
 
 
 
AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
  

 
Programa per al curs 2010-11 de SORTIDES NATURALISTES GUIADES 
 
Curs de 10 sortides guiades a espais naturals de Catalunya i zones properes, que inclouen temàtiques de 
botànica, zoologia, ecologia i geologia, i també meteorologia i astronomia (sessions teòriques). El conjunt 
d’aquestes sortides és una mostra representativa de la gran varietat d’ambients naturals catalans. 
 
Professorat 
Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geòleg. 
 
Sessions teòriques 
 
Divendres, 8 d’octubre del 2010, de 19.00 a 21.00 h 
De què depèn el clima? Classe dedicada a explicar els diferents factors que condicionen el clima i les 
causes naturals i artificials dels canvis climàtics. A càrrec de Florenci Vallès, professor de biologia i geologia 
de l’IES Guillem Catà. 
 
Divendres,15 d’octubre del 2010, de 19.00 a 21.00 h 
Clima i vegetació, un recorregut pels diferents biomes terrestres del planeta. A càrrec de Florenci 
Vallès, professor de biologia i geologia de l’IES Guillem Catà.  
 
Sortides 
 
Dissabte, 16 d’octubre del 2010, de 7.15 a 21.00 h 
El Puig Neulós i el castell de Requesens (Alt Empordà). 
Caminarem per suredes i per fagedes frondoses on probablement trobarem bolets lligats als sòls silicis 
(formats a partir de granits i pissarres), com ara el mític ou de reig, el bolet dels cèsars. Farem una 
exposició amb els bolets trobats. 
 
Dissabte, 6 de novembre del 2010, de 7.15 a 21.00 h 
La Terreta (Pallars Jussà) 
La Terreta és una extensa zona solitària situada al nord-oest del terme de Tremp. És un dels millors llocs  
per observar rapinyaires (voltor, trencalòs...) i conté la roureda de plana més extensa de Catalunya, la 
d’Aulàs, que té una superfície de 157 ha.  
 
Dissabte, 11 de desembre del 2010, de 8.15 a 20.00 h 
Tamarit i la punta de la Móra (Tarragonès) 
Es tracta d’un petit tram de costa rocallosa que ha resistit miraculosament la febre urbanitzadora. S’hi 
intercalen penya-segats de roca calcària poc elevats amb cales sorrenques. Hi destaca el bosc de la 
Marquesa, on abunda una subespècie de savina pròpia de les zones costaneres. Farem una parada a la 
pedrera romana del Mèdol, que té interès geològic i botànic.  
 
Dissabte, 22 de gener del 2011, de 8.15 a 20.00 h 
L’estany de Sils i el puig de Cadiretes (Selva) 
Després de ser dessecat per plantar-hi pollancres l’any 1988, l’any 1998 l’estany de Sils va ser restaurat, i 
ara és ple de vida. Després de veure ocells a l’estany, farem un recorregut pels paisatges granítics i les 
suredes del Puig de Cadiretes, un mirador magnífic de la comarca de la Selva situat prop de Tossa de Mar. 
 
Dissabte, 19 de febrer del 2011, de 7.15 a 21.00 h 
Els aiguamolls de l’Empordà i Sant Pere de Rodes (Alt Empordà)  
El aiguamolls de l’Empordà són, després del delta de l’Ebre, la zona humida més extensa de Catalunya. 
Després de fer un recorregut ornitològic pel Cortalet, caminarem per la serra de Rodes, un bon mirador 
sobre la plana de l’Alt Empordà on hi ha ubicat el gran monestir romànic fortificat de Sant Pere de Rodes. 
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Dissabte, 12 de març del 2011, de 7.15 a 21.00 h 
La ruta Jubierre i la llacuna de Sariñena (Monegres, Osca) 
Veurem capritxoses escultures naturals fruit de l’erosió diferencial, en una de les zones més seques 
d’Europa. Estudiarem plantes adaptades a la sequedat que no són presents al Bages i farem un tomb per 
una llacuna on han estat observades més de 200 espècies d’ocells. 
 
Dissabte, 16 d’abril del 2011, de 8.15 a 20.00 h 
El Montcau, els Cortins i les Teixoneres (Bages) 
Itinerari per l’entorn del Montcau, cim emblemàtic del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
Estudiarem la gènesis del relleu montserratí, dos tipus de conglomerat i la vegetació de les roques, i 
recorrerem la roureda de roures de fulla gran de les Teixoneres, un dels boscos més notables de Catalunya.  
  
Dissabte, 14 de maig del 2011, de 7.15 a 21.00 h 
Sant Honorat (Alt Urgell) 
La serra de Sant Honorat presenta una gran diversitat florística i, com que està formada per conglomerats, 
té el típic relleu montserratí que és familiar per als bagencs. És un bon mirador de les impressionants 
cingleres calcàries de la serra d’Aubenç, que constitueix el límit meridional del plegament pirinenc. 
 
Dissabte, 11 de juny del 2011, de 6.30 a 21.00 h 
El parc d’animals dels Angles (Capcir, Catalunya Nord) i el bosc de Carcanet (Arieja, Occitània) 
Després de caminar uns pocs quilòmetres per un zoològic on hi ha moltes espècies europees de grans 
mamífers (llops, ossos, cabirols...) escampades per extensions grans de bosc de pi negre, ens endinsarem 
al frondós bosc de Carcanet, situat al nord del massís de Madres i format principalment per avets. 
 
Dissabte, 2 de juliol del 2011, de 6.30 a 21.00 h 
De Núria a Queralbs per Coma de Vaca (Ripollès)  
Itinerari per l’alta muntanya pirinenca. Caminarem per una zona molt ben conservada de la capçalera del riu 
Freser, veurem l’esclat de la floració de les plantes alpines i subalpines, roques metamòrfiques com ara el 
marbre, 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 8 d’octubre del 2010 al 2 de juliol del 2011 (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 trucant al telèfon 933248582. 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. 
 
Aquest curs té el reconeixement d’activitat de formació permanent per part del Departament 
d’Educació i computa com a mèrit per als docents. 
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