AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2009-10 de SORTIDES NATURALISTES GUIADES
Curs de 10 sortides guiades a espais naturals de Catalunya, que inclouen temàtiques de botànica,
zoologia, ecologia, geologia i astronomia (març). El conjunt d’aquestes sortides és una mostra
representativa de la gran varietat d’ambients naturals catalans.

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

Sessions teòriques
Divendres, 9 d’octubre del 2009, de 19.00 a 21.00 h
Els ocells de Catalunya. A càrrec d’Oriol Oms, naturalista autor de la majoria de les fitxes d’ocells del
web El medi natural del Bages.
Dijous i divendres, 15 i 16 d’octubre del 2009, de 19.00 a 21.00 h
Introducció a la fotografia naturalista. A càrrec de Francesc Muntada, fotògraf professional de la
natura.

Sortides
Dissabte, 17 d’octubre del 2009, de 7.15 a 20.00 h
La serra de Busa (Solsonès).
Itinerari per un massís de conglomerats situat a tocar dels Prepirineus i limitat gairebé del tot per
cingleres impressionants. Buscarem bolets i els estudiarem, gaudirem del paisatge de tardor i visitarem
una presó natural utilitzada durant la gerra del Francès.
Dissabte, 7 de novembre del 2009, de 7.15 a 20.00 h
La serra de la Mussara, l’encinglerat límit meridional de les muntanyes de Prades (Baix Camp)
Caminarem per alzinars i pinedes de pi roig on continuarem l’activitat micològica iniciada a la sortida
anterior. Visitarem els avencs i coves de la Febró, unes cavitats que fendeixen un massís de roca
calcària limitat per cingles esfereïdors.
Dissabte, 12 de desembre del 2009, de 7.15 a 20.00 h
De l’Ametlla de Mar a l’Ampolla per la punta de l’Àliga (Baix Ebre)
Tot resseguint un dels trams de costa més ben conservats del litoral català, passarem per platges sense
edificis i per penya-segats de roca calcària. Visitarem una llacuna d’aigua salada on viu el samaruc (un
peix petit molt rar) i estudiarem les restes d’organismes que les onades dipositen a les platges.
Dissabte, 16 de gener del 2010, de 8.15 a 20.00 h
Les mines de variscita de Gavà i el delta del Llobregat (Baix Llobregat)
Visitarem unes mines d’on els habitants de Gavà de fa entre 6000 i 5000 anys extreien el mineral
variscita per fer-ne joies. Farem un recorregut per l’estany de cal Tet, que va ser creat arran de les obres
de desviament de la desembocadura del riu Llobregat que es van realitzar entre els anys 2002 i 2004, i
que ja és un espai ple de vida on abunden els ocells.
Dissabte, 20 de febrer del 2010, de 8.15 a 20.00 h
L’estany d’Ivars i la conca de Tremp (Pla d’Urgell i Pallars Jussà)
Prop d’Ivars d’Urgell visitarem l’extens estany (dessecat l’any 1951 i regenerat a partir de l’any 2005) on
podrem veure força espècies d’ocells. A la conca de Tremp visitarem diferents jaciments paleontològics
(de cargolines marines, d’ous de dinosaures...) i el Museu de la Conca Dellà, dedicat en gran part als
dinosaures.
1

Dissabte, 20 de març del 2010, de 8.15 a 23.00 h
La serra de Collserola (Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental)
Anirem a veure diferents afloraments de roques per entendre la complexa geologia de la serra i
estudiarem la seva variada vegetació. Visitarem el centre d’informació del parc que hi ha a Vallvidrera i,
al voltant de les 20.00, iniciarem una visita a l’Observatori Fabra que inclourà una observació
astronòmica.
Dissabte, 17 d’abril del 2010, de 7.15 a 21.00 h
La vall del Silenci i el congost de Fraguerau (Priorat)
Recorregut pel vessant nord de la serra del Montsant, un paisatge de profundes barrancades causades
per l’erosió dels conglomerats. Seguirem un tram del riu Montsant que és considerat el de més
biodiversitat i millor estat de conservació dins el conjunt dels rius mediterranis catalans, i veurem la
floració espectacular de la peònia de muntanya.
Dissabte, 15 de maig del 2010, de 6.30 a 22.00 h
Del Caro al pantà d’Ulldecona (Baix Ebre, Montsià i Ports)
Llarg descens que ens permetrà conèixer gran part dels ports de Tortosa i Beseit. Veurem ramats de
cabres salvatges, un gran faig molt vell que sembla tret d’un conte de fades, un enorme arc de triomf
natural, extenses pinedes d’altes pinasses, eriçons vegetals...
Dissabte, 19 de juny del 2010, de 6.30 a 21.00 h
La vall del riu Madriu (Andorra)
Itinerari pels estatges muntà i subalpí de la vall més ben conservada d’Andorra. Veurem una sèquia
antiga com la de Manresa, una gran varietat de plantes, salts d’aigua enmig d’una verdor exuberant,
marmotes... Tot això a tocar del brogit comercial de la capital andorrana.
Dissabte, 3 de juliol del 2010, de 6.30 a 21.00 h
La vall d’Incles i els estanys de Juclar (Andorra)
Itinerari per l’alta muntanya pirinenca. Caminarem per una zona molt ben conservada de la capçalera del
riu Valira d’Orient, veurem l’esclat de la floració de les plantes alpines i subalpines, estanys d’aigües
cristal·lines, el relleu glacial...

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 9 d’octubre del 2008 al 3 de juliol del 2009 (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 transport al preu de 13 € els socis de la ICHN i 17 € els qui
no ho siguin. En algunes sortides hi pot haver despeses extraordinàries, com ara tiquets d’entrada a
museus, que aniran a càrrec de l’alumnat.

Organització
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
ichnbages@infonegocio.com , o bé al telèfon 933248582 de la secretaria de la ICHN. 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, haurà 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 una setmana abans de cada excursió. L’admissió de participants en les sortides es farà
seguint l’ordre d’inscripció.
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.
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