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Ja farà quaranta anys de la creació del primer 
itinerari amb finalitats pedagògiques a Catalu-
nya, el del Bosc de Santiga (Barberà del Vallès), 
el 1975, una proposta de Jaume Terrades i Mari-
na Mir que ens va marcar l’inici del camí; tot un 
referent per no oblidar el nostre entorn com a 
espai d’aprenentatge i de l’establiment de rela-
cions afectives amb el patrimoni natural.

De llavors ençà, l’educació ambiental s’ha anat 
forjant amb una munió de directrius pedagò-
giques d’organismes nacionals i internacionals 
d’arreu, de recomanacions, d’orientacions i, so-
bretot, de centenars d’experiències didàctiques 
de mestres i educadors/interpretadors de dife-
rents disciplines i professions, que han confor-
mat la realitat actual, el repte de l’acció compar-
tida i compromesa. Passem de conèixer a saber, 
partint de l’anàlisi de la realitat, com a resultat 
de l’aplicació del raonament i fruit de l’aprenen-
tatge adquirit, per arribar al coneixement. Fent 
una mirada des de la psicopedagogia, diríem 
que el coneixement és qui organitza la ment i la 
ment estructura la percepció i la interacció amb 
el medi. El coneixement és diferent de la infor-

mació, perquè és el que ens dóna el saber per 
fer-ne acció i, per tant, en fem ús d’acord amb 
l’experiència personal.

Teniu a les mans, doncs, una proposta per realit-
zar experiències individuals i en grup. Una guia 
d’itineraris per fer amb la família, els amics, els 
companys de l’escola, del cau o de l’esplai per 
indrets amb un encant paisatgístic elevat, per 
gaudir d’aquells espais on la tranquil·litat, el si-
lenci, l’aire pur i net són les característiques més 
rellevants. Propostes per visitar sis grans àrees 
geogràfiques (Pirineus, Prepirineus, Serralada 
Transversal, Sistema Central, Prelitoral i Litoral), 
per conèixer els seus valors patrimonials i soci-
als, rutes a peu per a l’observació de flora i fau-
na, exploració de paisatges i ecosistemes d’una 
bellesa singular, dels quals tots en formem part.

Tenim una riquesa natural i social excepcional, 
que sovint no valorem prou. Catalunya és espe-
cialment rica en espais naturals, disposa d’una 
xarxa que representa el 30% del territori pro-
tegit; espais amb atractius remarcables. Parlem 
dels petits racons amb un medi natural i una 
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13 itineraris, 
31 propostes per conèixer i viure el territori



biodiversitat notable, amb riquesa geològica i 
paleontològica, amb teixits socials i culturals 
dignes d’ésser coneguts i de donar a conèixer a 
veïns i altres visitants o caminadors.

És una proposta amb tretze itineraris per dife-
rents espais de tot Catalunya, amb trenta-una 
propostes per amenitzar el camí, per descobrir, 
en petit grup, detalls que, sovint, quan passe-
gem entre muntanyes, aigua, vegetació, pedres, 
castells, ocells..., a voltes, s’escapen de la nos-
tra percepció. Una proposta per descobrir d’una 
manera diferent, tocant, imaginant, dibuixant, 
escoltant..., amb la finalitat de fomentar les vi-
vències sensorials i afectives. Hem procurat que 
les propostes pedagògiques estiguin pensades 
tenint en compte el multinivell, és a dir, esco-
llides pel seu alt grau d’adaptabilitat a diferents 
edats i coneixements previs dels usuaris, i amb 
la voluntat de viure i d’assolir nous aprenentat-
ges, orientant les propostes en els tres àmbits 
següents:

 Reconeixement i comprensió 
 Aplicació i anàlisi
 Síntesi i valoració

En la tria d’activitats s’han aplicat els criteris de 
qualitat d’activitats d’educació ambiental des-
crites per la Societat Catalana d’Educació Am-
biental i publicades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
l’any 2011.

Hem de tenir cura també que el nostre pas no 
deixi rastre, per això us proposem fer les sorti-
des en grups no gaire nombrosos. Quan sortim, 
no només passem una bona estona, sinó que, a 
més, aprenem conjuntament, i cal prendre cons-
ciència sobre la necessitat de respectar i mante-
nir els indrets que visitem.

