Programa per al curs 2018-2019 de SORTIDES NATURALISTES GUIADES
Curs de 10 sortides guiades a espais naturals de Catalunya que inclouen temàtiques de botànica, zoologia,
ecologia i geologia.
Sortides
Dissabte 6 d’octubre del 2018, de 8:15 a 20:00h
El torrent del Puig, el salt de l’Olla i les Marrades del Camí Ral Vic-Olot a Hostalets d’en Bas (La
Garrotxa)
Dissabte 10 de novembre del 2018, de 8:15 a 20:00h
Travessa del Montseny, de Collformic a Fontmartina, pels cims de Matagalls, les Agudes i el Turó de
l'Home (Osona i Vallès Oriental)
Dissabte15 de desembre del 2018, de 8:15 a 19:00h
El Meandre de Castellbell, les Muntanyes Russes de Sant Vicenç, la riera de Castellet i Marganell
(Bages)
Dissabte 19 de gener del 2019, de 7:15 a 20:00h
El cap de Begur i les cales d’Aiguafreda i sa Riera (Baix Empordà)
Dissabte 16 de febrer del 2019, de 8:15h a 19:00h
El Pla de Roques Albes i Fucimanya (Bages)
Dissabte 16 de març del 2019, de 8:15 a 20:00h
El puig de Solterra o de les Formigues des de Sant Hilari Sacalm (La Selva)
Dissabte 13 d’abril del 2019, de 7:15 a 20:00h
Las Ripas de Ballobar (Baix Cinca)
Dissabte 18 de maig del 2019, de 7:15 a 20:00h
La plana de la Cerdanya a Bellver (La Cerdanya)
De divendres 21 a dilluns 24 de juny del 2019, de 16:00 a 20:00h
El Périgord (França)
Dissabte 20 de juliol del 2019, de 7:15 a 20:00h
La vall de Sorteny (Andorra)

Professorat
Jordi Badia i Florenci Vallès, biòlegs, i Oriol Oms, geòleg. Per algunes sortides es poden afegir guies i
professors especialistes o locals.
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 cap de
setmana llarg al Périgord s’informarà oportunament.
Organitza la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC.
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