AULES DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Programa per al curs 2016-17 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 8 d’octubre del 2016, de 7:15 a 20:00 h
Os de Civís (Alt Urgell)
Dissabte 5 de novembre del 2016, de 8:15 a 20:00 h
El Montnegre (Vallès Oriental)
Dissabte 3 de desembre del 2016, de 8:15 a 19:00 h
Fonts Salades d’Horta d’Avinyó i d’Oló i anticlinal d’Oló (Bages i Moianès)
Dissabte 14 de gener del 2017, de 7:15 a 20:00 h
El cap de Creus: de Port Lligat al Port de la Selva per camí de ronda passant per la platja des
Jonquet, el far del cap de Creus, el paratge de Tudela (club Méditerranée) i la cala Fornells (Alt
Empordà)
Dissabte 18 de febrer del 2017, de 8:15 a 20:00 h
Serra de l’Obac: de la casa Nova de l’Obac fins al coll d’Estenalles o fins a Mura passant per
l’Obac Vell, el pou de glaç, el Castellsapera, les Porquerisses i l’Hospital de Sang (Vallès
Occidental i Bages)
.
Dissabte 18 de març del 2017, de 8:15 a 20:00 h
Serra Gran del Montsant (Priorat)
Dissabte 22 d’abril del 2017, de 8:15 a 20:00 h
Les coves del Toll, la fageda de l’Espina i el Museu de Moià (Moianès)
Dissabte 20 de maig del 2017, de 7:15 a 20:00 h
Entre Capafonts i el Bosquet pels barrancs dels Motllats (Alt Camp i Baix Camp)
Dissabte 17 i diumenge 18 de juny del 2017, de 7:15 a 20:00 h
Recorregut per l’Arieja: gruta de Niaux, Montsegur, Lo Mas d’Asilh.
Dissabte 8 de juliol del 2017, de 7:15 a 20:00 h
De Vallter 2000 a Nyer per la reserva natural (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.
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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. La sortida de 2 dies del mes de juny tindrà preu especial.
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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