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Programa per al 2008-09 de SORTIDES NATURALISTES GUIADES 
 
Curs de 10 sortides guiades a espais naturals de Catalunya, que inclouen temàtiques de botànica, 
zoologia i geologia. El conjunt d’aquestes sortides és una mostra representativa de la gran varietat 
d’ambients naturals catalans. 
 
 
Professorat 
 
Florenci  Vallès i Jordi Badia, amb la col·laboració puntual d’altres naturalistes experts en temes 
concrets. 
 
 
Sessions teòriques 
 
3 d’octubre del 2008, de 19.00 h a 21.00 h 
Website El medi natural del Bages. A càrrec de Jordi Badia (biòleg) 
 
24 d’octubre del 2008, de 19.00 h a 21.00 h 
Geologia i relleu de Catalunya. A càrrec d’Oriol Oms (geòleg). 
 
 
 
Sortides 
 
11 d’octubre del 2008, de 8.15 a 20.00h 
D’Espinalbet a Peguera (Berguedà). 
Itinerari pel pla l’Estany i la baga de Noucomes, entre boscos diversos de pi roig, roure, faig i blada, on 
buscarem bolets i gaudirem del paisatge de tardor.  
 
8 de novembre del 2008, de 8.15 a 20.00h 
El Collsacabra (Osona) 
De Tavertet a Rupit pel llarg cingle de l’Avencó damunt del pantà de Sau i ascensió al Pla de Cabrera, 
els dos grans graons de relleus del Collsacabra. 
 
13 de desembre del 2008, de 8.15 a 20.00h 
Les carenes del Montcau (Bages) 
Recorregut des de la casa de Vall fins als cims del Montcau i de Cortins, a través d’alzinars, canals com 
la de Llor on visitarem la cova Simanya, i carenes alteroses com la dels Emprius, al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
17 de gener del 2009, de 8.15 a 20.00h 
El delta de l’Ebre (Montsià i Baix Ebre) 
Sortida per observar els ocells aquàtics hivernants a la més gran de les zones humides de Catalunya. 
 
14 de febrer del 2009, de 8.15 a 21.00h 
El cap de Creus (Alt Empordà) 
El paisatge del cap de Creus, torturat per la tramuntana, els incendis i el relleu aspre, és dels més bells 
de Catalunya. A la línia de costa tortuosa es mostra el rocam variat, esculpit pel vent i les onades. 
 



 2

14 de març del 2009, de 7.15 a 21.00h 
L’aiguabarreig del Segre, el Cinca i l’Ebre (Segrià) 
A la confluència dels rius Segre, Cinca i Ebre, la més gran unió fluvial dels Països Catalans, l’anomenat 
Aiguabarreig, trobem extensos canyissars i boscos de ribera que contrasten amb la vegetació 
mediterrània dominant d’ambient sec i continental. 
 
18 d’abril del 2009, de 8.15 a 21.00h 
Vall del Bac i zona volcànica (Garrotxa) 
Intentarem trobar una planta endèmica de la vall del Bac, la Polygala vayredae de flors ben vistoses i que 
ningú sap explicar perquè, al món, només es troba en aquesta vall. Interpretarem la geologia de la zona 
volcànica de la Garrotxa, amb visita a la columnata basàltica de Castellfollit de la Roca i al volcà el 
Croscat.  
 
9 de maig del 2009, de 7.15 a 21.00h 
El massís del Montsià 
A l’extrem sud de Catalunya, s’enlaira aquest massís ben poc conegut per la majoria de catalans. Entre 
els seus elements d’interès destaquen la roca Foradada, des d’on es té una magnífica vista del delta de 
l’Ebre, la flora rica entre les que es troba l’espectacular manxiuleta, la vegetació amb extenses garrigues 
i alzinars amb blada de fulla petita i la fauna on l’estrella és el tritó palmat. 
 
13 de juny del 2009, de 8.15 a 21.00h 
La Ribera Salada, les salines d’Odèn i la Móra Comdal (Solsonès) 
La Ribera Salada, encaixada entre conglomerats, és un dels pocs cursos fluvials que conserva bé tant la 
seva morfologia natural com la fauna aquàtica, amb animals com l’hores d’ara rar cranc de riu autòcton i 
la llúdria. Visitarem a més les salines d’Odèn i l’àrea de relleu montserratí de la Móra Comdal. 
 
4 de juliol del 2009, de 7.15 a 21.00h 
El Canigó (Conflent)  
Itinerari per veure els diferents estatges de vegetació de l’alta muntanya pirinenca, amb ascensió al cim 
del Canigó i descens fins a Fillols a través d’una extensa avetosa. 
 
 
Lloc: 
Les sessions teòriques es faran al centre cívic Selves i Carner de Manresa.  
El punt de trobada des d’on s’iniciaran totes les sortides serà l’entrada principal de l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa, que es troba a l’avinguda de les Bases de Manresa números 61-73. 
 
Dies i horaris: 
Del primer d’octubre del 2008 al 4 de juliol del 2009 (vegeu calendari detallat) 
L’hora de finalització de les sortides és aproximada. 
 
Preu: 
El curs és gratuït, però cal pagar l’autobús de transport al preu de 12 € els socis de la ICHN i 15 € els qui 
no ho siguin. 
 
Organitza: 
Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC. 
 
Altres: 
Per cadascuna de les sortides cal inscriure’s preferentment enviant un correu electrònic a l’adreça 
ichnbages@infonegocio.com o bé trucant al telèfon 938788608. 
Els assistents a les sortides que, per motius de proximitat, vulguin anar directament al lloc de destí sense 
passar pel punt de trobada de Manresa caldrà que es posin d’acord amb l’organització utilitzant el telèfon 
i l’adreça electrònica esmentats més amunt. 
A les sortides cal portar calçat adequat, menjar i beguda. 