Vol ser, doncs, una guia que ens acompanyi a 
descobrir i gaudir d’aquests petits grans secrets 
de la natura prop de casa nostra.
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COM S’UTILITZA AQUESTA GUIA

Fitxa itinerari

Punts d’interès als itineraris

Punt d’inici

Distància
ruta lineal

Distància
ruta circular AiguaFont

Transport públic

Desnivell 
acumulat 
positiu

Punt d’arribada Punt d’inici i d’arribada 
en itineraris circulars

Senyalització a la ruta

Temps 
de durada

Dificultat de 
la ruta

Panoràmica Paisatge

Activitat

Refugi Nord

MasosFauna

Flora 

Geologia

Església

Històric
 social 
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La guia proposa 31 activitats per descobrir el territori. 
La informació detallada (pas a pas) de cada un dels 13 itineraris 

està disponible al web:

www.13itineraris31propostes.scea.cat.

Informació que necessiteu i que podeu imprimir 
o descarregar a l’ordinador o al mòbil.
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PENSEM EL QUE FEM! 
COM SER UN BON VISITANT

Quan sortim de casa, entrem a la casa de tots... Quan sortim de casa 
tenim i sentim la necessitat de gaudir de la natura, d’aquest espai que anomenem natural, que ens 
ajuda a retrobar-nos, a respirar i a albirar llibertat sols i en companyia, però sobretot perquè volem 
gaudir de moments de vida en harmonia. Unes estones d’intensitat viscuda, que ens donen a enten-
dre que formem part d’aquests espais i que la seva pervivència depèn de l’acció humana.
Aquests itineraris que teniu a les mans han estat preparats per sis entitats adherides a la Societat Ca-
talana d’Educació Ambiental (SCEA), amb la voluntat d’ajudar-vos a gaudir d’aquests retrobaments 
amb la natura, d’aprendre i comprendre les relacions que s’estableixen en aquests itineraris vitals. 
 
Reduïm la petjada ecològica? La petjada ecològica és la quantitat de territori 
i natura (cultius, pastures, boscos o ecosistemes aquàtics) necessària per proveir-nos d’aliments, 
energia i altres recursos que consumim diàriament, per tal de satisfer el nostre estil de vida. 
El planeta té una capacitat ecològica limitada, per tant, és molt important que contribuïm a reduir la 
quantitat de territori i natura que consumim diàriament. 
Aquests recursos que utilitzem per viure també inclouen els que fem servir en els nostres desplaça-
ments quan viatgem o fem turisme. És per això que, si coneixem la petjada ecològica d’un viatge 
(el tros de territori i natura necessària per poder-lo realitzar), podrem descobrir l’impacte ecològic 
turístic que generem i prendre mesures per reduir l’empremta del nostre viatge.

Triem la destinació A l’hora de triar la destinació per a les vostres sortides és recoma-
nable que escolliu indrets propers, per generar menys impacte ambiental que el que generaríeu si 
agaféssiu un avió o anéssiu amb cotxe lluny del nostre país. En aquesta guia us proposem itineraris 
per a la interpretació del territori en diferents indrets de Catalunya. Per arribar-hi us recomanem que 
escolliu, sempre que pugueu, els transports col·lectius: autobús, tren..., ja que són més sostenibles.

Preparem bé la sortida Informar-se i documentar-se sobre la destinació és molt in-
teressant. Parlant amb algú que ja hi hagi anat, obtindreu informació molt valuosa i recomanacions 
que potser no trobareu a cap guia de viatge. Així doncs, tingueu en compte les indicacions que us 
donarem en cada apartat de la guia. Teniu a la vostra disposició un espai web on podeu trobar la 
descripció acurada de l’itinerari, així com mapes i altres dades d’interès. Una vegada hagueu fet la 
sortida, us agrairem que ens feu arribar els vostres comentaris, que ens serviran per millorar la pro-
posta i seran d’utilitat per a altres persones que hi vulguin anar.
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Si el que voleu és allotjar-vos Una opció interessant pel que fa a aquesta qües-
tió és escollir un allotjament on pugueu compartir la forma de viure dels habitants de la zona per 
enriquir-vos mútuament, és a dir, estar en contacte directe amb la població local i contribuir de 
manera directa a l’economia local. Així doncs, si podeu, mireu d’evitar d’allotjar-vos en els grans 
establiments hotelers que podem trobar arreu del món. 
Intenteu minimitzar la vostra “petjada ecològica”: no malgasteu aigua ni energia, reduïu els residus 
que genereu i escolliu un tipus d’allotjament que incorpori criteris ambientals a l’edifici i en la gestió 
de les seves instal·lacions.

