Programa per al 2007-08 del curs SORTIDES NATURALISTES DE LLEVANT A
PONENT DE CATALUNYA
Després de dos cursos fent sortides per la conca del Llobregat, en aquest curs de 10 sortides
naturalistes, de temàtica tant biològica com geològica, volem visitar i donar a conèixer més indrets que
tenen una natura interessant. Ara volem anar cap a llevant i cap a ponent de Manresa, però, com que no
volem deixar de visitar l’alta muntanya, al juliol anirem nord enllà. 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
18 d’octubre, de 19.00 h a 21.00 h

Plantes silvestres comestibles de Catalunya. A càrrec de Florenci Vallès.
Data per determinar, de 19.00 h a 21.00 h
El rocam i el relleu de Catalunya. A càrrec d’Oriol Oms.

Sortides
20 d’octubre, de 8.15 h a 20.00 h

La fageda de la Grevolosa i el Puigsacalm
Des del coll de Bracons (1120 m), anirem a veure el conjunt de faigs més grossos de Catalunya amb els
seus colors de tardor i ens enfilarem fins al Puigsacalm (1515 m). Buscarem bolets i els estudiarem.
10 de novembre, de 8.15 h a 20.00 h

La capçalera de la riera de Rajadell
Visitarem el cogulló de Cal Torre, una zona cremada l’any 1980 on la diversitat d’arbres és de les més
altes de Catalunya. També veurem una pineda de pinasses grosses (bolets!) que es va salvar del foc
pels pèls, i dos indrets de gran vellesa: la font del Forn i el racó de ca la Magina.
1 de desembre, de 8.15 h a 20.00 h

El Montseny
Anirem de Sant Marçal a Santa Fe passant per les Agudes, el turó de l’Home i el torrent de Passavets,
on hi ha l’avetosa més meridional de Catalunya. El Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera per
la Unesco.
26 de gener, de 8.15 h a 20.00 h

El massís del Montgrí i Pals
Recorrerem el massís calcari del Montgrí, des d’on veurem les illes Medes, anirem als aiguamollls del
Baix Empordà (ocells!),on desemboca el Ter, i visitarem la platja de s’Illa Roja, de gran interès geològic.
23 de febrer, de 8.15 h a 20.00 h

El massís de Cadiretes i el jardí botànic Mar i Murtra de Blanes
Recorregut per la part marítima de la comarca de la Selva per veure paisatges granítics, suredes, plantes
mediterrànies de sòls silicis i penya-segats costaners. Al jardí botànic es pot veure una gran varietat de
plantes, entre les que destaquen els cactus i les palmeres.
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29 de març, de 7.15 h a 21.00 h

El vedat de Fraga i l’aiguabarreig Segre-Cinca
Al vedat de Fraga, que limita amb els Monegres, visitarem la serreta Negra, una mostra ben conservada
de natura de la zona de clima mediterrani continental més seca dels Països Catalans. També farem una
aturada a l’aiguabarreig Segre-Cinca, per veure els ocells i el bosc de ribera.
26 d’abril, de 8.15 h a 21.00 h

L’estany de Banyoles i el seu entorn
Veurem un petit estany de formació recent que es pot tornar de color rosat, travertins en procés de
formació, una magnífica roureda que creix sobre un laberint rocós de travertins i un crustaci que recorda
una tortugueta i té un sol ull.
17 de maig, de 8.15 h a 21.00 h

La Sauva Negra i les coves del Toll
Caminada pel terme de Castellcir (Moianès) per veure la gran roca de la Popa, que suporta el castell de
Castellcir, la fageda de la Sauva Negra, que és la més propera a Manresa, i el gran roure del Giol.
També farem una aturada a les coves del Toll, on s’han trobat ossos de mamífers del Plistocè.
7 de juny, de 7.15 h a 21.00 h

El congost de Mont-rebei
Itinerari a peu que segueix la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana per allà on aquest riu creua la
serra del Montsec a través d’un pas estret limitat per cingles imponents. De camí cap a Mont-rebei,
anirem a veure voltors als cingles de Benavent i passarem per l’espectacular congost de Terradets.
5 de juliol, de 7.15 h a 21.00 h

El massís del Carlit
A l’entorn del cim del Carlit (2921 m) veurem paisatges granítics, bons exemples del modelat glacial,
mulleres on es forma torba, estanys, boscos de pi negre i d’avet, matolls de neret florits, prats alpins...
Tot això a només 35 km al nord-est de Puigcerdà.

El curs és gratuït.
Qui es vulgui apuntar tan sols a una o a algunes sortides concretes pot fer-ho, però cal
que avisi que vindrà, com a mínim dos dies abans, mitjançant una trucada al telèfon
938788608 o enviant un correu electrònic a l’adreça ichnbages@infonegocio.com.
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 UPC, que es troba a l’avinguda de
les Bases de Manresa números 61-73.
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 totes les sortides hi haurà desplaçaments llargs que es faran en cotxes particulars. Per
aquest motiu, l’organització agrairia molt als assistents al curs que disposin de cotxe
que el portin al punt de trobada per, si calgués, fer-lo servir per al desplaçament d’una
part del grup.
L’hora de finalització de les sortides és aproximada.
A tenir en compte
Porteu calçat adequat i protecció pel sol i la pluja.
Cal que us porteu el menjar i el beure.
Porteu prismàtics i càmera de fotos.

2

