
- Primera circular - 
 

II SEMINARI INTERNACIONAL CONVIURE AMB ELS VOLCANS 
Els beneficis dels volcans 

 
Olot, 4, 5 i 6 d’octubre de 2007 

 
 
 
Direcció: Joan Martí i Molist 

Professor d’investigació de l’Institut de Ciències de la Terra del CSIC, Barcelona 
  

Coordinació: Margarita Castañer Vivas 
Directora de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

 
Amb el suport de:  Fundació d’Estudis Superiors d’Olot  

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya 
 
Patrocina: Fundació Agbar 
 
Col·labora: Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) 

Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) 
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

 
 
 
Contingut: el cicle dels tres seminaris tenen per objectiu exposar els darrers avenços en aspectes de predicció i prevenció d’erupcions i de vigilància dels 
volcans; explicar tant els riscos associats als volcans, com els seus beneficis i, finalment, entrar a debatre aspectes relacionats amb la gestió i valorització 
dels paisatges volcànics. 
 
Durant els tres seminaris s’aprofitarà la zona volcànica de la Garrotxa ja que ofereix la possibilitat de combinar les sessions teòriques amb sessions 
pràctiques i visites a diferents indrets del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per tal d’integrar els coneixements adquirits en les sessions 
teòriques. El patrimoni vulcanològic de la zona volcànica de la Garrotxa està format, tant per aspectes geomorfològics, representats per edificis volcànics, 
tossols, colades de lava, llacs de barratge i cingleres, com per diversos afloraments on es poden observar diferents processos geològics que han donat 
lloc a les diferents morfologies. La importància i singularitat d’aquests elements es deu a que representen la zona volcànica més ben conservada de la 
península Ibèrica i una de les millors de l’Europa continental. 



PROGRAMA: 
 
Dijous 4 d’octubre 

 
 
09.00h – 09.15h Recollida de documentació 
09.15h – 09.30h Presentació i inauguració del Seminari a càrrec de representants de les diferents entitats organitzadores i patrocinadores 
 

Volcans i història 
 

09.30h – 11.00h Els volcans a través de la història 
Guido Giordano 
Professor, Università degli Studi Roma Tre, Itàlia 

11.00h – 11.30h Pausa - cafè 
 
11.30h – 13.00h Volcans i tradicions 

Guido Giordano 
Professor, Università degli Studi Roma Tre, Itàlia 
 

13.00h – 16.30h  Pausa  
 
16.30 – 18.00h Volcans i arqueologia 

Ramon Ortiz 
Professor d’Investigació del CSIC, Madrid 
 

18.00h – 19.00h Els volcans de Mèxic 
Gerardo Aguirre Díaz 
Investigador, Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 
Divendres 5 d’octubre 
 

 
La influència dels volcans en el medi ambient 
 

09.30h – 11.00h El paper dels volcans en la creació de l’atmosfera terrestre i l’origen de la vida 
Joan Martí 



Professor d’Investigació del CSIC, Barcelona 
 
11.00h – 11.30h Pausa - cafè 
 
11.30h – 13.00h L’impacte de l’activitat volcànica en el medi ambient a escala local-regional 

Andrea di Muro 
Université Pierre et Marie Curie, París, França 
 

13.00h – 16.30h  Pausa  
 

16.30 – 18.30h L’impacte de l’activitat volcànica a escala global : el canvi climàtic 
Andrea di Muro 
Université Pierre et Marie Curie, París, França 
 

18.00h – 19.30h Volcans i grans extincions 
Joan Martí 
Professor d’Investigació del CSIC, Barcelona 
 

22.00h – 24.00h Projecció de la pel·lícula Supervolcano 
Director: Tony Mitchell 
Producció: BBC 
Presentació  
Joan Martí 
Professor d’Investigació del CSIC, Barcelona 
 

 
Dissabte 6 d’octubre 
 

 
Volcans i recursos econòmics, patrimoni natural i gestió del risc 

09.30h – 11.00h Recursos econòmics associats als volcans: energia geotèrmica i jaciments minerals 
Gerardo Aguirre Díaz 
Investigador, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
11.00h – 11.30h Pausa - cafè 
 
11.30h – 12.30h Gènesi de sòls volcànics 



Òscar Palou 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
 

12.30h – 13.30h  * Volcans i risc 
Joachim Gottsmann 
University of Bristol  

 
13.30h – 16.30h  Pausa  
 
16.30 – 18.00h * Volcans i economia 

Joachim Gottsmann 
University of Bristol  

 
* Sessions amb traducció simultània 

 
 
Informació: CUIMPB – Centre Ernest Lluch, Secretaria d’alumnes 

Edifici de l’Antic Teatre (accés pel CCCB) 
C/ Montalegre, 5 · 08001 Barcelona  
Tel. 933 017 555 / 933 020 634 
Fax 933 021 347 
info@cuimpb.es / www.cuimpb.cat 

 
Inscripció i matrícula: www.cuimpb.cat 
  
Preu de la matrícula: 145 € (als estudiants universitaris se’ls aplicarà la matrícula reduïda de 90€). Codi: 7013 
 
Formes de pagament:  Transferència o ingrés en efectiu a: La Caixa 

Núm. de compte: 2100-3272-94-2200087659 
 
Crèdits de lliure elecció: Els alumnes que vulguin obtenir crèdits de lliure elecció hauran de posar-se en contacte amb la Secretaria d’alumnes que els 

informarà del nombre de crèdits i del treball a realitzar.       
 
Lloc de realització:   Casal Marià 
   Pg. Bisbe Guillamet, 9 
   (davant Ajuntament d’Olot) 
   Olot - Girona  


