
 

 
 

Butlleta de preinscripció 

Glacial Geology Subglacial plumbing in the glaciated valley of Andorra

Subglacial impacts on Europe, drainage and sediments  

,

Géoarchéologie Homme et Environnement dans les temps passés

,

Pòsters del recorregut de l’excursió 
«L’empremta glacial seguint l’eix Pirinenc (N-260)»

Itinerari de riscos naturals (el Forn de Canillo); vegeu web del CENMA. 

Itinerari de geoarqueologia (Balma de la Margineda, Feixa del Moro, Segudet i 
Sornàs); vegeu web del CENMA.

Canvis climàtics vs. canvis tecnològico-culturals: les transicions Paleolític 

superior final - Mesolític - Neolític antic al NE d’Iberia 

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/geosciences/people?cw_xml=person.html&indv=437
http://www.geomorph.org/ab/mded.html
http://www.cenma.ad/
http://www.cenma.ad/
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icrea.cat%2FWeb%2FGetFile.asmx%2FDownload%3FidFile%3DJIfPChus5pU%3D&ei=FwpTTc-WOKKqhAelwrSqCQ&usg=AFQjCNHkarzXK-QhX8Lw7rpZoOBKjRjbjw
http://prehistoria.urv.cat/
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Event Curs precongrés   Congrés Simposi Sortida simposi 

 Més informació a Igeoforum 

Reunió de Quaternari (4 al 6 de juliol) i Simposi de Glacialisme (7 de juliol) 

Dades personals per a l’assistència 

Assistència a les sessions científiques de la XIII Reunió Nacional de Quaternari i Simposi de Glacialisme 

 

 

  

  

Preinscripció als recorreguts de camp intracongrés (5 i 6 de juliol) i taula rodona de debat (6 de juliol) 

 

 

 

Un cop rebuda la preinscripció s’enviarà una confirmació junt amb les instruccions per formalitzar la inscripció voluntàriament. Els 
preus dels recorreguts de camp i de l’assistència a les sessions de treball dependran dels ajuts rebuts d’entitats públiques, 
parapúbliques i privades; això no obstant, el còmput global no superarà en cap cas els 175,00 €. 

http://www.igeotest.ad/Altres/Docs%20Esdeve/Curs%20AND.pdf
http://www.igeotest.ad/Altres/Docs%20Esdeve/Circular%202.pdf
http://foro.igeotest.ad/viewforum.php?f=20&sid=a6bc9bf4c820f1c4715941b86928c642
mailto:andorra2011aequa@idonia.biz
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