
 
 

 

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans 

SORTIDES NATURALISTES DE LA ICHN PER A JOVES 2022 

La Institució, veient la baixa participació de joves en les activitats que organitzen tant la seu central 

com les delegacions i grups de treball, enguany ha decidit encetar un programa de sortides de camp 

adreçades específicament al jovent. Vivim en una societat cada vegada més desconnectada de tot 

el que té a veure amb la natura, en especial els joves, potser perquè estan sotmesos a molts estímuls 

a tota hora. Amb aquestes sortides, la ICHN, com ja han anat fent altres entitats naturalistes, vol 

fomentar i difondre l’interès pel coneixement del medi natural entre la gent jove, com a mesura per 

a promoure’n i motivar-ne la conservació.  

Ets d’aquestes persones que quan camina pel camp es para cada dos per tres a fotografiar una 

planta que està en flor o qualsevol animal? T’agrada posar “nom i cognom” a tots els organismes 

que observes i conèixer aspectes rellevants de la seva biologia? T’apassiona anar d’excursió a la 

muntanya i observar les roques per conèixer la història del nostre planeta i de la vida que acull? Si 

la teva resposta a una o més d’aquestes preguntes és afirmativa, què esperes per inscriure’t a les 

sortides naturalistes de la ICHN per a joves? Si és negativa però ets una persona curiosa i frises per 

aprendre moltes coses sobre la natura, no t’ho pensis més i inscriu-t’hi ja!! De ben segur que no te’n 

penediràs!!  

Aquestes sortides naturalistes estan destinades preferentment a persones d’entre 16 i 20 anys, però 

si ets més jove o més gran i creus que també t’escauen, no dubtis a inscriure-t’hi!! 

Informació i inscripció  

La inscripció a les sortides és gratuïta per als socis de la ICHN, mentre que per a la resta de persones 

cada sortida té un cost de 10 €. Aquest preu inclou l’assistència a la sortida i l’assegurança per 

accident o danys a tercers, però no el transport ni els àpats.  

Per formalitzar la inscripció cal emplenar, com a mínim una setmana abans de la sortida, el següent 

formulari. Les persones menors d’edat han d’adjuntar-hi el consentiment dels pares o tutors 

emplenat i signat. 

Una vegada omplert el formulari, les persones que no siguin sòcies de la ICHN han d’abonar l’import 

de la inscripció al compte corrent de la Institució, a Caixa d’Enginyers (ES48 3025 0005 8314 3332 

0335). Com a concepte cal indicar el nom i cognoms de la persona inscrita i el nom de la sortida. 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 tres dies a la data de la sortida.  

Les sortides estan limitades a 20 places, assignades per rigorós ordre d’inscripció, d’acord amb la 

data de recepció del formulari. Hi haurà una llista d’espera per cobrir baixes eventuals. Si no es 

compta amb un nombre mínim d’assistents, poden ser anul·lades, cas en què es retornarà l’import 

íntegre de la inscripció. 

En funció de les condicions meteorològiques, i tenint en compte que es tracta d’activitats de camp, 

cal portar l’equipament adequat (roba d’abric, impermeable, calçat adequat, barret, crema solar, 

repel·lent d’insectes i, si se’n disposa, prismàtics, lupa de camp i càmera fotogràfica). A més, és 

indispensable dur menjar (esmorzar i dinar) i beguda.   

Les sortides tenen com a punt de partida i d’arribada estacions de tren, a fi de promoure el transport 

públic com a manera d’acostar-se a la natura i de minimitzar l’impacte ambiental i el cost monetari 

que suposen els desplaçaments en vehicles particulars. No obstant, cada persona pot fer servir el 

mitjà de transport que consideri oportú per arribar al lloc on s’iniciarà l’itinerari.  

Per a qualsevol dubte o per demanar més informació, cal adreçar-se a ichn@iec.cat. 

https://forms.gle/2oQkGKLeKgdgtQR66
https://forms.gle/2oQkGKLeKgdgtQR66
https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2022/07/Autoritzacio_Tutors.pdf
mailto:ichn@iec.cat


 
 

24 de setembre de 2022  

La Puda de Montserrat i Sant Salvador de les Espases (Baix Llobregat) 

 

Lloc de trobada: estació de plaça Espanya (FGC), a les 8.15 h (per als qui facin ús del tren des de 

Barcelona), o estació Aeri de Montserrat (FGC), a les 9.40 h (per a la resta). 

Desplaçaments en tren: 

De Barcelona (plaça Espanya) a Monistrol de Montserrat (Aeri de Montserrat): tren dels FGC 

que surt a les 8.36 h i arriba a les 9.37 h. 

De Monistrol de Montserrat (Aeri de Montserrat) a Barcelona (plaça Espanya): tren dels FGC 

que surt a les 18.45 h i arriba a les 19.45 h. 

L’itinerari té uns 12,3 km de recorregut i uns 600 m de desnivell (Wikiloc). 