A l’hora de fer la motxilla Quan hagueu de fer la motxilla, un cop triat l’indret i 
l’itinerari que voleu fer, cal que sigueu pràctics i que us emporteu només el que considereu indis-
pensable, segons la temporada en què hi aneu i els dies que tingueu previst restar a la zona. També 
és aconsellable que porteu una petita farmaciola. Heu d’anar ben calçats i amb roba còmoda de 
colors discrets. Agafeu, també, una càmera fotogràfica, els prismàtics i un quadern per a l’observació 
d’animals i la realització d’alguna de les propostes que us suggerim.

Itineraris de natura i cultura És important que participeu dels actes culturals del 
lloc, que en conegueu els costums, la manera de viure... Si podeu, assistiu a actes, festes, especta-
cles, etc. És molt positiu per conèixer la realitat del lloc! I penseu que som a “casa seva”, per tant, 
intenteu comprendre i tenir molt de respecte davant la manera de fer i de viure dels habitants del 
lloc. L’esquellerinc de les vaques, el repicar de les campanes... 
Tot i que aquests itineraris són autoguiats, mireu d’esbrinar si s’ofereixen visites guiades a càrrec de 
guies experts de la zona. És una opció que cal valorar, ja que, segurament, viureu l’experiència com 
a quelcom interessant.

Activitats turístiques en el medi Practiqueu turisme tranquil, gaudiu de la visita 
amb calma, sense presses ni estrès. És preferible veure poca cosa i veure-la bé, que no pas voltar 
molt i a corre-cuita.
Plantegeu-vos la possibilitat de fer alguna activitat relacionada amb la conservació, protecció i va-
lorització del patrimoni natural i cultural.
Heu de ser respectuosos amb l’entorn: flora, fauna, paisatge...; en podeu gaudir sense “deixar ras-
tre”. La natura, extreta del seu context, deixa de tenir sentit, per tant, procureu evitar recol·lectar 
objectes o éssers vius (animals o vegetals).

P
EN

SE
M

 E
L 

Q
U

E 
FE

M
!

13



P
EN

SE
M

 E
L 

Q
U

E 
FE

M
!

Gastronomia i records Heu de comprar responsablement. “Comprar per comprar” 
no té gaire sentit; és millor que us ho penseu bé: per què i per a qui ho voleu? Valoreu l’opció de 
comprar algun producte alimentari de producció local, i si pot ser ecològic, molt millor. Comprant 
productes autòctons, elaborats per la gent de la zona, contribuïm a enriquir el teixit local.
El millor souvenir que algú es pot emportar d’un indret és la mateixa vivència personal de què ha 
gaudit.

Com aprofitar millor aquesta guia Per tal que aquesta publicació tingui una 
“petjada ecològica” inferior, una part important del seu contingut i la descripció dels itineraris els tro-
bareu a internet. A l’espai web del projecte, a la pàgina inicial de la SCEA (www.scea.cat), hi trobareu la 
publicació completa, més els itineraris, descrits pas a pas i amb mapes cartogràfics detallats per tal de 
facilitar-vos la sortida. 
També hi ha un espai per a informacions addicionals dels itineraris, que ens ajuda a comprendre 
millor la relació antròpica de les persones amb el medi. Podeu fer-hi aportacions i suggeriments 
i completar informacions per a altres visitants. Volem que sigui un espai viu i, en la mesura de les 
nostres possibilitats, hi anirem incorporant propostes complementàries.
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DEGUSTACIÓ TORAN / ERA HONERIA

IT INERARI



PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

Refugi dera Honeria 
[Sant Joan de Toran]

4,65 km

Hi ha un parell de rius 
d’aigües molt netes.

No s’hi pot arribar 
amb transport públic regular.

200 m

Refugi dera Honeria 
[Sant Joan de Toran]

Parcial. 
En alguns trams és segueix GR. 

