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SORTIDES TÈCNIQUES A 
PROJECTES DE CAMP

ELS CURSOS
NATURALISTES
DE LA
INSTITUCIÓ



El programa de cursos naturalistes de la Institució es com-
plementa amb diverses sortides tècniques per conèixer sobre 
el terreny com es duen a terme determinats projectes de 
recerca naturalista.
Per formalitzar la inscripció, tant als cursos com a les sortides, 
cal posar-se en contacte, com a mínim deu dies abans del 
seu l’inici, amb la Secretaria de la ICHN donant el vostre 
nom i cognoms, adreça electrònica, número de telèfon i DNI.
Una vegada feta la inscripció, cal fer l’ingrés de la matrícula 
al compte de la ICHN, a Caixa d’Enginyers (ES48 3025 0005 
8314 3332 0335), fent constar el vostre nom i el del curs 
al qual us matriculeu. La inscripció es considerarà vàlida 
després d’haver realitzat el pagament.
En el cas que una persona vulgui anul·lar la inscripció, només 
recuperarà el 80 % de l’import, sempre que ho sol·liciti amb 
una antelació mínima de quinze dies respecte a l’inici del curs.
Els cursos estan limitats a 20 places. La matrícula es farà 
per rigorós ordre d’inscripció, d’acord amb la data de l’in-
grés de la matrícula. Hi haurà una llista d’espera per cobrir 
baixes eventuals.

Els cursos que no comptin amb un nombre mínim d’assis-
tents es podran anul·lar i es retornarà l’import íntegre de 
la inscripció.
Els socis de les entitats adherides a la ICHN, els de l’SCB 
i els de la FEEC tindran el mateix preu d’inscripció que els 
socis de la ICHN. Els estudiants menors de 30 anys i que 
ho siguin a dedicació completa i els aturats gaudiran d’un 
descompte especial.
El preu de la matrícula inclou l’assistència a les sessions 
teòriques i pràctiques, la documentació i l’assegurança per 
accident o danys a tercers. El transport, els àpats i l’allotja-
ment no hi són inclosos.
Les sortides tècniques a projectes de camp són gratuïtes, 
però cal formalitzar la inscripció prèvia.
En funció de les condicions climatològiques i tenint en compte 
que, majoritàriament, es tracta d’activitats de camp, cal 
portar l’equipament adequat (roba d’abric, impermeable, 
llanterna, calçat adequat, barret, protecció solar, protecció 
contra insectes, aigua, etc.). Els desplaçaments durant els 
cursos es faran a peu o amb els vehicles dels assistents.
Posteriorment, s’enviarà un certificat d’assistència als que 
hagin assistit als cursos amb aprofitament.

INFORMACIÓ
I INSCRIPCIÓ

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Secretaria de la ICHN. 
Telèfon: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.

Durant els cursos es poden fer fotos o enregistrar imatges que la ICHN pot utilitzar en les seves activitats de difusió, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal, article 6.1, i d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de la Llei de propietat intel·lectual. Podeu exercir el vostre dret d’oposició enviant un missatge a 
ichn@iec.cat. La ICHN garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
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DISSABTE
De 9.30 a 13.30 h. Sessió teòrica: morfologia i 

biologia de les orquídies; diversitat i ecologia de 

les orquídies de Catalunya; bones pràctiques de 

fotografia; principals amenaces i exemples de con-

servació; projectes d’estudi i recollida d’observacions 

d’orquídies a Catalunya.

De 13.30 a 15 h. Dinar de camp.

De 15 a 16 h. Sessió teòrica a camp: recollida de da-

des d’observacions d’orquídies mitjançant l’aplicació 

NaturaList d’Ornitho. 

De 16 a 19.30 h. Sortida de camp: identificació d’or-

quídies d’espais oberts (prats calcaris mediterranis).

DIUMENGE
De 9.30 a 13.30 h. Sortida de camp: identificació 

d’orquídies forestals i de vorada de bosc.