En aquesta sortida coneixerem la geologia espectacular i molt variada de l’entorn de la Puda de 

Montserrat (roques del Quaternari, de l’Eocè, del Paleocè, del Triàsic i del Paleozoic; font termal 

sulfurosa, congost del Cairat, discordança progressiva, etc.). Al balneari abandonat de la Puda de 

Montserrat visitarem la font termal sulfurosa i explicarem el seu origen i la comunitat bacteriana que 

l’acompanya. També estudiarem diverses comunitats vegetals (bosc de ribera, alzinar amb marfull, 

brolla de romaní i bruc d’hivern, garriga, etc.) i com ha evolucionat la vegetació després dels incendis 

en una zona forestal que es va cremar els estius de 1986 i 1994. 

 

 

 

 

 

Fotos: Florenci Vallès 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/estacio-aeri-de-montserrat-la-puda-sant-salvador-de-les-espases-pla-de-les-bruixes-estacio-aeri-de-96463586


 
 

15 d’octubre de 2022 

La serra de Bufadors (Osona i Ripollès) 

Lloc de trobada: estació de plaça Catalunya (Renfe), a les 7.35 h (per als qui facin ús del tren des 

de Barcelona), o estació de la Farga de Bebié (Renfe), a les 9.45 h (per a la resta). 

Desplaçaments en tren:  

De Barcelona (plaça Catalunya) a la Farga de Bebié: tren de la Renfe que surt a les 7.54 h i arriba 

a les 9.42 h. 

De la Farga de Bebié a Barcelona (plaça Catalunya): tren de la Renfe que surt a les 19.25 h i 

arriba a les 21.11 h. 

L’itinerari té uns 13 km de recorregut i uns 460 m de desnivell (vegeu-ne un de semblant a Wikiloc). 

En aquesta sortida coneixerem i estudiarem l’encantador paratge dels Bufadors de Beví, el qual està 

situat a l’obaga de la serra de Bufadors. Aquest indret és una majestuosa fageda rica en falgueres, 

esquitxada de blocs de roca molsosos esfondrats de la carena, caòtics, travessats d’escletxes i 

estrets avencs, els bufadors, d’on bufa una suau brisa que dona frescor quan fa calor. També 

estudiarem l’acció erosiva del riu Ter i la vegetació de ribera que l’acompanya, travessarem i 

estudiarem una roureda amb abundància d’aurons i visitarem una bassa on, si estem de sort, 

podrem veure o sentir algun amfibi. Així mateix, estudiarem un aflorament geològic de l’Eocè mitjà 

(fa uns 40 milions d’anys) on hi ha fòssils d’organismes marins. Donada l’època de l’any en què 

farem la caminada, és d’esperar que al llarg del recorregut trobem bolets de moltes espècies. En 

collirem, n’identificarem i en farem una exposició. 

 

 

 

Fotos: Florenci Vallès 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/la-farga-de-bebie-serra-de-bufadors-la-farga-de-bebie-96161041


 
 

12 de novembre de 2022 

Els cingles del Llobregat prop de Manresa (Bages) 

Lloc de trobada: estació de plaça Espanya (FGC), a les 8.15 h (per als qui facin ús del tren des de 

Barcelona), o estació Manresa Viladordis (FGC), a les 10 h (per a la resta). 

Desplaçaments en tren:  

De Barcelona (plaça Espanya) a Manresa (carrer Viladordis): tren dels FGC que surt a les 8.36 

h i arriba a les 9.59 h. 

De Manresa (carrer Viladordis) a Barcelona (plaça Espanya): tren dels FGC que surt a les 19.23 

h i arriba a les 20.45 h. 

L’itinerari té uns 12,2 km de recorregut i uns 240 m de desnivell (Wikiloc). 

En aquesta caminada ens impregnarem del bonic i encinglerat paisatge d’una part del tram mitjà de 

la vall del Llobregat, aprendrem molta geologia del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya 

Central (estrats i fòssils marins de fa uns 40 milions d’anys, pont natural, fons marí fossilitzat, 

terrasses fluvials, gran esllavissada, ràpids i petites cascades, etc.), veurem i identificarem moltes 

plantes perquè ens mourem per diversos hàbitats (pineda de pi blanc amb brolla de romaní, garriga 

o prats secs, roureda seca, bosc de ribera, etc.), veurem com s’ha recuperat el bosc després d’un 

incendi de fa uns 30 anys i les conseqüències dels incendis forestals que van afectar una part de 

l’itinerari el proppassat mes de juliol, ens passejarem per un bosquet on domina l’auró negre, veurem 

unes quantes tines enmig de les vinyes, que són unes grans construccions de pedra seca típiques 

del Bages, i, si estem de sort, veurem diversos vertebrats, com ara la tortuga de rierol, el bernat 

pescaire o el gaig. 

 

Fotos: Florenci Vallès 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/viladordis-punta-sabata-pont-foradat-gola-del-bigaire-tres-salts-viladordis-82809993
https://www.geoparc.cat/
https://www.geoparc.cat/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tines_enmig_de_les_vinyes_de_les_valls_del_Montcau

