


Durant quatre dies, científics, experts i 
autoritats s’han donat cita a Sant Llorenç
de Morunys, Solsona, Manresa i Vilanova 
de Meià per a parlar del patrimoni miner i 
de la història de la mineria i la geologia a 
Catalunya i per a retre homenatge a Lluís 
Marià Vidal i Carreras (1842-1922). 

El congrés, que ha comptat amb la 
col·laboració de la Comissió per a la 
Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i 
l’entorn, ha inclòs conferències magis-
trals, ponències, debats, excursions 
científiques i interessants visites guiades 
al Museu-Centre d’Interpretació de la Vall 
de Lord, a la pedrera de la Knauff de 
Sant Llorenç de Morunys i a la Pedrera 
de Meià (Vilanova de Meià, Montsec).

Han participat a les activitats prop de 
dues-centes persones procedents de 
diferents indrets de Catalunya, Andorra, 
La Franja, Castella, Colòmbia, Veneçuela 
i França. 



Entre les principals conclusions del 
Congrés cal assenyalar les següents:

1- Ressaltar la figura de Lluis Marià Vidal 
(1842-1922) com un dels grans impulsors 
de la geologia, mineria, espeleologia, 
mineralogia, paleontologia, arqueologia, 
fotografia i excursionisme científic de 
Catalunya.

2- Instaurar, a partir de 2019, el Premi 
Lluís Marià Vidal a la persona i a la 
institució que més destaquin en algunes de 
les activitats en les quals va treballar Vidal 
o que valoritzin l’amor per la natura com a 
tret característic de l’il·lustre personatge. 

3- Reivindicar que les activitats mineres del 
nostre país es facin amb absoluta i total 
harmonia envers la natura i respectant les 
comunitats autòctones, tot facilitant el 
desenvolupament rural com eina 
integradora dels nostres territoris.



4- Recolzar els dos geoparcs del nostre 
país: el de la Catalunya Central i de la 
Conca de Tremp-Montsec i potenciar les 
seves activitats. Alhora, donar suport a la 
creació del Parc Geològic i Miner del 
Solsonès i el Parc Geològic i Miner de la 
Noguera.

5- Preservar íntegrament la Pedrera de 
Meià (dins el Geoparc Conca de Tremp-
Montsec) pels seus valors històrics i 
paleontològics i que ha proporcionat  
infinitat de mostres fòssils. 

6- Deixar la gran representació d’aquestes 
mostres fòssils a l´Institut d´Estudis
Ilerdencs, a la ciutat de Lleida, però, 
potenciar el Museu de Vilanova de Meià
facilitant que n’aculli i n’exposi. Demanar 
rèpliques de les distribuïdes arreu del món. 

7- Donar suport a la creació del Museu de 
la Mineralogia dels Pirineus i de les Terres 
de Lleida, amb la participació del Grup 
Mineralògic Català i buscar el lloc més idoni 
a la comarca per a la seva ubicació.



Visita al Museu-Centre
d’Interpretació de la Vall de Lord 
(Sant Llorenç de Morunys).



Excursions guiades 



La cloenda del Congrés ha tingut lloc, 
dins els actes del Primer Aplec de les 
Pedres organitzat pel Centre 
Excursionista de Catalunya, a l’esplanada 
de l’ermita de Vilanova de Meià, en un 
ambient rural i a l’aire lliure. 

Un seguit d’activitats lúdiques 
relacionades amb la geologia i la mineria  
han precedit al dinar, a càrrec del 
conegut restaurador Sergi de Meià del 
restaurant homònim de Barcelona.



Per la tarda, parlaments i un 
reconeixement al conegut paleontòleg 
lleidatà Antoni Lacasa, gran investigador i 
defensor de la integritat de la Pedrera de 
Meià i de la conservació dels seus fòssils. 
Lacasa va rebre el Premi de la mà de 
l’alcalde del municipi, en Xavier Terrè, en 
nom de l’ajuntament de Vilanova de Meià i 
dels organitzadors del Congrés. I, per 
finalitzar, un recital a càrrec de la violinista 
local Mercè Vila.

Comissió per a la protecció
de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn


