AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2015-16 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. En determinades sortides hi pot haver
professorat expert en temes específics.

Sortides
Dissabte 3 d’octubre del 2015, de 7:15 a 20:00 h
L’estany de Queragut i la cova de Fontrabiosa (Arieja i Capcir)
Des de l’estació d’esquí de Puyvalador, al Capcir, travessarem cap a l’estany de Queragut
(Quérigut en francès) i baixarem fins a tocar del poble de Queragut, a l’Arieja, en una ruta a través
de boscos de pi negre, d’avet i de faig on, si el temps acompanya, poden haver-hi molts bolets. A la
tarda visitarem la cova de Fontrabiosa, de descoberta recent, plena de formes de bellesa barroca
sorprenent creades per la deposició del carbonat càlcic de l’aigua.
Dissabte 7 de novembre del 2015, de 8:15 a 20:00 h
El cogulló del Turp (Solsonès i Alt Urgell)
Des de Llinars, un poblet situat a l’extrem nord-occidental del Solsonès, seguirem un ruta circular
que ens portarà a la part alta de les Encantades, un massís de relleu montserratí, i al cogulló del
Turp, un cim tetraèdric de roca calcària amb molt bones vistes. Passarem per pinedes de pi roig i
de pinassa on els anys bons hi abunden els rovellons i les llenegues negres.
Dissabte 12 de desembre del 2015, de 8:15 a 19:00 h
Riera de Talamanca (Bages)
Remuntarem la riera de Talamanca des de Sant Esteve de Vila-rasa, on conflueix amb la riera de
Mura, i pujarem fins al poble de Talamanca. Aquest itinerari discorre per bells paratges molt propers
a Manresa que són ben poc coneguts (gorgs on es refugia el barb cua-roig, cingles, bosquets de pi
roig a molt baixa altitud...).
Dissabte 16 de gener del 2015, de 8:15 a 20:00 h
La platja del Torn i les Rojales (Baix Camp)
Recorrerem la platja del Torn, un racó de litoral de gran bellesa que s’ha salvat de la depredació
urbanística a causa de la proximitat de la central nuclear de Vandellós, i pujarem fins a les Rojales,
el cim més alt de la petita serra que l’emmarca.
Dissabte 20 de febrer del 2016, de 8:15 a 20:00h
La mina de plom Eugènia de Bellmunt del Priorat
Visitarem el complex de la mina Eugènia de Bellmunt del Prioritat que inclou el descens a la galeria
menys fonda, un centre d’interpretació i la visita de la colònia. A migdia i a la tarda farem un
recorregut des de Falset cap a l’ermita de Sant Gregori arrecerada entre gresos del Buntsandstein
de color granat i bellissímes formes d’erosió alveolar que tancarem voltant per la carena de les
Solelles.
Dissabte 19 de març del 2016, de 8:15 a 20:00h
De Sant Aniol a Santa Pau per la serra de Finestres (Garrotxa)
Des de Sant Aniol de Finestres, a la capçalera de la vall del Llémena, pujarem fins la a carena de la
serra de Finestres. A dalt ens esperaran el santuari de Santa Maria, el castell enrunat de Finestres,
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el cim de Puigsallança (1026 m) i una esplèndida vista del Pirineu oriental i de la zona volcànica de
la Garrotxa. Baixarem cap a Santa Pau per acabar l’excursió en terres volcàniques.
Dissabte 16 d’abril del 2016, de 7:15 a 20:00h
Volta al Pedraforca de Gósol a Saldes (Berguedà)
De Saldes a Gósol en autobús pel coll de la Trapa i de Gósol a Saldes a peu pel Collell (1845 m),
voltarem el Pedraforca en el sentit de les agulles de rellotge. La caminada, sempre per sender ben
traçat o per pista, ofereix panoràmiques canviants del Pedraforca, sobretot de la cara nord més
encinglerada, per afegir a la silueta clàssica de l’enforcadura.
Dissabte 21 de maig del 2016, de 7:15 a 20:00h
Siurana (Priorat)
Ruta complerta per Siurana que volta el pantà i s’enfila al poble fortificat a la punta d’un relleu
tabular, l’últim reducte sarraí que es mantingué a Catalunya. Poc a poc, la caminada ens endinsarà
en el paisatge bell, ben conservat, històric i pintoresc de Siurana.
Dissabte 18 i diumenge 19 de juny del 2016, de 7:15 a 20:00h
Baish Aran
El Baish Aran és una vall atlàntica oberta al nord, una singularitat a Catalunya. La sortida
descobrirà boscos caducifolis mixtos, avetoses, estanyols i els grans mamífers i les grans aus de la
fauna pirinenca presentats a l’Aran Park, en un paisatge verdíssim, humit i frescal euro-siberià.
Dissabte 9 de juliol del 2016, de 8:15 a 20:00h
La riera de les Gorgues (Osona)
La riera de les Gorgues solca el Collsacabra des del pla d’Aiats fins a la cua del pantà de Sau del
Ter. Un recorregut rocambolesc guiat per la riera començarà a L’Esquirol, seguirà avall per gorgs
amagats que conviden al bany, passarà sota el penya-segat de la Barra de Ferro i amb els salts de
les rieres afluents de les Paganes i del Planàs acabarà amansint-se al pantà, prop de sant Martí
Sescorts.
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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