudiaran les mor-
fologies i les característiques de sòls en rela-
ció al paisatge actual i la seva evolució en 
funció dels paleoclimes, com a resultat de 
processos edàfics concrets: mobilització de 
carbonats, d’argila, alteració de minerals i 
formació d’argila o mobilització de ferro.  
 
El curs és dirigit a professionals o estudiants 
de geografia o geologia, i a qualsevol perso-
na amb una formació mínima en el Quaterna-
ri o en l’estudi de paleoambients. 
 
Per a més informació:  
http://www.udl.cat/serveis/estiu/cursos-
llistat/medi/22.html 
 
Característiques del curs 
Idioma: Català i anglès (conferència de P. Kühn) 
Hores lectives: 30  
Curs itinerant: Lleida-Tremp-Lleida 
Places: 20 
 

 
 
 
Programa 
15 juliol 9.00-19.00 Sòls descarbonatats (Fol-

quer) 
Sòls vermells sobre diferents 
materials (Montsec) 
Sòls de la Conca de Tremp I 

16 juliol 8.00-20.00 Sòls del Pirineu Axial 
17 juliol 8.00-13.00 Sòls de la conca de Tremp II 
 16.00-18.00 Paleosòls a l’Orient Mitjà 
18 juliol 8.00-16.00 Sòls sobre loess (Agramunt) 

Sòls amb acumulacions de 
carbonats cimentades (Agra-
munt-Miralcamp) 
Sòls amb acumulacions de 
guix (Castell del Remei) 
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