Programa per al curs 2019-2020 de SORTIDES NATURALISTES GUIADES
Curs de 10 sortides guiades a espais naturals de Catalunya i de la península ibèrica que inclouen temàtiques
de botànica, zoologia, ecologia i geologia.
Sortides
Dissabte 5 d’octubre del 2019, de 8:15 a 20:00h
El Roc d’Auró i el Cogulló d’Estela, des del santuari de Corbera (Berguedà)
Recorregut en temporada de bolets pels Rasets, l’àrea més amunt de Queralt i abans dels Rasos de Peguera
on despunten cims esmolats i brolla la font de Tagast.
Dissabte 9 de novembre del 2019, de 8:15 a 20:00h
El riu Ges, de Sant Pere de Torelló a Vidrà (Osona)
Itinerari per una vall fluvial verge amb visita al Salt del Molí.
Dissabte 14 de desembre del 2019, de 8:15 a 19:00h
De Moià a Castellterçol per les rieres de Marfà i Fontscalents (Moianès)
Una travessa de l’altiplà del Moianès amb visites al molí de Brotons, a les poues de glaç de la Ginebreda, al
rentador de la llana del Roquer i a les Esplugues.
Dissabte 18 de gener del 2020, de 7:15 a 20:00h
De L’Ametlla de Mar a L’Ampolla (Baix Ebre)
Un dels trams més bonics de costa catalana que segueix el sender litoral GR-92; imprescindible.
Dissabte 15 de febrer del 2020, de 8:15 a 20:00h
El Bruc i Castellolí, als peus de Montserrat (Anoia)
Ruta per l’entorn del Bruc i Castellolí amb visites a les gran balmes de can Solà i can Soteras, al pont de
Pedra i a les coves de Castellolí.
Dissabte 14 de març del 2020, de 7:15 a 20:00h
El Montnegre de Mequinensa (Baix Cinca)
Una volta pels camps de presseguers florits, l’aiguabarreig dels rius Cinca, Segre i Ebre, l’antiga mina de
carbó de Mequinensa i la vegetació espontània de les zones àrides amb una ruta pel Montnegre
Dissabte 4 d’abril del 2020, de 7:15 a 20:00h
El riu Brugent (Alt Camp)
Una ruta resseguint els gorgs del riu Brugent, entre ells el Toll de l’Olla, a l’àrea de les muntanyes de Prades.
De divendres 1 de maig del 2020 a les 7:15h a diumenge 3 de maig del 2020 a les 20:00h
Sòria
Visites al Parc Natural de Cañón de río Lobos, a la Laguna Negra, al jaciment arqueològic d’Ambrona i
Torralba, a la Fuentona i al savinar de Calatañazor.
Dissabte 6 de juny del 2020, de 7:15 a 20:00h
La Muntanya d’Alinyà (Alt Urgell).
Observació de voltors i una volta per la Muntanya d’Alinyà, l’espai protegit més extens per la Fundació la
Pedrera.
Dissabte 4 de juliol del 2020, de 7:15 a 20:00h
El Puigmal (2911 m) per d’Err (Alta Cerdanya)
Ascensió al cim més alt del Pirineu Oriental per la ruta més assequible, des de l’estació d’esquí d’ErrPuigmal.

Professorat
Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geòleg. Per algunes sortides es poden afegir guies i
professors especialistes o locals.
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Organització
El punt de sortida és l’entrada principal de l’EPSEM-UPC (av. Bases de Manresa 61-73, Manresa).
Cal portar calçat adequat per caminar per la muntanya, menjar i beure.
El transport de les sortides és en autocar.
El preu per a cadascuna de les sortides és de 15€ pels socis de la ICHN i de 18€ per aquells que no en
siguin, exceptuant aquelles sortides que tinguin despeses addicionals. El preu de l’excursió de tres dies a
Sòria s’informarà oportunament.
Organitza la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC.

2

