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Berga acollirà la 18a edició de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura 

Medi Ambient, Societat - 13:59   dijous, 30 juny, 2011  per Redacció 

L’Exploratori dels Recursos de la Natura organitza la propera edició de la 
Universitat Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN), on es tractaran temes 
relacionats amb l’aprofitament dels recursos naturals, l’art i la natura. 
Impartits pel professorat del BKC (UB i UPC) i d’altres professionals 
especialitzats, aquests cursos tindran lloc a la comarca del Berguedà entre 
elsdies 5 i 14 de juliol. 

Per divuitè any consecutiu, la comarca del Berguedà serà l’escenari dels cursos de la 
UCEN, organitzada enguany per l’Exploratori dels Recursos de la Natura, un projecte 
de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
impulsat en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional – Barcelona Knowledge 
Campus (BKC), conjuntament amb l’Ajuntament de Berga. De la mà de professors 
universitaris propis del BKC (UB i UPC) i d’altres professionals especialitzats, la UCEN 
ofereix, del 5 al 14 de juliol, cinc cursos semipresencials (10 hores presencials i 5 no 
presencials) i un de presencial, que combinen les classes teòriques amb les sortides de 
camp, sempre en el marc natural de la comarca del Berguedà. 
 
(…) 

El curs íntegrament presencial que s’ofereix aquest estiu és Aprofitament dels recursos 
naturals, que impartiran del 5 al 8 de juliol els professors Josep Font i M. Dolors Grau, 
del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC. Les visites seran a 
l’Embassament Llosa del Cavall, l’Aigua de Valls, la riera de Merlès, el Parc Natural 
Cadí- Moixeró, el Molí del Casó (Parc de les Olors), Sant Jaume de Frontanyà i Santa 
Maria d’Avià. Els cursos estan dirigits tant a estudiants universitaris com a professorat 
de ciències naturals i ciències socials, professionals relacionats amb el medi ambient i 
les ciències de la terra o amants de la natura en general, i estan inclosos dins la 
programació de cursos d’estiu de la Xarxa Vives d’Universitats. Per aquest 
motiu, l’estudiantat pot convalidar-los com a crèdits d’Assignatures de Lliure Elecció. 
També es troben inclosos dins el Pla de formació permanent del professorat de 
secundària del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Les classes 
presencials tindran lloc al Pavelló de Suècia de Berga (C/ Pla de l’Alemany, s/n). 

Web de la UCEN: http:\\www.epsem.upc.edu/ucen 
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