Secció de Sòls

Delegació Territorial Catalana

JORNADA “SÒLS DE LES TERRES DE L’EBRE ” - TRANSCATALONIA 2010
Dissabte 12 de juny de 2010

Aquest any la jornada de camp per reconèixer els sòls del nostres país tindrà lloc a
les Terres de l’Ebre, concretament al Montsià. Consistirà en un recorregut per les
“bajadas” del massís dels Ports, la Serra de Godall, la fossa d’Ulldecona, el vessant
marítim de la Serra del Montsià i s’acabarà amb la visita a un histosòl del Delta de
l’Ebre.
La jornada estarà organitzada per en Joan Xavier Gracia Franquet, Carles Loaso,
Miquel Aran i Laura Farré que ens han ofert visitar perfils estudiats dins dels treballs
del Mapa de Sòls de Catalunya. La jornada està adreçada als socis de la ICEA i de
la Delegació Catalana de la SECS, i també ho fem extensiu als estudiants de les
universitats catalanes interessats pels sòls.

PROGRAMA
Trobada a les 9:00 h a l’Hostal Baix Ebre, N-340, passat l’Ebre direcció València,
poc després del desviament d’accés a Amposta.









Alfisol de la sèrie Arboç
Calcixerept de la sèrie Montsianell
Explicació de la zona des de la Serra de Godall
Mol·lisòl de Valldebous
Calcixerepts petrocàlcics de Mallada i d’Anolls
Observació des de El Remei d’Alcanar
Tall per observar la complexitat dels petrocàlcics a les “bajadas” del
Montsià
Histosòl (Medisaprist) al Delta de l’Ebre

19:00 h. S’acabarà l’itinerari al mateix punt d’inici.
El recorregut pel Montsià es farà en autocar. Es preveu una parada per dinar.

INSCRIPCIÓ
Per a la inscripció, cal enviar un missatge a icea@iec.cat
abans del 29 de maig indicant:
 Nom, cognoms i correu electrònic
 Si s’és soci ICEA, SECS o estudiant d’universitats catalanes.
 Si disposa de vehicle propi, les places que podria oferir i la localitat de
sortida *
 Telèfon de contacte.
Si necessiteu informació addicional o aclariments telefoneu al 93 324 85 81.
(*)

Atesa la diversa procedència dels assistents, els organitzadors de la Jornada
tractaran de coordinar els vehicles que es desplacin fins el punt de trobada. Per
aquest motiu, en el moment de la inscripció, convé que indiqueu si disposeu de
vehicle propi, la localitat de sortida i les places que podríeu compartir.
Places limitades (35). S’ocuparan per ordre d’inscripció. Tindran preferència els
socis de la ICEA i la SECS. Es confirmarà la disponibilitat de places per e-mail, per a
que podeu fer el pagament.

PAGAMENT
Quota de 25 € per a socis ICEA, SECS i estudiants (40 € per a no socis) que inclou
el recorregut en autocar, les explicacions i una guia de camp.
Cal fer el pagament de la quota un cop se us confirmi la inscripció i abans del 8 de
juny, mitjançant transferència al CC de La Caixa núm. 2100 0963 64 0200044785,
indicant TRANSCATALONIA 2010 i el cognom de la persona inscrita (molt
important e imprescindible per identificar el pagament).
Les inscripcions no es consideraran definitives fins la confirmació del pagament.
Les persones inscrites rebran un programa més detallat.

Bellaterra, 10 de maig de 2010

Josep Maria Alcañiz
Coordinador Secció de Sòls
President Delegació Catalana de la SECS

