LA RUTA DE LA SAL

importància que va més enllà de l’ús
condimentari.

Proposem una activitat centrada en una de
les matèries primes més comunes i que
major transcendència ha tingut en la
història de la Humanitat i del
desenvolupament científic i tecnològic: la
sal, el, vulgar clorur sòdic.

Perquè Alacant, com sabem, ha sigut
històricament una zona rica en salines, i
continua sent-ho. Ara bé: si preguntàrem
d’on s’obté més sal a Alacant, de segur la
majoria contestaria que de l’aigua marina
cristal·litzada a les salines de Torrevella o a
les de Santa Pola. En realitat, però, el
jaciment amb major producció de sal a la
província està més a l’interior, a 50 Km de
la mar, a l’anomenat Cabeço de la Sal del
Pinós, una de les joies geològiques del
nostre àmbit. Des d’ací es transporta fins la
llacuna de Torrevella, la qual, per això, no
és una salina marítima en sentit propi, sinó
també minera.

La sal, l’humil condiment que usem tots els
dies, ve lligada històricament a l’aparició de
grans fortunes i cultures històriques.
L’exposició sobre la cultura Hallstatt, una
de les més fascinants de la antiguitat
europea, n’és una bona demostració. Però
també és una oportunitat per parlar de
l’origen de l’esplendor de Venècia, o del
banquer que projectà el barri de l’alta
burgesia a Madrid o, més a prop, qui
emprengué la línia fèrria Alacant-Madrid. I
fins i tot del descobriment d’Amèrica i la
relació amb els recursos salins de l’àrea
alacantina.

Plantegem un viatge de descoberta
científica i històrica ben atractiu:
l’exposició arqueològica de la cultura
Hallstatt al MARQ i el sorprenent
monument geologicoambiental (i miner)
del Cabeço de la Sal al Pinós. El ClNa, el
clorur sòdic, la seua història científica i
cultural, serà el nostre tema d’enllaç.

I sobretot parlarem de com la sal està en
l’origen de l’actual indústria química i, a
través d’aquesta, afecta les nostres vides
en una multitud d’aspectes sovint
insospitats. I que en això els recursos salins
de la zona alacantina adquireixen una
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L’autobús és gratuït i eixirà cap al
MARQ a les 09.30 h des del campus
de Sant Vicent, de l’aparcament
d’autobusos més pròxim a la
rotonda de la A-7. Sigueu puntuals.
Heu de preparar 1’5€ per a pagar
l’entrada al Museu.
Heu de dur calçat i roba còmodes
perquè farem una xicoteta ruta pel
Cabeço de la Sal, al Pinós, allí ens
estarà esperant el nostre guia,
expert en la matèria.
Dinarem al voltant de les 15.00 h.
Encara no tenim els preus, però
intentarem, com sempre, que el
menú resulte econòmic.
Heu de respondre el correu que us
enviem a aula.ciencia@ua.es amb
el nom i cognoms vostres i dels
vostres acompanyants, correu
electrònic de tots i un número de
telèfon de contacte.
La reserva de les places de
l’autobús es farà per rigorós ordre
d’inscripció a l’excursió. Per favor,
aviseu amb temps si finalment no
podeu vindre amb nosaltres, ja que
és possible que hi haja gent que es
quede en llista d’espera.

