1er APLEC DE LES PEDRES
Ruta Lluís Marià Vidal o la meravellosa història de les
pedres que escriuen i parlen
Cloenda del Primer Congrés del Patrimoni Miner, Història
de la Mineria i Història de la Geologia a Catalunya

Diumenge 3 de juny de 2018

1er APLEC DE LES PEDRES
Ruta Lluís Marià Vidal o la meravellosa història de les pedres que escriuen i parlen
El proper diumenge 3 de juny el Centre Excursionista de Catalunya organitza el 1er Aplec de
les Pedres a Vilanova de Meià.
Coincideix i inclou la cloenda del Primer Congrés del Patrimoni Miner, Història de la Mineria i
Història de la Geologia a Catalunya. Sumant‐nos al congrés retrem homenatge a Lluís Marià
Vidal i Carreras, gran pare de la geologia i mineria a Catalunya amb prestigi i reconeixement a
tota Europa, president del CEC a finals del segle XIX, gran impulsor de l’excursionisme científic i
cultural, personatge tan admirat, tan valorat i respectat en el seu temps com poc conegut en
l’actualitat.
Aquest primer aplec constarà d’un dinar popular a l’Ermita de Meià amb una sèrie de tallers i
una ruta per a aquells que vulguin recrear la descoberta per Lluís Marià Vidal de les PEDRES
que ESCRIVIEN, calcàries litogràfiques per la impressió de paper, i PARLEN, amb l’idioma dels
seus fòssils excepcionals, i el seu camí cap a les impremtes de Barcelona.






Obert a tothom, excursionistes, amants del Montsec, aficionats a la geologia i mineria
en general i als socis del CEC en particular
Amb la voluntat de fer club
Ideal per a famílies i infants
Voluntat de difondre la ciència ciutadana entre els excursionistes

Lluís Marià Vidal i Carreras (Barcelona, 1842‐1922) eminent geòleg i enginyer de mines amb
prestigi nacional i internacional, gran muntanyenc, president del CEC (1896‐1900), de la Reial
Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, de l'Ateneu Barcelonès, gran amant i patriota
de Catalunya.
Va explorar i estudiar a fons el territori català i espanyol en els moments difícils de les
darreres guerres carlines quan la topografia era o molt incipient o inexistent, va ser cap dels
districtes miners de Girona i Lleida, és autor dels mapes geològics d'aquestes dues províncies
per a la Comisión del Mapa Geológico de España de la que en fou director.
Destaca pels seus estudis sobre els Pirineus que amb ell deixen de ser una barrera de
separació a ser un nexe d'unió de pobles, és el primer que estableix la correlació de formacions
geològiques dels costats nord i sud, en contacte, col∙laboració i amistat amb els millors
científics i exploradors francesos entre els que fa socis del CEC, que li mostren el seu
reconeixement fent‐lo membre de la Societé Geologique de France.
És el primer a Catalunya i Espanya que usa la paleontologia com a guia pel seguiment de
nivells de carbó, esdevenint un molt bon paleontòleg reunint al seu domicili la millor col∙lecció
de fòssils del moment, avui conservada en el Museu de Geologia de Barcelona.
Entre els moltíssims estudis geològics que va fer destaquen els del Montsec a on descobreix
una formació de calcàries litogràfiques, llavors mineral de gran valor estratègic pel seu ús en la
impressió de paper, obrint la Pedrera de Meià que aviat proporciona peixos fòssils
excepcionals esdevenint un jaciment paleontològic de referència. L'explotació acaba amb la
irrupció del metall en les arts gràfiques.
Va dirigir la primera ascensió catalana i de l'estat a la Pica d'Estats i hi torna fins obrir els
accessos per la banda sud. Com a president del CEC va potenciar i organitzar l'excursionisme
d'exploració sistemàtica del país i científic en particular, amb la seva junta el Butlletí passa de
trimestral a mensual, s'impulsen conferències i cursos entre els quals els seus de fotografia, els
de Pompeu Fabra i els del seu deixeble i gran amic, el jove geòleg i espeleòleg Norbert Font i
Sagué, que publica en el Butlletí el Catàleg Espeleològic de Catalunya, fa el Curs de Geologia
dinàmica i estratigràfica aplicada a Catalunya, que són considerats els primers estudis
universitaris de geologia al nostre país. La petja de Lluís Marià Vidal és immensa.