De 13.30 a 14.30 h. Dinar de camp.

De 14.30 a 17.30 h. Sortida de camp: identificació 

d’orquídies de prats submediterranis.

LES ORQUÍDIES DE 
CATALUNYA
DATES
14 i 15 de maig de 2022

PROFESSORAT
Guillem Bagaria, Jordi Prat, Xavier Sanjuan, Isabel Casas i Pere Espinet, 
GOC-ICHN.

CAL QUE PORTEU
Material i equipament de camp, guies de camp d’orquídies (si en disposeu), 
«smartphone» Android/iOS amb l’aplicació NaturaList instal·lada i 
configurada (si en disposeu). El desplaçament es farà amb vehicles privats.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 14 de maig, a les 9.15 h, a la sala de plens de l’Ajuntament de 
Folgueroles (plaça Verdaguer, 2; 08519 Folgueroles).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN i els de les entitats amb les quals té 
acords de col·laboració és de 30 €, per als altres inscrits és de 54 € (estudiants 
i aturats 40 €. Cal enviar el comprovant per correu electrònic).



DISSABTE
De 9 a 10 h. Trobada a l’aparcament de Castell.

De 10 a 12 h. Sessió al mar de distinció i recol·lecció 

d’algues.

De 12 a 15 h. Dinar de camp o en establiments de 

restauració propers.

De 15 a 18 h. Observació de mostres i sessió teòrica.

Il·lustració de Jordi Corbera
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INTRODUCCIÓ A  
L’ESTUDI DE LES 
ALGUES DEL LITORAL 
CATALÀ
DATES
21 de maig de 2022

PROFESSORAT
Alba Vergés, professora de Botànica, Departament de Ciències Ambientals 
de la Universitat de Girona.

CAL QUE PORTEU
Roba de bany o vestit de neoprè, tub i ulleres, indispensable anar amb 
calçat que es pugui mullar.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 21 de maig, a les 9 h, a l’aparcament de la platja de Castell (Palamós).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN i els de les entitats amb les quals té 
acords de col·laboració és de 15 €, per als altres inscrits és de 27 € (estudiants 
i aturats 20 €. Cal enviar el comprovant per correu electrònic).
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DATES
28 i 29 de maig de 2022

PROFESSORAT
Ramon Mercedes, professor del Departament de Geologia, UAB.

CAL QUE PORTEU
Sabatilles o botes de muntanya, barret o gorra, ulleres de sol i protector 
solar, roba còmoda i armilla reflectora. Si en teniu, també es recomana portar 
lupa de geòleg i prismàtics.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 28 de maig, a les 10 h, al restaurant Hostal Grau (carrer de Pere 
el Gran, 3; 43815 Santes Creus).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN i els de les entitats amb les quals té 
acords de col·laboració és de 25 €, per als altres inscrits és de 49 € (estudiants 
i aturats 35 €. Cal enviar el comprovant per correu electrònic).

COM EREN ELS 
MARS DURANT EL 
TRIÀSIC? PASSEJADA  
GEOLÒGICA PER L’ALT CAMP.

DISSABTE
De 10 a 14 h. Introducció al curs. Aspectes bàsics 

del Triàsic català. Paleogeografia i sedimentologia 

dels oceans triàsics. Què són els carbonats i quina 

informació ens donen? Diferents tipus de factories 

carbonàtiques i el seu significat ambiental.

De 14 a 15 h. Dinar (menjar propi o al restaurant del 

poble de Querol).

De 15 a 18 h. Itinerari geològic per la zona de Querol, 

Santa Perpètua de Gaià i Esblada, alternant obser-

vacions al camp amb explicacions als afloraments.

DIUMENGE
De 10 a 14 h. Itinerari geològic per la zona de la Riba, 

Molí del Pinetell i Mont-ral, alternant observacions 

al camp amb explicacions als afloraments.

DISSABTE
De 9 a 10 h. Trobada a l’aparcament de Castell.

