Secció de Sòls

Delegació Territorial de Catalunya

2a circular

Inscripció i programa
TRANSCATALÒNIA 2017
“Els Sòls del Císter. Entorns edàfics dels Monestirs de Poblet i Vallbona de les
Monges”
Dissabte 27 de maig de 2017
Tal i com vàrem anunciar en la primera circular facilitem un avançament del detall de la
jornada, corresponent a la Transcatalònia 2017, a desenvolupar a les rodalies dels
Monestirs de Poblet i de Vallbona de les Monges, a les comarques de la Conca de Barberà i
de l’Urgell. En la línia de les edicions anteriors busquem conèixer la diversitat de sòls de
Catalunya mitjançant observació de perfils de sòls, paisatges i altres elements relacionats
amb el mantell edàfic. Aquest any en un entorn històric com és el de l’empremta de l’ordre
del Císter a Catalunya. A les terres properes a dos cenobis que han tingut un profund
impacte en els entorns respectius, amb exemples edafo-paisatgístics rellevants.
La jornada ha estat dissenyada en col·laboració amb en Josep Miquel Ubalde i Pau
Moragas, coneixedors de les realitats dels sòls en els entorns de Poblet i Vallbona de les
Monges. Incidirem especialment en els aspectes de la viticultura, adaptada als sòls dels
terroirs que reconeixerem.
En el moment d’inici de la jornada es lliurarà una guia amb la descripció dels sòls i altra
informació complementària.
El programa i itinerari és el següent:

Hora

Lloc

Notes del punt de parada

1

8:45

2

9:00

Aparcament Monestir
Poblet
Vinyes finca Muralles

3

10:00

Vinyes de Milmanda

4

Castell de Milmanda

5

12:0013.00
13.00

Parking Poblet

Arribada dels assistents
Descripció de la jornada
Desplaçament a peu a la vinya (150 m)
Explicació medi físic de la zona
Observació de sòls de ventalls al·luvials recents
Desplaçament en cotxe des de l’aparcament de Poblet fins la
part central de la finca Milmanda.
Observació de sòls de ventalls al·luvials antics
Desplaçament a peu als afloraments de margues
Observació de sòls de vessant
Desplaçament en cotxe fins el Castell de Milmanda
Observació de sòls de fons de vall (fluvisòl)
Resum del transecte
Reagrupament

6

13.15

Divisòria hidrogràfica

Parada opcional a la divisòria de conca

7

13.45

Cooperativa L’Olivera

Explicació L’Olivera
Explicació vall del Corp
Tast de vins

8
9

14.30
16.00

Cooperativa L’Olivera
Finca de L’Olivera

10

16.45

Finca de L’Olivera

11

18.30

12

19:00

Parking Vallbona de les
Monges
Monestir de Vallbona
de les M.

Dinar a la Cooperativa L’Olivera
Restauració de sòls en vessants
Marges i sòls en vessants
Descripció de perfil en fons al·luvial - col·luvial
Resum de la jornada
Visita Monestir de Vallbona de les Monges (opcional)

Els moviments els farem amb vehicles particulars (no és necessari 4x4). Procedirem a la
distribució d’assistents en els vehicles disponibles en el punt de trobada per optimitzar els
desplaçaments.
El dinar està previst a les 14:30 a la cooperativa “L’Olivera” a Vallbona de les Monges. El
cost del menú és de 20 €. Inclou entrant, risotto amb acompanyament vegetarià, postre i
vins (que seran objecte d’una explicació ad hoc en cada cas)

Inscripció
Cal enviar un missatge a aranmiquel@gmail.com abans del 15 de maig. Indiqueu si us plau:
•

Nom, cognoms i telèfon de contacte

•

Si sou soci de l’ICEA, SECS o estudiant d’una universitat catalana

•

Si desitgeu reserva de plaça pel dinar a la Cooperativa “L’Olivera”

Per facilitar la logística i desenvolupament de la jornada les places es limiten a 30, per ordre
d’inscripció. En cas de superar-se aquesta xifra tenen preferència els socis de la ICEA i de la
SECS.

Lleida 29 d’abril de 2017
Ben cordialment,

Miquel Aran
Coordinador Secció de Sòls, ICEA
Delegació SECS de Catalunya

