La sortida d'estudi a Solsona i al Cardener
Continuant la practica de cada any -que iniciárem el 1973 amb la visita a Gironade visitar i estudiar alguna contrada catalana, el dissabte dia 15 de marc del 1986, una
quarantena de socis i d'amics de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA efectuarem una sortida d'estudi a la regió del Cardener i a la ciutat de Solsona,
La primera parada tingué Iloc a Manresa. Allá, a la Balconada, Lluís Casassas explica
els factors de localització de la ciutat, comenta la seva evolució i els caracters de la morfologia urbana i féu notar la importancia del paper regional que juga Manresa en la part
central de Catalunya i en l' organització de les terres bagenques.
Més enlla, un cop passat Súria, l'explicació del professor Gómez Ortíz permeté fer-se
carrec tant de la genesi de la Depressió Central catalana com del perqué de la formació
deIs sediments salins que s'hi troben. Lluís Casassas insistí en els aspectes economics i
socials de les explotacions mineres deIs dits jaciments i en les seves conseqüencies en
el devenir polític de Catalunya.
A la parada a l'embassament de Sant Pone, en analitzar les raons de la seva existencia,
es va entaular un ampli debat sobre el problema de l'aigua a Catalunya, la regulació del
seu consum i la planificació de l' economia catalana en funció de les disponibilitats d' aquest
recurs considerat escas,
la a Olius, després d'uns comentaris previs del professor Casassas referents a la persistencia i al desenvolupament d'alguns assentaments humans, foren importants les explicacions de l' Arxiver de Solsona, Mn. Bach i Riu, rector d'Olius, referents als diversos monuments artístics de la població i als aspectes dernográfics i economics del municipi.
El dinar es féu a I'Hostal del Molí del Pont i fou ocasió de comentaris, converses i
discussions animades, en les quals intervingueren, de forma especial, les persones de la
contrada que ens acompanyaren en l'apat.

(veure grafic pagina següent)
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El projessor Gome; Orti: durant la seva intervencio sobre la Depressio Central.

Les explicacions davant de Súria.
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A la tarda, s'efectua una visita a la ciutat de Solsona i, més tard, al Saló de Conferencies del Museu Diocesa i Comarcal tingué Uoc una Sessió científica sobre el Solsones
a la que assistí unnombrós públic i en la qual intervingueren els senyors Ramon Claret,
batUe de Navés, Mossen Joaquim Calderer, director del Museu, Claustre Rafart del Departament d'Educació, Mn. Bach i Riu, arxiver, i el professor Lluís Casassas. Finalment,
s' enceta un debat molt interessant, tant pels temes tractats com per les abundoses intervencions, debat que només va poder interrompre el molt avancat de l'hora.
Durant el camí de retoro, d'una manera molt animada, els participants a la sortida ja
parlaven de com i on s' efectuaria la corresponent al curs que ve.
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