AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2014-15 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 11 d’octubre del 2014, de 7:15 a 21:00h
Gósol, la font de Torrentsenta i el pont Cabradís (Berguedà)
Gósol, al peu del Pedraforca, és a la vegada a la capçalera de l’Aigua de Valls. Seguirem la riera de
l’Aigua de Valls, afluent del Cardener, des del seu naixement a la font de Torrentsenta avall fins al
pont Cabradís, un túnel natural per on passa la riera com a resultat d’una volta de travertí. A la
tardor i als boscos del Berguedà, caldrà estar atent als bolets.
Dissabte 8 de novembre del 2014, de 8:15 a 20:00h
Les esquerdes de la Freixeneda (Osona, Garrotxa)
Travessa de Vidrà a Sant Privat d’en Bas per descobrir, a mig camí, el lloc ombrívol, verd i
laberíntic de les esquerdes de la Freixeneda, un indret de conte en un bosc encantat de faigs
recargolats.
Dissabte 13 de desembre del 2014, de 8:15 a 19:00h
De Manresa al coll d’Estenalles per la vall de la riera de Mura (Bages)
Caminada d’uns 15 km que remunta íntegrament la vall de la riera de Mura des de la confluència al
Llobregat prop dels Tres Salts fins al coll d’Estenalles en ple PN de Sant Llorenç del Munt i serra de
l’Obac, passant per Sant Esteve de Vila-rasa, Rocafort, Mura i el torrent de Fontfreda. La riera de
Mura guarda natura rica i plena –penya-segats, fòssils, aigua neta, plantes higròfiles, macroinvertebrats aquàtics...- a tocar de Manresa.
Dissabte 17 de gener del 2015, de 8:15 a 20:00h
Palamós i la platja de Castell (Baix Empordà)
La mobilització popular va impedir la urbanització de la cala de Castell, a Palamós, que ha quedat
com a testimoni de la bellesa de la costa Brava i símbol de la lluita ciutadana per conservar la
natura. Després visitarem punts assequibles de l’àrea de les muntanyes de Begur i del cap Roig,
entre Palamós i Calella de Palafrugell, que s’aboca al mar en grans penya-segats i petites cales.
Dissabte 14 de febrer del 2015, de 7:15 a 21:00h
La costa Vermella (Rosselló)
Dissabte 14 de març del 2015, de 8:15 a 20:00h
Viladrau (Osona)
Dissabte 11 d’abril del 2015, de 8:15 a 20:00h
El riu Glorieta a Alcover (Alt Camp)
Dissabte 9 de maig del 2015, de 8:15h a 20:00h
La roca de Canalda (Solsonès)
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Dissabte 13 i diumenge 14 de juny del 2015, de 7:15h del dissabte a 21:00h del diumenge
Els Ports de Beseit (Matarranya)
Dissabte, 11 de juliol del 2015, de 7.15 a 21.00 h
El Comapedrosa (Andorra)
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.
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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