
CURSETS, XERRADES I SORTIDES DE CAMP. PROPERES 
ACTIVITATS DE SIGMADOT. JULIOL - OCTUBRE 2021 

CURSETS 
CURS GEOLÒGIC NATURALISTA PELS VOLTANTS DE 
COLL DE NARGÓ, AGOST 2021. DIES 23 - 27, DE 
DILLUNS A DIVENDRES. 

Per fi, hem aconseguit organitzar aquest curs de finals d’agost, gràcies a l’empenta de 
JOSEP PERALBA i de JAUME ORÓ. 

Serà del 23 al 27 d’agost. És un CURS DE SIGMADOT, però NO FIGURA A LA 
SEVA PÀGINA ELECTRÒNICA. Per fer la inscripció cal només enviar un correu 
electrònic a rocpetrus@gmail.com. Cal indicar el nom i cognoms, DNI, correu 
electrònic i telèfon. 

Després, cal pagar la inscripció tal com s’indica al full que adjuntem. ARA JA ÉS 
OBERTA LA MATRÍCULA. 

_______________________________________________________________________ 

CURSO DE GEOLOGÍA, MINERÍA Y PATRIMONIO 
MINERO POR LAS TIERRAS DEL ORIENTE DE 
ALMERÍA. 12 - 15 SEPTIEMBRE 2021. 

Este curso va asociado con el CURSO DEL CABO DE GATA de Septiembre. Pero se 
efectuará de forma independiente. Será a cargo de Josep M. MATA – PERELLÓ y 
Jaume VILALTELLA FARRÀS 

Puede verse toda la información en la página de SIGMADOT https://sigmadot.cat/es 

Ahora ya está colgada y está abierta la matrícula 

_______________________________________________________________________ 

CURSO DE RECORRIDOS GEOLÓGICOS POR EL 
RINCÓN DE ADEMUZ 

Este curso se efectuará durante el mes de octubre, a cargo del Dr. DAVID RABADÀ 
VIVES. 

 Puede verse toda la información en la página de SIGMADOT https://sigmadot.cat/es 

Ahora ya está abierta la matrícula. 

mailto:rocpetrus@gmail.com
https://sigmadot.cat/es
https://sigmadot.cat/es


____________________________________________________________________ 

CURSO DE GEOLOGÍA, MINERÍA Y PATRIMONIO 
MINERO POR LAS TIERRAS ANDALUZAS DE LINARES 
Y LA CAROLINA (JAÉN). 27 - 30 DE DICIEMBRE 2021. 

Este curso se efectuará durante el mes de diciembre, a cargo de GLÓRIA JODAR. 

Muy pronto, colocaremos las pertinentes informaciones en la página de SIGMADOT 
https://sigmadot.cat/es 

_____________________________________________________ 

CURS TELEMÀTIC DE PATRIMONI SUBTERRANI, 
COVES I KARST, organitzat per l’ICEK, amb la 
col·laboració de SIGMADOT 

Curs 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.  

Objectiu del curs: Mostrar la riquesa del món subterrani i conscienciar de la seva 
fragilitat. Posar en relleu, no només la seva espectacularitat i bellesa, sinó la importància 
dels seus valors i aportacions a la humanitat, com ara els recursos naturals. Donar a 
conèixer el patrimoni subterrani de Catalunya i les seves zones kàrstiques.  

PROPERAMENT, es donarà més informació. Es farà durant el darrer trimestre de l’any 
2021. 

XERRADES 
Xerrada organitzada per ICEK, NITS DE SARAWACK. DEMÀ DILLUNS, DIA 19 
DE JULIOL, a les 20h 
 
La última "Noche" de verano 
https://zoom.us/j/96326771970?pwd=RjFqQXFNSm5jclpJMkVVWXJaZEZlQT09 

Campaña 2021 a Ilaminako sistema /Sistema de las puertas de Ilamina (1.340 m) 
  
A cargo de  Víctor Abendaño, del Grupo de Espeleología Satorrak y del Equipo 
coordinador de las campañas de la Unión de Espeleólogos Vascos  
  
También se puede entrar con un solo clic desde:   
  
http://icekinstitut.blogspot.com  
http://sarawakexploracions.blogspot.com  
 
Las charlas se dan en castellano y son públicas.  

https://sigmadot.cat/es
https://zoom.us/j/96326771970?pwd=RjFqQXFNSm5jclpJMkVVWXJaZEZlQT09
http://icekinstitut.blogspot.com/
http://sarawakexploracions.blogspot.com/


SORTIDES GEOLÒGIQUES DE CAMP 
En aquest moment estem confeccionant un calendari de sortides, que farem durant 
els mesos d’agost i de setembre. OPORTUNAMENT US ENVIAREM 
INFORMACIONS 

______________________________________________________________________ 

NOTA MOLT IMPORTANT 

A partir de les properes activitats, tant d’aquestes que 
s’acaben de reflectir, com de les ja programades, com el 
CURS DE LLEÓ o les dues convocatòries del CURSO DEL 
CABO DE GATA, es demanarà a tots els participants un 
TEST D’ANTÍGENS 

Fins aviat 

Josep M. Mata - Perelló 
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