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Inscripció i programa 
 
 

TRANSCATALONIA 2014 
“SÒLS DE LA CONCA DE TREMP (Pallars Jussà)”  

Dissabte 4 d’octubre de 2014 
 
 
Com us hem informat prèviament, aquest any l’edició de la jornada de camp per conèixer els 
sòls del nostre país, la Transcatalònia, tindrà lloc a La Conca de Tremp. L’itinerari 
seleccionat permetrà observar les principals unitats geològiques i visitar els sòls més 
característics d’aquesta zona.  
 
La jornada serà organitzada per l’Àngels Armengol, amb el suport de l’Emili Ascaso, socis de 
la SECS, i el Gonzalo Rivas de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
S’entregarà una guia de camp als inscrits amb l’explicació del sòls que es visitaran. 
 
 
 
Programa 
 

• 9:30h Port de Comiols. Entrega guia de camp. Explicació general (15 min) i inici del 
recorregut  

• 10:00h Covet. Sòl sobre col·luvis de conglomerats  
• 11:00h Pla de Sianes (Isona). Sòl vèrtic  
• 12:00h Estanys de Basturs. Visita als estanys i explicació hidrogeològica 
• 12:20h Estany de Basturs. Perfil sobre travertins 
• 13:15h Serra dels Nerets. Argiles vermelles d’alteració de quarsarenites de ciment 

calcari del grup Areny 
• 14:15h Tremp. Dinar al restaurant de l’Hotel Segle XX 
• 15:45h Visita al Centre de Suport Territorial –Pirineus del ICGC. 
• 16:30h Talarn, Sant Miquel. Sòl sobre ventall al·luvial conglomeràtic 
• 17:30h Sant Salvador de Toló. Calcàries lacustres i sòl sobre dipòsits d’argiles.  
• 18:30h Port de Comiols. Fi del recorregut. 

 
 
El recorregut es farà amb minibus que sortirà de Lleida, passant per Artesa de Segre, per 
seguir fins a Comiols on començarà l’itinerari edafològic. A Artesa de Segre farà una parada 
per recollir les persones que vinguin d’altres punts de Catalunya. El desplaçament fins el 
punt d’enllaç amb el bus (Lleida, Artesa o Comiols) serà per compte de cadascú. 
L’organització facilitarà els contactes per compartir vehicles des dels diferents punts de 
partida.  
 



INSCRIPCIÓ 
 
Envieu un missatge josemaria.alcaniz@uab.cat abans del 27 de setembre  indicant:  

• Nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte 
• Si sou soci de la ICEA, SECS o estudiant d’universitats catalanes 
• Si desitgeu reserva de plaça al restaurant (menú a preu concertat, 18 €, a 

pagar en el mateix restaurant; dies abans s’informarà del menú als qui 
s’apuntin) 

• Si disposeu de vehicle propi, la localitat de sortida i les places que podríeu 
oferir per desplaçar-vos al punt de trobada amb el bus.  

 
Places limitades (30) . S’ocuparan per ordre de preinscripció. Tindran preferència els socis 
de la ICEA i de la SECS. Es confirmarà la disponibilitat de places per correu electrònic 
abans de fer el pagament.  
 
 
PAGAMENT 
 
Quan us confirmem la disponibilitat de places, cal enviar un missatge a la Secretaria de la 
ICEA icea@iec.cat  amb les dades del pagament de la inscripció. 
 
Quota de 25 € per a socis ICEA, SECS i estudiants acreditats, (40 € per a no socis). Inclou 
la guia de camp, la preparació dels perfils i el recorregut amb l’autocar. 
 
Cal fer el pagament de la quota abans de l’1 d’octubre, mitjançant transferència al CC de La 
Caixa núm. 2100 0963 64 0200044785, indicant el concepte TRANSCATALONIA 2014 i el 
cognom  de la persona inscrita (molt important i imprescindible per identificar el pagament). 
 
Les inscripcions no es consideraran definitives fins la confirmació del pagament. 
 
 
Barcelona, 9 de setembre de 2014    

 
 

Carles Rubio 
Secretari Delegació SECS de Catalunya 

Josep Maria Alcañiz 
Coordinador Secció de Sòls 
President Delegació SECS de Catalunya 

 


