


Diumenge 24 de maig

A càrrrec de la Presidenta del Geoparc Mundial UNESCO Orígens,
Maria PIlar Cases i la tècnica Núria Verdeny.

PRESENTACIÓ DE LA SETMANA DELS GEOPARCS

Dilluns 25 de maig i fins a diumenge 7 de juny
NO PLORIS - espectacle de titelles
Espectacle vrtual de titellles sobre emocions i medi ambient. 
A càrrec de Mai Tant Teatre per a tothom.
Al canal YouTube de Mai Tant Teatre per a tothom

EXPOSICIÓ: "CIÈNCIA I CONEIXEMENT, EL TERRITORI DES DE L'ESPAI"
L’exposició, inclou escenes amb realitat augmentada, ofereix un viatge a través de patrons, formes, colors 
i textures d’imatges de satèl·lit o aerotransportades.  El tractament d’aquestes dades permet un desenvo-

lupament més sostenible en sectors com l’agricultura,el medi ambient, l’energia o el canvi climàtic.
Centre de Suport Territorial Pirineus de l'Institut Cartogrà�c i Geològic de Catalunya

https://www.icgc.cat/L-ICGC/Agenda/Exposicio-Ciencia-i-coneixement-el-territori-des-de-l-espai2

Dimarts 26 de maig

Al 2020 s'han detectat els primers exemplars
d'aquesta eruga als boscos del Geoparc. Una plaga 
que afecta el boix  i suposarà una transformació 
en boscos i paisatges amb presència de boix. 
Cos d'Agents Rurals

NOVES AMENACES EN LA SALUT DE LES PLANTES AL GEOPARC
Dimecres 27 de maig

Una espècie al·lòctona que ja es troba en 
alguna  zona de l'Alt Pirineu. A part de 

contribuir en la pèrdua de biodiversitt també 
té afectacions a la salut de les persones.

Cos d'Agents Rurals i Parc Natural del Cadí

LA CEBA DE NARGÓ

L'eruga del boix La Pampa del Caucas

Dijous 28 de maig
Vídeo de la ceba de Coll de Nargó, 
una varietat local amb unes caracte-
rístiques que la fan singular. 
Quines són les seves peculiaritats?  
Quin interès té la seva recuperació? 
Aurora Rull
Fundació Miquel Agustí

Divendres 29 de maig
Distribució de planter de la 1a selecció 

de la varietat entre els habitants del
municipi amb instruccions per a què el

seu cultiu sigui un èxit i per conèixer i
valorar els primers resultats del projecte.

Fundació Miquel Agustí
Ajuntament de Coll de Nargó

Dilluns 1 de juny

Un tastet virtual pel Parc de les Olors de Claverol, 
feixes cultivades amb una gran diversitat d’espècies 
aromàtiques i medicinals en un entorn privilegiat
Eli Plancheria i Oriol Sullà 
Cal Portalé - Parc de les Olors de Claverol

PARC DE LES OLORS DE CLAVEROL

Dimarts 2 de juny

La tècnica d'ecoprint consisteix en apro�tar els pigments de les plantes aplicant directament 
les fulles i les �ors sobre el teixit. El resultat és únic, segons lloc i moment de recol·lecció, la 
tècnica utilitzada i les característiques del teixit, cada planta deixarà diferents empremtes.
Lina Ratia - Akarona

ECOPRINT, L'EMPREMPTA DE LES PLANTES

Dimecres 3 de juny

Esporgar o eixarcolar són alguns dels noms que rep la poda en verd, 
una de les feines més importants que fan a la vinya de "El Vinyer" 

per controlar el rendiment i per millorar la qualitat del raïm.
Eva Carmona - El Vinyer

PODA EN VERD

Divendres 5 de juny

Fusió de natura, història, art i degustacions en un camí ral.  Aquest projecte combina 
una exposició d’art amb fusta d’olivera morta dins l’església de Sant Joan d’Orcau,  

una degustació d’olis d’oliva de varitats autòctones i un tast de vins de muntanya 
Jordi Piqué (Soka) i Jordi Roca (Xic’s de Cal Borrech)

ORCAU VELL

Dijous 4 de juny

Els prats de dall són uns ecosistemes singulars que es troben a la zona nord del Geoparc. 
Vols saber-ne més? Descobreix-ho amb Salvatgines!
Albert Cereza i Marta Gómez - Salvatgines

PRATS DE DALL I LA RIQUESA DEL SUBSÒL

Les activitats del dilluns 25 de maig les trobareu als enllaços indicats.
Totes les altres activitats al Canal de YouTube del Geoparc Orígens

www.geoparcorigens.cat 


