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AULES DE CULTURA Ciència, natura i medi

El medi natural de la conca del
Llobregat II (sortides naturalistes guiades)
Volem visitar i donar a conèixer diferents indrets de la conca
del Llobregat, amb natura interessant i més o menys ben
conservada, i també alguns dels seus problemes ambientals. El conjunt d’aquestes sortides hem intentat que sigui
representatiu de la gran varietat d’ambients naturals que
ocupen el territori drenat pel riu central de Catalunya.
SESSIONS TEÒRIQUES
5 d’octubre, de 19.00 a 21.00 h
Els climes i els paisatges de la conca del Llobregat
6 d’octubre, de 19.00 a 21.00 h
La fauna de la conca del Llobregat (vertebrats més comuns
i alguns invertebrats d’especial rellevància)
SORTIDES
7 d’octubre, de 8.15 a 20.00 h
De l’Aigua de Valls a l’Aigua d’Ora
Anirem al Pont Cabradís, un túnel natural per on passa l’Aigua de
Valls; veurem la pedrera de guix de Guixers i, a l’entorn de Sant Pere
de Graudescales, buscarem bolets i els estudiarem.

4 de novembre, de 8.15 a 20.00 h
El Picancel i la Portella
Seguirem les humides, laberíntiques i frondoses canals de Sant
Miquel, visitarem una jove fageda amb molt grèvol que està guanyant
terreny al pi roig i, de passada, collirem i estudiarem bolets.

2 de desembre, de 8.15 a 20.00 h
Cardona, Súria i la riera de Guardiola
Estudiarem l’origen de la sal i la potassa del Bages i la formació de
la Muntanya de Sal de Cardona, trobarem fòssils i veurem un pou de
glaç envoltat d’aurons negres i roures.

27 de gener, de 8.15 a 20.00 h
Itinerari per la conca del riu Anoia
Anirem als turons de guix d’Òdena i al magnífic -i fossilífer- mirador
de la Tossa de Montbui, coneixerem les espectaculars formacions
de pedra tosca de Capellades i Sant Quintí de Mediona i descobrirem les alberedes amagades de la plana del Penedès.

24 de febrer, de 8.15 a 20.00 h
La serra de l’Obac
Travessarem la serra de l’Obac des de la Casa Nova de l’Obac fins a
Mura. Passarem per carenes alteroses on s’obren grans panoràmiques
i per canals amagades i humides, on es refugien les falgueres. Ens
enfilarem als cims de Castellsapera i de la Pola, visitarem l’alzina del
Vent, la boca de l’avenc de Castellsapera i la font Freda.

24 de març, de 8.15 a 20.00 h
Montserrat
Itinerari per conèixer la meitat oriental del massís de Montserrat. Des
del monestir pujarem fins al cim més alt, Sant Jeroni, i tornarem per la
serra de les Lluernes i les ermites. Interpretarem el relleu tan particular
de Montserrat, travessarem alzinars i coneixerem les plantes exclusives
de les roques.

21 d’abril, de 8.15 a 20.00 h
El cremat oest del Bages
Recorrerem una zona en què hi ha hagut extensos incendis forestals
des de 1980 i veurem les diferents modalitats de regeneració del bosc
després del foc. Visitarem una pineda de pinasses gegantines i el
Cogulló de Cal Torre, una zona cremada l’any 1980 on la diversitat d’arbres és de les més altes de Catalunya.

12 de maig, de 8.15 a 20.00 h
La riera de Calders
Estudiarem la vegetació de ribera i els organismes aquàtics, veurem
fòssils marins i un gran meandre abandonat amb un castell al mig, i
coneixerem els bonics paratges de la Tosca i els gorgs Blaus.

4 de juny, de 8.15 a 20.00 h
Gresolet, la serra Pedregosa i Cercs
Veurem les clapes d’avets més extenses de la conca, envoltades d’una
magnífica fageda. Estudiarem l’origen del Pedraforca, probablement trobarem algun ramat d’isards i segur que trobarem cristalls perfectes de
quars.

30 de juny, de 8.15 a 20.00 h
La serra d’Ensija
Caminarem pels prats alpins i els matolls de neret florits i pels boscos de
pi negre subalpins, veurem una riera salada, un caos de blocs de roca calcària i una mina de carbó a cel obert amb petjades de dinosaures.

A càrrec de Florenci Vallès, amb la col·laboració puntual
d’altres naturalistes experts.
Lloc:
Sessions teòriques: centre cívic Selves i Carner
Sortides: punt de trobada a l’entrada principal de l’Escola
Universitària Politècnica de Manresa (Av. Bases de Manresa,
61-73)
Dies i horaris:
Del 5 d’octubre de 2006 al 30 de juny de 2007 (vegeu calendari detallat en aquestes pàgines)
Preu:
Gratuït
Organitza:
Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans)
Altres:
Si us voleu apuntar només a alguna de les sortides, saber què
heu de portar per anar d’excursió, comunicar que aneu directament a la destinació sense passar pel punt de sortida, o fer
alguna altra consulta, podeu trucar al telèfon 938788608 o bé
enviar un correu electrònic a ichnbages@infonegocio.com