3 2.00 h

DEGUSTACIÓ TORAN / 
ERA HONERIA

Toran

UNA VALL ATLÀNTICA PIRINENCA A L’ARAN

On és el que s’ha de veure aquí?”, ens preguntava un turista desinformat en arribar al refugi, 
tot baixant de l’automòbil, amb prou feines havent aixecat la vista de la carretera.

Totes les grans valls de l’Aran tenen algun pol d’interès que els dóna reconeixement 
turístic: les Güells del Jueu a l’Artiga de Lin, el salt del Pish a Varradòs, etc. TORAN, 

en canvi, no té aquella singularitat geològica, aquella cascada famosa o aquella 
joia arquitectònica que motiva els visitants i dóna anomenada a la vall.

On rau, doncs, el seu encant? Que potser amaga alguna mena de tresor? 
Si quan hi arribem no ho endevinem a primer cop d’ull, i també ho hem 

de preguntar, la guia ens ajudarà a descobrir-ho tot passejant pels 
camins de la seva història i per les dimensions del seu present. 
Però estem segurs que no caldrà. La vall ens encisarà des del 
primer moment...
 Assessorament en llengua aranesa: 
 Cristina Madruga. Conselh Generau d’Aran.

Vall d’Aran
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IT

IN
ER

A
R

I 
1

“

18



REFUGI DERA HONERIA
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Serra de Bedrera

Gotèr de Bauma

Gotèr de Bedreda 

Arriu de Toran

Sant Joan de Toran 

Pradet

Abeurador

N

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1



Després d’uns 10 min. de camí hem arribat a 
una pista que tornem a deixar immediata-

ment per entrar de nou al bosc per una porta-
lada d’avellaners i ara, uns metres enllà, alguna 
cosa en la forma d’un arbre i en l’expressió d’una 
roca ens sorprenen i posen a caminar, també, la 
nostra imaginació.
Un bosc madur, s’enriqueix amb elements que 

ens suggestionen. Arbres que es singularitzen, 
roques que es cobreixen de vida i textures, unes 
dimensions que cada cop ens fan més petits i 
ens embolcallen. Aquesta mena de boscos han 
estat font secular de mites i llegendes. 
Nosaltres podem reviure i gaudir de les històries 
tradicionals de cada lloc, però també podem ju-
gar a inventar-ne de noves.

Durada: Entre 5 i un nombre indefinit de minuts o hores.

Material:  llapis i paper.

L’Hai presumit i en Roc malfiat
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Consisteix senzillament a trobar els dos elements reals que hem con-
vertit en personatges animats i, si es vol, imaginar-ne la seva his-
tòria. Us oferim dos possibles punts de partida. Un i l’altre 
són fàcils de localitzar; són a tocar, a pocs metres d’haver 
abandonat la pista. 

L’Hai presumit
En aranès els fajos s’anomenen hais. Vet aquí que un 
d’aquests hais havia crescut amb la particularitat que 
el seu tronc tenia forma de “h” i això, que ja de per si 
el feia ben singular, a ell l’enorgullia molt pel fet que 
aquesta era la primera lletra del seu nom. I tant n’estava 
d’ell mateix que es passava tot el dia mirant-se al mirall, 
tot pensant —amb raó— que ell es podia considerar l’hai 
més hai de tots els hais! Però tant i tant es va mirar al mirall 
que un dia, en llevar-se, va veure que alguna cosa estranya havia 
passat: s’havia convertit en la seva imatge reflectida al mirall! El mirall 

DESCRIPCIÓ

[El sender de la imaginació]
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ja no era enlloc i, el que és pitjor, ara ja no tenia forma de 
“h” perquè la “lletra” s’havia invertit!
I així és com encara avui el trobareu. Ep! Si ha tornat 
a recuperar la forma de “h”, feu-nos-ho saber de se-
guida!

En Roc malfiat
Prop de l’Hai presumit hi ha una roca que, si us la mireu 

bé, veureu que té una expressió taciturna, de pocs amics. 
Sembla que de cua d’ull vigila el pas dels excursionistes. 

Pot ser que estigui controlant qui cerca l’hipotètic tresor que 
amaguen aquestes valls? O senzillament mostra una expressió 

de fastigueig pels anys que fa que ha d’aguantar el seu company 
presumit?