De 10 a 12 h. Sessió al mar de distinció i recol·lecció 

d’algues.

De 12 a 15 h. Dinar de camp o en establiments de 

restauració propers.

De 15 a 18 h. Observació de mostres i sessió teòrica.
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DISSABTE
De 10 a 14 h. Local social de Sant Daniel i voltants. 

Introducció sobre la il·lustració científica i naturalista, 

i la llibreta de camp com a eina de treball. Il·lustració 

botànica i de paisatge. Es combinarà, durant tot el 

matí, el treball a l’aula amb el treball a l’exterior.

De 14 a 15.30 h. Dinar de camp o en establiments 

propers.

De 15.30 a 16.30 h. Il·lustració de rastres i de fauna.

DIUMENGE
De 10 a 14 h. Sortida als Aiguamolls de l’Empordà. 

Dibuix d’ocells i de comportament. Es realitzarà tot 

el taller a l’exterior i aprofitant els aguaits del Parc 

Natural.

Curs organitzat conjuntament amb l'Associació de Naturalistes 

de Girona.

COM FER UNA  
LLIBRETA DE CAMP. 
CURS D’IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA I  
NATURALISTA
DATES
25 i 26 de juny de 2022

PROFESSORAT
Blanca Martí, il·lustradora científica i naturalista i historiadora de l’art.

CAL QUE PORTEU
Llibreta de dibuix de fulls blancs (marques recomanades: Canson o Strathmore 
(Sketch)), llapis 3H, HB i 2B, goma i maquineta. Si se’n disposa, colors 
(aquarel·les o llapis de colors), paper per aquarel·la (marques recomanades: 
Canson, Dalbe o Arches), regle per a mesurar i lupa. Botes per caminar, gorra 
i, si se’n disposa, prismàtics i cadira plegable.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 25 de juny, a les 10 h, al local social de Sant Daniel (carrer de les 
Monges, 18–20; 17007 Girona).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN, els de les entitats amb les quals té acords 
de col·laboració i els de l’ANG és de 25 €, per als altres inscrits és de 49 € 
(estudiants i aturats 35 €. Cal enviar el comprovant per correu electrònic).

Il·lustració de Blanca Martí



5
DISSABTE
De 10 a 14 h. Local social de Sant Daniel i voltants. 

Introducció sobre la il·lustració científica i naturalista, 

i la llibreta de camp com a eina de treball. Il·lustració 

botànica i de paisatge. Es combinarà, durant tot el 

matí, el treball a l’aula amb el treball a l’exterior.

De 14 a 15.30 h. Dinar de camp o en establiments 

propers.

De 15.30 a 16.30 h. Il·lustració de rastres i de fauna.

DIUMENGE
De 10 a 14 h. Sortida als Aiguamolls de l’Empordà. 

Dibuix d’ocells i de comportament. Es realitzarà tot 

el taller a l’exterior i aprofitant els aguaits del Parc 

Natural.

ESTUDI D’UNA  
POBLACIÓ DE  
LEPIDÒPTERS
DATES
28, 29 i 30 de juny de 2022

PROFESSORAT
Albert Masó, doctor en Ecologia i Evolució.

CAL QUE PORTEU
Salabret (si en disposeu), calçat còmode i gorra. També una càmera 
digital o mòbil per fer fotos de les papallones. S’accedirà al punt del 
treball de camp en cotxes particulars.

LLOC DE TROBADA
Classes teòriques, a les 16 h, a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del 
Carme, 47; 08001 Barcelona).
Dimecres 29 de juny, a les 10 h, al punt d’informació del Remolar.

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN i els de les entitats amb les quals 
té acords de col·laboració és de 25 €, per als altres inscrits és de 49 € 
(estudiants i aturats 35 €. Cal enviar el comprovant per correu electrònic).

Il·lustració de Guillermo García-Saúco

DIMARTS
De 16 a 19 h. Explicació del que es pot estudiar 

d’una població de lepidòpters, dels càlculs de simi-

litud i de la metodologia de captura, així com de la 

determinació i anotació de les dades.

