TRANSCATALÒNIA 2018

Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies,
Us trametem, en aquesta la primera circular, la proposta de la TRANSCATALÒNIA 2018 programada pel proper
dissabte 9 de juny, en aquesta ocasió a les valls del Pirineu, a l’Urgellet (Alt Urgell).
La referència d’aquesta jornada serà:
“Els sòls d'una muntanya humanitzada”
“Entre el poblament de les terres de Calbell de Banat per Galceran de Pinós i les explotacions lleteres agroindustrials
de la vall del Segre...” ens situarem en el nucli de l’antic Comtat d’Urgell, el paisatge del qual reflecteix la petjada
d’una intensa crònica. Terra de frontera, terra de pas, terra de refugi i terra de gran personalitat històrica que en les
dècades recents cerca l’equilibri entre les onades del turisme i un sistema agroindustrial farratger/llet altament
tecnificat.
El circuit previst es situa entorn el punt central de la Seu d’Urgell, la capital de l’antic comtat i seu episcopal d’un bisbat
que s’estén per un extens territori a cavall de les serralades pirinenques i fins a la plana.
El recorregut s’inicia als replans en altura al nord de la Serra del Cadí i continuarà pels vessants forestals i de pastures
en direcció al riu Segre, fins els sistema fluvial d’aquest riu que recorre, en diversos punts de major interès situats en
la plana al·luvial, terrasses i ventalls. Una volta d’interès edàfic rellevant.
L’itinerari conté parades seleccionades on observarem les petjades d’un poblament antic que va colonitzar vessants
i valls amb usos canviants dels sòls, reflectits en el testimoni d’antigues construccions, marges, toponímia i també en
els mateixos sòls. En cada punt es preveu l’observació de perfils edàfics, l’avaluació de llurs propietats i la seva relació
amb el context paisatgístic, històric, social i econòmic.
La sortida s’iniciarà a la ciutat de la Seu d’Urgell des d’on ens desplaçarem amb autocar. Dinarem en un punt intermedi
del circuit i el retorn està previst al mateix punt de sortida.
Aquesta edició compta amb el suport d’en Bernat Blasi, expert de la zona i edafòleg coneixedor de la comarca i dels
seus sòls, al qual agraeixo la seva fonamental aportació en aquesta edició.
En properes circulars es concretaran més detalls de la jornada. Us animen a reservar aquesta data en les vostres
agendes.

Ben cordialment,

Miquel Aran
Institució Catalan d’Estudis Agraris, ICEA
Secció de Sòls
Contacte per inscripcions: aranmiquel@gmail.com
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