Aplec‐dinar
‐ Trobada a les 11h a l’ermita de la Mare de Déu de Meià
‐ Activitats lúdico‐educatives per a infants i adults vinculades a la geologia i a la mineria
‐ Taller Pinta amb minerals de la mà del geòleg Xavier Martí
‐ Taller sobre dinosaures a càrrec d’Àngel Galobart, paleontòleg director del Museu la Conca
Dellà ‐ Parc Cretaci
‐ Visita guiada per l’antiga vila de Meià a càrrec de l’historiador Ramon Bernaus
‐ Parada de promoció de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
‐ Parada de promoció dels Estudis de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona
‐ Parada de minerals i artesania amb minerals
‐ Parada de diversos productors de formatge, vi, oli i xocolata del Montsec
‐ Actes protocol∙laris: Glosa a la figura de Lluís Marià Vidal com a cloenda del Primer Congrés
del Patrimoni Miner, Història de la Mineria i Història de la Geologia a Catalunya, a càrrec de
Xavier Terré, alcalde de Vilanova de Meià, Josep Maria Mata, director del Congrés, i d’Albert
Vidal, vocal de Ciència de la Junta del CEC.
‐ Dinar popular a càrrec del restaurador Sergi de Meià del restaurant homònim de Barcelona
‐ Concert de violi a l’ermita del Puig de Meià a càrrec de Mercè Vila

L’accés a l’ermita de la Mare de Déu de Meià des de Vilanova de Meià és accessible a tot tipus
de turismes.

L’Aplec contempla altres opcions d’activitats

Itinerari per a infants i adults
A les 10.00h itinerari curt de 2 km pel camí medieval de Vilanova de Meià fins a l’ermita de la
Mare de Déu de Meià. Sortida des de la plaça de l’església.
Activitats de l’Aplec‐dinar

Itinerari de running
Vertical de les ànimes
Activitats de l’Aplec‐dinar

Escalada a la Roca dels Arcs
Pernoctació al refugi de l’ermita de Meià
Escalada a la Roca dels Arcs
Activitats de l’Aplec‐dinar

Preu
Adult soci: 15,00€ ; soci participatiu: 17,00€ ; no soci: 19,00€
Infant* soci: 12,00€ ; soci participatiu: 14,00€ ; no soci: 16,00€
*Per inscriure menors cal que truqueu a Atenció al Soci al CEC al telèfon 933 152 311
Horari: dilluns i dimarts de 10:30 a 13:30h i de 16:30 a 21:30h; dimecres, dijous i divendres de
16:30 a 21:30h.

Inscripcions
http://cec.cat/botiga‐dactivitats‐i‐formacio/activitats‐culturals/1er‐aplec‐de‐les‐pedres‐
%C2%B7‐aplec‐dinar/

http://cec.cat/1r‐aplec‐de‐les‐pedres/

Excursió al Jaciment paleontològic la Cabroa
08.30h Sortida de Santa Maria de Meià
10.00h Jaciment paleontològic la Cabroa, explicació a càrrec d’Antoni Lacasa, Cap de la Secció
de Geo‐Paleontologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs
10.30h Camí dels petrolers i Jaciment arqueològic dolmen de la Lloella del Llop
13.00h Ermita de la Mare de Déu de Meià
13.00h Activitats de l’Aplec‐dinar
Aquesta opció contempla pernoctar la nit anterior a Santa Maria de Meià i mitja pensió (sopar
i esmorzar)
Aquest activitat coincideix amb la pròpia del Primer Congrés del Patrimoni Miner, Història de la
Mineria i Història de la Geologia a Catalunya, i ens trobarem tots al jaciment de la Cabroa.

14,6 Km
680 m desnivell positiu – 810 desnivell
negatiu
Instamaps (track)

Jaciment paleontològic la Cabroa
Preu
Adult soci: 70,00€ ; soci participatiu: 77,00€ ; no soci: 84,00€

Inscripcions
http://cec.cat/botiga‐dactivitats‐i‐formacio/activitats‐culturals/1er‐aplec‐de‐les‐pedres‐
%C2%B7‐aplec‐excursio‐a‐la‐pedrera‐de‐meia/

Itinerari cultural
A les 8.00h sortida des de Barcelona en autocar fins a Vilanova de Meià
‐ Visita guiada a l’església de Sant Salvador i al casc antic de Vilanova de Meià, a càrrec de
l’historiador Ramon Bernaus
‐ Visita al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
‐ Visita guiada per l’antiga vila de Meià
‐ Activitats de l’Aplec‐dinar

L’antiga vila de Meià
Preu
Adult soci: 50,00€ ; soci participatiu: 55,00€ ; no soci: 60,00€
Inscripcions
http://cec.cat/botiga‐dactivitats‐i‐formacio/activitats‐culturals/1er‐aplec‐de‐les‐pedres‐
%C2%B7‐aplec‐itinerari‐cultural‐dinar/

Pedrera de Meià, ca. 1900. Autor: Lluís Marià Vidal i Carreras

Miners a la pedrera de Meià, ca. 1900. Autor: Lluís Marià Vidal i Carrer

