AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2017-18 de SORTIDES NATURALISTES GUIADES
Curs de 10 sortides guiades a espais naturals de Catalunya que inclouen temàtiques de botànica,
zoologia, ecologia i geologia.
Professorat
Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geòleg.

Sortides
7-10-2017 - Travessa del Montsec d’Ares (Noguera i Pallars Jussà)
4-11-2017 - Les Salines i la Vajol (Alt Empordà)
2-12-2017 - El cogulló de Cal Torre (Bages)
20-01-2018 - La serra del Corredor (Vallès Oriental)
24-02-2018 - Portvendres–Cotlliure–Argelers (Rosselló)
24-03-2018 - El barranc de Montsor (Pallars Jussà)
21-04-2018 - El salt de Sallent i el santuari del Far (Osona i Selva)
19-05-2018 - El tossal de la Baltasana (Baix Camp)
16-06-2018 - La fou de Bor (Cerdanya)
7 i 8-07-2018 - De Núria a Toès per la vall de Carançà (Ripollès i Conflent)

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 autocar.
Horaris
L’hora de finalització de les sortides és aproximada.
Preu
El preu de les sortides és de 15 € per als qui siguin socis de la ICHN i de 18 € per als qui no ho
siguin. Aquests imports corresponen exclusivament al transport i no inclouen extres, com ara
entrades a museus.
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 a les sortides es farà seguint l’ordre d’inscripció.
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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.
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