DIMECRES 
De 10 a 13 h. Sortida de camp. Captura i posterior 

alliberament d’exemplars amb el salabret: determi-

nació de les espècies i recollida de dades.

DIJOUS
De 16 a 19 h. Reunió de totes les dades, catàleg 

d’espècies, càlculs d’abundància, lepidòpters domi-

nants, caracterització de les diferents subpoblaci-

ons, graus de similitud entre elles i entre les espècies 

i conclusions referents a la fase d’hibernació.

Il·lustració de Guillermo García-Saúco
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DISSABTE
De 10 a 14 h. Sessió teòrica. Els ortòpters de 

Catalunya. Exposició d’alguns representants de 

cada família, subfamília i tribu. Anatomia externa. 

Reconeixement de la venació alar. Trets anatòmics 

més habituals en les claus dicotòmiques.

De 14 a 16 h. Dinar de camp o en establiments 

propers.

De 16 a 17 h. Sessió teòrica. Mecanismes de 

producció del so i reconeixement d’alguns cants.

De 17 a 19 h. Sortida de camp (Parc Natural 

del Delta de l’Ebre). Observació, captura amb 

alliberament i enregistrament sonor d’ortòpters.

De 19 a 22 h. Sopar de camp o en establiments 

de restauració propers.

De 22 a 23 h. Sortida de camp (Serra del Montsià)

Escolta i observació d’ortòpters nocturns.

DIUMENGE
De 9 a 13 h. Sortida de camp (Parc Natural dels 

Ports). Observació, captura amb alliberament i 

enregistrament sonor d’ortòpters.

DATES
16 i 17 de juliol de 2022

PROFESSORAT
Sergi Fernández i Rafael Carbonell, Antaxius-ICHN.

CAL QUE PORTEU
Barret, calçat i roba còmodes i repel·lent d’insectes. Si se’n disposa, també 
es recomana portar càmera, lupa de mà, salabret (només si es té permís 
de captura) i gravadora de camp.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 16 de juliol, a les 9.30 h, al Museu de les Terres de l´Ebre (carrer 
del Gran Capità, 34; 43870 Amposta).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN, els de les entitats amb les quals té 
acords de col·laboració i els residents a les Terres de l’Ebre és de 30 €, 
per als altres inscrits és de 54 € (estudiants i aturats 40 €. Cal enviar el 
comprovant per correu electrònic).

Il·lustració de Guillermo García-Saúco

INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI 
DELS ORTÒPTERS DE  
CATALUNYA 
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DISSABTE
De 10 a 13 h. Introducció a la renaturalització: 

processos ecològics i funcionament dels ecosiste-

mes, impacte antròpic sobre la dinàmica natural, 

paper de la paleoecologia, marc conceptual de la 

renaturalització.

De 13 a 17 h. Visita àmbit plana d’inundació. Dinar 

de camp mentre es realitza l’activitat.

De 17 a 20 h. Interès, requisits, eines i criteris d’im-

plementació.

DIUMENGE
De 9 a 14 h. Visita de camp (àmbit serres prepiri-

nenques).

DISSABTE
De 10 a 14 h. Sessió teòrica. Els ortòpters de 

Catalunya. Exposició d’alguns representants de 

cada família, subfamília i tribu. Anatomia externa. 

Reconeixement de la venació alar. Trets anatòmics 

més habituals en les claus dicotòmiques.

De 14 a 16 h. Dinar de camp o en establiments 

propers.

De 16 a 17 h. Sessió teòrica. Mecanismes de 

producció del so i reconeixement d’alguns cants.

De 17 a 19 h. Sortida de camp (Parc Natural 

del Delta de l’Ebre). Observació, captura amb 

alliberament i enregistrament sonor d’ortòpters.

De 19 a 22 h. Sopar de camp o en establiments 

de restauració propers.

