Aules de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, curs 2009-10
Programa del curs
SORTIDES GUIADES PER L’ANELLA VERDA DE MANRESA
Curs de 6 sortides guiades per l’Anella Verda de Manresa i de 2 sessions teòriques relacionades amb
aquest espai. El curs inclou temàtiques de botànica, zoologia, geologia, arquitectura i món rural, i vol
donar a conèixer el ric i variat entorn natural i rural de la ciutat, format per espais molt necessaris per a
l’oci, l’esport i la salut.

Professorat
Florenci Vallès, Jordi Badia i Ignasi Cebrian amb la col·laboració puntual d’experts en temes concrets.

Sessions teòriques
Dijous, 1 d’octubre del 2009, de 19.30 h a 21.30 h, a la sala de reunions del Casino.

Els parcs naturals periurbans. A càrrec d’Ignasi Cebrian, biòleg.
Divendres, 2 d’octubre del 2009, 19.30 h a 21.30 h, a la sala de reunions del Casino.

El medi natural del terme de Manresa. A càrrec de Florenci Vallès, biòleg.

Sortides
Diumenge 4 d’octubre, de 9.00 a 19.00. Punt de sortida davant del pavelló Nou Congost.
La ruta dels pous de glaç. Amb la col·laboració de Toni Fernández, monitor de cursos de pedra seca.
Itinerari pel sud-oest del terme de Manresa i voltants, una zona de natura feréstega ben a prop de la
ciutat. Veurem tota mena de construccions de pedra seca, entre les quals dos magnífics pous de glaç, i
recorrerem gorgs, cingles i boscos caducifolis ombrívols dels trams baixos de les rieres de Rajadell i de
Guardiola (o de Cornet).
Diumenge 25 d’octubre, de 9.00 a 14.00. Punt de sortida al centre visitants del parc de l’Agulla.
El regadiu de Viladordis i les Marcetes. Organitzada conjuntament amb el Parc de la Sèquia.
Coneixerem el ramal de Viladordis de la Sèquia i el regadiu que s’estén al seu pas, de la mà dels monitors
del Parc de la Sèquia. Visitarem una explotació agrària de productes d’horta i podrem comprar els
enciams gairebé triant-los al camp. Finalment ens arribarem a les Marcetes i visitarem una de les finques
més antigues de Manresa.
Diumenge 8 de novembre, de 9.00 a 14.00. Punt de sortida davant del pavelló Nou Congost.
Itinerari de natura i modernisme a l’entorn de la riera de Rajadell. Amb la col·laboració del
Col·legi d’Arquitectes.
Itinerari pel nord-oest del terme de Manresa i voltants que té com a eix central la riera de Rajadell. Veurem
boscos caducifolis amb abundància d’auró negre, que en aquesta època estaran tenyits dels colors
encesos de la tardor; tres mansions modernistes: la torre Lluvià, la Morera i la torre Gallifa; i també grans
arbres singulars i paratges bonics, com la font de l’Arrel, el gorg Blau i la font de la Girada.
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Diumenge 7 de març, de 9.00 a 14.00. Punt de sortida a la parada d’autobusos de la plaça de la Reforma.

Ruta dels fòssils del Llobregat al Cardener
Des el pont medieval de Vilomara pujarem cap el pont Foradat, un pont natural d’uns 13 m de llarg
esculpit per l’aigua. Prop d’allà visitarem una pedrera abandonada on es conserven fossilitzades les
galeries d’animals marins de la sorra i les ondulacions superficials d'un fons marí poc profund de fa uns 37
milions d’anys. Ja a la conca del Cardener, veurem el jaciment fossilífer coral·lí del Mal Balç, de renom
internacional. L’itinerari discorre per indrets assolellats on abunden les brolles de romaní amb foixarda, un
petit arbust que ens obsequiarà amb la seva florida espectacular de color blau metàl·lic.
Diumenge 25 d’abril, de 9.00 a 14.00. Punt de sortida davant del pavelló Nou Congost.
Pujada a Collbaix i visita i tast de vi al Celler del Molí. Amb la col·laboració del CE de la
Comarca de Bages.
Pujarem pel solell del Collbaix, on trobarem la vella pineda de cal Balcells, antigues edificacions i moderns
camps de vinya. Dalt del cim ens explicaran les vistes de la comarca i coneixerem un rar narcís que creix
als indrets rocosos. Després de baixar per l’obaga, visitarem el Celler del Molí, on es produeixen vi i oli
ecològics, i podrem fer un tast dels seus productes per només 3 €.
Diumenge 23 de maig, de 9.00 a 19.00. Punt de sortida a l’església de la Salut (Viladordis).

Les cingleres del Llobregat i la riera de Sant Esteve.
Visitarem l’imponent cingle de Roca Tinyosa (Viladordis), que s’aixeca sobre el Llobregat; una pedrera
amb grava formada per nummulits, uns fòssils d’organismes marins de fa uns 37 milions d’anys; paratges
bonics del riu Llobregat, com els Tres Salts, la font dels Borjons i la Gola del Bigaire; i el bell tram final de
la riera de Sant Esteve (o de Mura), un rierol que ha excavat en la roca gorgs d’aigües netes i plenes de
peixos, que inviten al bany.

Lloc
Sessions teòriques: sala de reunions del Casino.
Sortides: diversos punts de trobada especificats més amunt.
Dies i horaris
Del primer d’octubre del 2009 al 23 de maig del 2010 (vegeu el calendari detallat més amunt).
L’hora de finalització de les sortides és aproximada.
Preu
El curs és gratuït, però cal pagar l’autobús de la sortida del dia 3 de març, que ens portarà fins al Pont de
Vilomara, i el tast de productes del dia 25 d’abril (opcional).
Organització
Meandre, Associació per a la Preservació del Patrimoni Natural de Manresa.
Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC.
Altres
Per inscriure’s al curs cal fer-ho preferentment enviant un correu electrònic a l’adreça
meandre.meandre@gmail.com , o bé trucant al telèfon 652545093. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s només
a sortides concretes seguint el mateix procediment. Qui vulgui assistir a qualsevol sortida, tant si està
inscrit al curs com si no ho està, ha d’inscriure-s’hi abans mitjançant un correu electrònic o una trucada
telefònica. Per motius organitzatius, es demana que aquesta inscripció es faci com a mínim tres dies
abans de cada excursió. L’admissió de participants en les sortides es farà seguint l’ordre d’inscripció.
A les sortides cal portar calçat adequat, menjar i beguda.

2

