AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2012-13 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, més una conferència sobre amfibis.

Professorat
Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geòleg, més altres professors i recursos didàctics addicionals
en sortides i activitats puntuals.

Conferència
Dimecres 26 de setembre de 2012, a les 19.00h, a la Sala d’Actes del Casino de Manresa
Els amfibis de la Catalunya Central i el projecte Basses del GNO-ICHN, a càrrec de Carles Martorell i
Gendra.

Sortides
Dissabte, 6 d’octubre del 2012, de 8.15 a 20.00 h
El castell de Montesquiu i la serra de Bufadors (Ripollès i Osona)
Itinerari a peu des de Montesquiu fins a Santa Maria de Besora per la serra de Bufadors de Beví. L’obaga de
Bufadors, arrecerada sota una gran volta de faigs, esquitxada de blocs de roca i foradada per escletxes d’on
bufa un ventet fresc que manté les molses i falgueres delicades, té el misteri dels llocs encantats.
Dissabte, 10 de novembre del 2012, de 8.15 a 20.00 h
El bosc de Poblet i la cova de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
Recorregut pel Paratge Natural del Bosc de Poblet des del monestir de Poblet fins al mirador de La Pena, amb
aturades al pou de glaç i a la casa forestal. A la tarda, visita a la Cova de la Font Major de L’Espluga de
Francolí.
Dissabte, 15 de desembre del 2012, de 8.15 a 19.00 h
L’Obac més amagat: el Farell, Castellsapera i Rellinars (Bages i Vallès Occidental)
Els estreps de la serra de L’Obac s’estenen a l’oest, en un territori de natura protegida, ple de raconades i
actualment despoblat. Anirem a conèixer aquests llocs poc transitats en una caminada iniciada a la vall de
Flequer de Rocafort que seguirà cap a Santa Creu de Palou i el Farell, remuntarà la carena de Puigdoure, el
turó del Malpàs i l’era dels Enrics fins a enllaçar amb la carena principal de la L’Obac a coll de Boix. Un cop
assolit el cim emblemàtic de Castellsapera, guiats pel sender GR-5 baixarem fins a Rellinars.
Dissabte, 19 de gener del 2013, de 8.15 a 19.00 h
La riera de Calders (Bages)
La riera de Calders mandreja en els successius meandres d’una vall encaixada i de natura ben conservada,
fins a confluir amb el Llobregat a Navarcles. Resseguirem aquesta vall sinuosa des de La Guàrdia fins a
Navarcles. A mig camí hi haurà una demostració d’anellament d’ocells fringíl·lids.
Dissabte, 16 de febrer del 2013, de 7.15 a 21.00 h
El cap Norfeu i el Port Lligat, al cap de Creus (Alt Empordà)
Un itinerari per arribar, amb permís de la tramuntana, fins a la punta del cap Norfeu des de Roses i fins al cap
de Creus des de Port Lligat. La bellesa més agrest de la Mediterrània explorada pels camins de ronda del cap
de Creus.
Dissabte, 23 de març del 2013, de 8.15 h a 20.00 h
El massís de Garraf (Garraf)
Recorregut a peu des de la Pleta, el centre d’informació del parc natural de Garraf, fins a Bruguers, passant
per la interessant zona de relleu càrstic de l’entorn del cim de la Morella (593 m), pel castell d’Eramprunyà,
encimbellat sobre roques sorrenques de color granat, i per la Roca Foradada, un arc natural.
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Dissabte, 20 d’abril del 2013, de 8.15 a 20.00 h
Els estanys de Basturs i el Museu de la Conca Dellà - Parc Cretaci (Pallars Jussà)
Els dos estanys de Basturs són d’origen càrstic i s’alimenten subterràniament, com el de Banyoles. Destaquen
pel seu cinyell d’helòfits i per les plantes aquàtiques. Farem la volta als estanys amb una especial atenció a tot
ésser vivent que per allà bellugui, floti, nedi o arreli. Els estanys ens donen l’excusa per observar el paisatge
sedimentari de la Conca de Tremp. En acabar visitarem el Museu d’Isona que exposa i interpreta els fòssils i
icnites de dinosaures trobats als jaciments d’aquesta àrea.
Dissabte, 18 de maig del 2013, de 7.15 a 20.00 h
La serra de Llaberia i la Mola de Colldejou (Baix Camp)
Terra endins de la Costa Daurada hi ha un seguit de serres aspres i encinglerades de roca calcària,
magnífiques talaies sobre la plana de vora mar, que la Mola de Colldejou (859 m) exemplifica a la perfecció.
Ens hi enfilarem des del poblet d’on pren el nom.
Dissabte i diumenge, 15 i 16 de juny del 2013, de 7.15 h de dissabte a 20.00 h de diumenge
Els tallers de Món Natura Pirineus a Les Planes de Son i itinerari per la Mata de València (Pallars Sobirà)
Dissabte aprendrem natura als tallers Món Natura Pirineus: al matí “Estudi d’un torrent de muntanya”
(macroinvertebrats, vegetació i índex de qualitat de l’aigua), a la tarda “Fauna dels Pirineus” (observació del
gall fer, el trencalòs i diversos mamífers en un espai integrat en el medi) i a la nit “Astronomia a l’abast”
(interpretació i observació del cel de nit). Destinarem el diumenge a un itinerari naturalista per la Mata de
València, el Pas del Coro i el barranc del Tinter.
Dissabte, 13 de juliol del 2011, de 7.15 a 20.00 h
Ascensió al Gra de Fajol (Ripollès)
L’estiu convida a pujar als cims del Pirineu. Des d’Ull de Ter pujarem al coll de la Marrana i al cim del Gra de
Fajol (2708 m). L’excursió serà primer una pujada costeruda, després una carena celestial amb vistes de les
valls de Coma de Vaca i de la capçalera del Ter, sempre fàcil i per prats alpins que esperem trobar ben florits.

Lloc de trobada
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, a l’avinguda de les Bases de Manresa 61-73, de Manresa. El transport de les sortides
és en autobús.

Horaris
L’hora de finalització de les sortides és aproximada.

Preu
El preu de les sortides de dissabte és de 15€ els socis de la ICHN i 18€ els qui no ho siguin, corresponent al
transport. No s’inclou el cost d’entrades a museus o despeses extres puntuals. El preu de la sortida de 2 dies
es comunicarà oportunament amb el desglòs segons les opcions d’allotjament.

Organització
Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC.

Altres
Inscripcions a l’adreça ichnbages@gmail.com, o bé al telèfon 933248582. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s només a sortides concretes
seguint el mateix procediment. 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 per caminar per la muntanya, 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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