De 22 a 23 h. Sortida de camp (Serra del Montsià)

Escolta i observació d’ortòpters nocturns.

DIUMENGE
De 9 a 13 h. Sortida de camp (Parc Natural dels 

Ports). Observació, captura amb alliberament i 

enregistrament sonor d’ortòpters.

DATES
22 i 23 d’octubre de 2022

PROFESSORAT
Jordi Palau, enginyer de forests i autor del llibre «Rewilding Iberia» (Lynx 
Edicions, 2020).

CAL QUE PORTEU
Calçat de camp i roba d’abric.

LLOC DE TROBADA
Dissabte 22 d’octubre, a les 10 h, a Epicentre - Centre de visitants del Pallars 
Jussà (passeig del Vall, 13; 25620 Tremp).

PREU
La matrícula per als socis de la ICHN i els de les entitats amb les quals té 
acords de col·laboració és de 30 €, per als altres inscrits és de 54 € (estudiants 
i aturats 40 €. Cal enviar el comprovant per correu electrònic).

Il·lustració de Guillermo García-Saúco

RENATURALITZACIÓ: 
UN NOU ENFOCAMENT PER A LA  
CONSERVACIÓ DE LA NATURA



Sortida de camp per observar i estudiar la successió volcànica de Campelles
5 de juny de 2022, de 10 a 17 h, a Campelles (el Ripollès). Aquesta successió volcànica repre-
senta un dels millors exemples de successió intracaldera que es poden observar al Pirineu 
català. Al llarg de la sortida, s’examinarà tota la successió per tal d’entendre com es va 
dipositar durant un procés de caldera d’esfondrament en una erupció explosiva de grans 
dimensions. A càrrec de Joan Martí, Geociències Barcelona – CSIC.

Inventari de ratpenats, papallones nocturnes i micromamífers a la roureda singular 
de Vilamantells (Guixers) 
30 i 31 de juliol de 2022, de 21 a 24 h i de 8 a 9 h, respectivament, a Guixers (el Solsonès). El 
primer dia s’inventariaran les espècies de ratpenats i d’heteròcers presents en aquest bosc 
mitjançant diverses tècniques de mostreig. El matí de l’endemà es revisaran les trampes de 
micromamífers col·locades per la zona el dia abans. Hi ha la possibilitat de pernoctar allà 
mateix (cal dur material d’acampada). A càrrec de David Guixé, Fermí Sort i Noel Caparroz, 
Grup de Natura del Solsonès – Centre d’Estudis Lacetans.

Sortida de camp per identificar líquens al Paratge Natural d’Interès Nacional de 
Poblet
19 de novembre de 2022, de 10 a 16 h, al PNIN de Poblet. Al llarg de la sortida, s’identificaran 
les espècies de líquens que s’observin a fi de contribuir a l’estudi sobre la funga liquènica 

SORTIDES TÈCNIQUES A PROJECTES DE CAMP



Sortida de camp per inventariar els bolets de la Fageda d’en Jordà
Tardor (data a concretar en funció de l’inici de la temporada de bolets), a la Fageda d’en 
Jordà (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa). Al llarg de la sortida, s’identificaran 
les espècies de bolets que s’observin a fi de contribuir al coneixement de la funga d’aquest 
espai natural protegit. Només es colliran quan sigui necessari estudiar-los al microscopi. A 
càrrec de membres de l’Associació Micològica Joaquim Codina (Girona).

Aquestes activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia. El nombre d’assistents és limitat en funció de l’activitat. 
Cal portar l’equipament de camp habitual; per a les sortides nocturnes cal portar frontal o llanterna i roba d’abric. 
Abans de l’activitat es comunicarà el lloc concret de trobada.

que s’està duent a terme en aquest espai natural protegit. Es recomana portar lupa de 
camp (10-20x). A càrrec de María José Chesa, enginyera agrònoma especialista en líquens, 
Alichenology.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT



HI COL·LABOREN


