EL SIG DE LA SORTIDA D’ESTUDI A LA VALL DE LORD

Dissabte, 22 d’octubre 2016
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Capa A: Paisatge
“La meitat de la bellesa d'un lloc depèn del paisatge i l'altra meitat de qui el contempla”
Lin Yutang
“El paisatge no existeix fins que una porció d'espai terrestre rep una mirada humana que l'ordena i el
converteix en això: paisatge”
Horaci Capel
(del llibre “Espacios globales y lugares próximos”)

A.1.- Trets distintius
 Elements naturals que constitueixen el paisatge
 Evolució històrica del paisatge
 Paisatges actuals i les seves dinàmiques
 Expressió artística del paisatge
 Valors del paisatge.
 Principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge.
 Avaluació del paisatge: Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats
 Objectius de qualitat paisatgística i proposta de mesures i accions.
Interesant l’anàlisi Dafo fet en l’apartat Avaluació del paisatge que reprodueixo aquí, i que podeu
llegir-lo amb tipografia més adequada si us baixeu el document clicant damunt d’ell.
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Port de Conte des de l a Serra del Verd

Pl a de Bus a
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Port de Conte

Ra s a de Vi l a ma l a

Roca Ca nalda i Port de Conte
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A.2.- Extracció de guixos a Guixeres, utilitzats per la fabricació de plaques de guix de la marca Knauf
(Si vol eu més i nforma ci ó pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)
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Capa C: Tectònica i sedimentació:

(Si vol eu el document pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)

La geozona se situa exactament entre l’encavalcament frontal dels Pirineus i l’anticlinal de Puig-reig:

Les discordances progressives de Sant Llorenç de Morunys representen un espectacular i il·lustratiu
registre de les relacions que es poden produir en aquelles situacions en que la tectònica i sedimentació
es produeixen de manera simultània. La tectònica, en aquest cas d’encavalcaments, generà un relleu per
darrera el front d’encavalcaments, mentre que la part frontal topogràficament més baixa recollia els
productes de l’erosió del relleu format (conglomerats). La progressió de la tectònica determina que els
propis estrats de conglomerats recents depositats es veiessin involucrats en la tectònica. El resultat en
són les discordances progressives.
Més informació: http://geologia.udg.edu/geocamp/public/DescargaHTML.aspx?IdItinerari=107

6 de 14

7 de 14

8 de 14

Capa C: Història:
(Si vol eu més i nforma ci ó pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)

El 20 de gener de 1823 la vila fou arrasada pel general Rotten com a represàlia pel no acatament de la
Constitució de Cadis de 1812, aquest general dictar ordre de saqueig i crema afirmant que “borrará del
gran mapa de las Españas el nombrada y por ídole faccioso y rebelde pueblo de Sant Llorens de Morunys,
alias Piteus, a cuyo fin será saqueado y entregado a la llamas...”

Soci de la Societat Catalana de Geografia
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Capa E: Municipalitats de la Vall
(Si vol eu més i nforma ci ó pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)

Sant Llorenç, Guixers i la Coma i la Pedra

Els municipis en xifres (IDESCAT)
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Capa F: Iniciatives
(Si vol eu més i nforma ci ó pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)

Projecte poma de muntanya

Associació cultural de Vall de Lord

DivulgaLord “Divulgació del patrimoni cultural i natural de la Vall de Lord
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Capa G: Superfície arbrada de la comarca del Solsonès
(Si vol eu més i nforma ci ó pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)
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Capa H: Espais Naturals Protegits
(Si vol eu més i nforma ci ó pa s s eu el ra tol í per da munt i des près +cl i c)
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