AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2013-14 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.
Professorat
Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geòleg, més altres professors i recursos didàctics
addicionals en sortides i activitats puntuals.

Sortides
Dissabte, 5 d’octubre del 2013, de 8.15 a 21.00 h
Les gorges de la Fou i la bateria de Santa Engràcia (Vallespir [Catalunya Nord])
Recorregut d’uns 1,7 km per l’estretíssim congost de la Fou, que té una profunditat màxima d’uns
250 metres, i caminada boletaire d’uns 11 km pels frondosos boscos propers a Arles del Tec.
Dissabte, 9 de novembre del 2013, de 8.15 a 20.00 h
Del pantà de Sau a Tavertet (Osona)
Caminada d’uns 13 km per una de les zones encinglerades més espectaculars de Catalunya, que
discorre per boscos d’interès boletaire i per indrets d’interès geològic, com el Barret de la Perereda,
la gran balma de les Piques i els jaciments fossilífers amb nummulits.
Dissabte, 14 de desembre del 2013, de 8.15 a 19.00 h
Del Puigventós a la Puda per Sant Salvador de les Espases (Vallès Occidental i Baix Llobregat)
Recorregut d’uns 12 km per una zona amb molts elements d’interès geològic (aigües termals,
travertins amb fòssils vegetals, pissarra, calcàries, sorrenques, conglomerats, encavalcaments,
terrasses fluvials...) que, tot i haver sofert el flagell dels incendis forestals, conserva una vegetació
molt variada.
Dissabte, 18 de gener del 2014, de 8.15 a 20.00 h
Les cales l’Estartit (Baix Empordà)
Caminada d’uns 10 km per una de les zones més salvatges del litoral català, que discorre per
camins costeruts i per penya-segats de roca calcària amb vistes magnífiques.
Dissabte, 15 de febrer del 2014, de 8.15 a 19.00 h
El passat miner i la flora del Carbonífer d’Ogassa (Ripollès)
Recorregut a l’entorn d’Ogassa i Surroca per conèixer els jaciments d’hulla del Carbonífer i com
aquest carbó s’extreia, tractava i transportava a finals del s.XIX. Aquests carbons han proporcionat
nombrosíssima informació sobre la flora del Carbonífer -falgueres, calamitals, licopodials...- que es
mostren impreses encara ben nítides a la roca 300 milions d’anys després.
Dissabte, 15 de març del 2014, de 8.15 a 20.00 h
La serra de Llaberia (Baix Camp)
Ruta circular de Colldejou cap al cim de la Miranda de Llaberia, amb descens vora el Cavall Bernat
i el Mont-Redon pel barranc del Bullidor.
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Dissabte, 12 d’abril del 2014, de 8.15 a 20.00 h
De Santa Maria de Besora a Sant Pere de Torelló pel salt del Mir i el santuari de Bellmunt
(Osona)
Travessa per l’àrea boscosa del Bisaura i de la serra de Bellmunt amb dos al·licients excursionistes
destacats, el salt del Mir a la riera Foradada i el santuari de Bellmunt, excel·lent mirador de la plana
de Vic, situat a la carena de la serra.
Dissabte i diumenge, 10 i 11 de maig del 2014, de 7.15h de dissabte a 20.00h de diumenge
Reserva de fauna africana de Sigéan i el Museu de la Prehistòria de Talteüll (Llenguadoc i
Fenolledes [Catalunya Nord])
La Reserva Africana de Sigéan és un parc de 300 Has on campen en condicions de semi-llibertat
uns 3800 animals, la majoria grans mamífers i aus de la llegendària fauna africana, aquella
difícilment es pot veure fora dels documentals. Sigéan, al Llenguadoc, reprodueix i condensa un
parc natural de les sabanes del cor d’Àfrica.
Combinarem el viatge amb la visita al Museu de la Prehistòria a Talteüll que, nascut per mostrar el
descobriment l’any 1971 d’un crani d’Homo erectus (-450.000 anys) a la veïna cova de l’Aragó, ha
esdevingut un centre que interpreta una extensa col·lecció de restes prehistòriques i n’impulsa la
recerca.
Dissabte, 14 de juny del 2014, de 7.15 a 20.00 h
El Museu de les Papallones de Catalunya, l’estany de Montcortès i les salines de Gerri de la
Sal (Pallars Sobirà)
Sortides per visitar tres motius de natura del Pallars Sobirà, fora dels cims pirinencs: el museu de
les Papallones de Catalunya, al nucli de Pujalt, on pujarem a peu en una ruta circular des de Sort;
l’estany càrstic de Montcortès, el segon en extensió a Catalunya després del de Banyoles; i les
salines de Gerri de la Sal, comparables geològicament amb les de Cambrils d’Odèn.
Dissabte, 12 de juliol del 2014, de 7.15 a 20.00 h
LaTosa d’Alp per Comafloriu (Berguedà)
Des del mirador de l’Orri travessarem el bosc de pi negre fins a la mina abandonada de baritina,
seguirem amunt pel coll de Comafloriu i, ja a la carena, ens arribarem a la Tosa d’Alp (2536m). El
retorn serà pel coll de Pal. La caminada ens mostrarà el paisatge superb del PN Cadí-Moixeró i una
gran diversitat de plantes de muntanya, algunes endèmiques dels Pirineus.
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.
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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