
GeoloSketchers: una 
iniciativa lúdica per 
apropar la geologia

www.GeoloSketchers.cat
geolosketchers@gmail.com

http://www.geolosketchers.cat/


Les sortides de 
camp són genials, 
però... podem fer 
alguna cosa més 

lúdica?



Els birdwachers
bé que fan un 
munt de coses... 
trobades 
informals, 
concursos, fires, 
maratons, 
fotografia...



Els 
geòlegs 
dibuixem!



Lo dels 
UrbanSketchers és 
molt inspirador...



Com funcionen les trobades?

• 1. Des de la xarxa es fa una convocatòria pública per a acudir un dia 
i una hora donats a un espai accessible on la Geologia és un 
element rellevant i vistós que convidi a ser dibuixat. No cal inscriure 
ni s’ha de pagar res.

• 2. Els participants i van pels seus mitjans i sota la seva 
responsabilitat.

• 3. A l’hora assenyalada es dóna la benvinguda i s’explica molt 
breument què es pot observar i on són els punts més interessants. 
En cap cas ni es tracta ni d‘una sortida guiada ni d’una classe de 
dibuix.

• 4. Els participants exploren al seu aire l’espai i busquen quin o quins 
punts els resulten més atractius per dibuixar ... i mans a l’obra!

• 5. Passades unes hores tornem a trobar-nos al punt de partida i ens 
mostrem els dibuixos. Fem fotos de grup i dels treballs per penjar-
les a la xarxes.



Amb l’objectiu de...

• 1. Potenciar els aspectes lúdics i artístics de la 
Geologia. No és una activitat acadèmica.

• 2. Facilitar que les persones que els agrada la 
geologia i els agrada dibuixar puguin practicar 
el seu hobby en a grup i establir relacions.

• 3. Donar visibilitat al treball dels dibuixants.

• 4. Despertar l’interès dels ciutadans vers 
patrimoni geològic.



Manifest GeoloSketcher

• 1. Ens agrada la Geologia i ens agrada dibuixar.
• 2. Ens trobem en espais on la Geologia és un element rellevant i 

vistós i ens motiva dibuixar qualsevol dels seus aspectes, no 
importa l’escala.

• 3. Dibuixem in situ el que observem o el que interpretem a partir 
del que observem.

• 4. Som lliures d’emprar qualsevol tècnica, estil, eina i suport.
• 5. Els nostres trobades són voluntàries, obertes, gratuïtes, no 

competitives i no remunerades
• 6. Compartim els nostres dibuixos a Internet.
• 7. Ens ajudem els uns als altres.
• 8. Respectem l’entorn natural, les persones que l’habiten, les seves 

propietats i els béns públics.



Desde febrer de 2017 s'han cel·lebrat 10 
trobades
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Hostalric (2/17) S'Agaró (5/17) Montserrat
(7/17)

Les Escletxes
(11/17)

Museu del
Seminari (1/18)

Avenc
Montserrat

Ubach (3/18)

Roques Blaves
(6/18)

Volcà de
Montsacopa

(10/18)

Museu ICP (2/19) Tavertet (9/19)

Assistents Geòlegs



Perspectives de futur

• Augmentar al freqüència de els trobades (de 
trimestrals a mensuals).

• Formació de capítols fora de Catalunya

• Creació d’un lloc web 
(www.GeoloSketchers.org) que aglutini els 
capítols que es formin.

http://www.geolosketchers.org/