Si us ha agradat trobar aquests dos personatges, sapigueu 
que més endavant encara us n’espera un altre de més 
extraordinari: un drac, que potser fa molts anys van 
foragitar de les mines on vivia i ara passa mig des-
apercebut adoptant forma d’arbre i traient boira 
pels queixals en comptes de foc. No us direm 
exactament on és. Confiem que el dibuix us 
ajudarà a identificar-lo. 
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EEl traçat carener és com la rúbrica personal 
de les muntanyes que s’alcen a l’horitzó. Hi 

ha cims que tenen uns perfils inconfusibles que 
identifiquem fàcilment. D’altres, no tant, però, 
tot i així, no hi ha cap muntanya que retalli el cel 
exactament com una altra. 

Jugarem a reconèixer alguns d’aquests perfils 
i, a la vegada, descobrirem els topònims que hi 
estan lligats. Els noms dels llocs formen la co-
berta cultural més arrelada al territori, i aquí, a 
Toran, la llengua aranesa, amb accent propi, té 
molta força.

Durada: Entre 5-10 minuts [es repeteix en dos punts].

Orografies seductores 
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Hi ha dues imatges panoràmiques, que trobarem dibuixades en dos punts diferents del darrer tram 
de l’itinerari, i indicades en el mapa.

Us proposem:
 Esbrinar quina panoràmica està feta a cada lloc.
  Encertar els topònims que falten, tot reconeixent quin dels tres dibuixets s’hauria de col·locar en 
el quadret blau corresponent de la panoràmica, perquè s’ajusti a la realitat. 
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Si haguéssim d’escollir un indret com a expressió 

de l’essència de les muntanyes de Canejan, 

probablement ens decantaríem 

per la vall d’Arbaet 

i Estancauilha.

Muntanyes de Canejan. m. timoneda, j. llanés. Cossetània Eds. 2007

Material:  llapis i paper.
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[…] la regió més salvatge i secreta de Toran […]
Muntanyes de Canejan. m. timoneda, j. llanés. Cossetània Eds. 2007

Lo fil de les serres 
és bell i variat.

Jacint Verdaguer

DESENVOLUPAMENT

ARBAET

Sèrraplan

Eth Latèr

Fageda d’Arbaet

Pala de Sadaubes

Es Arrogetes Est

Gotèr
de Comarotja

Corrau des Ganaders

Gotèr d’Arbaet

Estancauilha

Pica Llom Tiron

Tuc de Lia Pic de Lia Tuc Turó Tuc Arrogetes 
Oest

ARBAET

COMAROTJA
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2
PER L’ANTIC CAMÍ MINER DE LA VALL DE RIBES

IT INERARI



PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

PER L’ANTIC CAMÍ MINER 
DE LA VALL DE RIBES

VESSANT SOLELL DEL PIRINEU AXIAL

Ruta que transcorre per muntanyes pirinenques, amb fantàstiques 
vistes sobre les serralades de Montgrony, el Taga i serra Cavallera. El camí passa 

a prop d’antics testimonis romànics com ara les esglésies de Planoles i Ventolà, 
o per les restes del Castell de Segura de Ribes. També podrem visitar les mines 

de ferro de Can Paloca, explotades probablement ja en època dels ibers. 
Aquesta ruta lineal la podem fer tot arribant i marxant amb transport públic.
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Planoles

10,1 km

Ventolà i can Paloca

Tren fins a Planoles 
i Ribes de Freser.

360 m

Ribes de Freser 

Marques grogues d’Itinerànnia

6.00 h

Ripollès Planoles

2
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PLANOLES

Roureda del Solà

Santa Maria de Ribes

RIBES DE FRESERCastell Segura

Grèvol centenari

Granofir

Església de Sant Vicenç de Planoles

Mines Ferreres de Ventolà

Església de Sant Cristòfol de Ventolà

N

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1



Els Pirineus tenen, globalment, unes precipi-
tacions més elevades que les zones properes 

més baixes. Això ho testimonien molts rius i tor-
rents. Aquest clima afavoreix el desenvolupa-
ment de boscos d’entorns humits com les fage-
des o les rouredes de roure pènol, tan presents 
al Ripollès.

Tanmateix, a les vessants assolellades, com ara 
aquesta on ens trobem, la humitat del sòl no tri-
ga a marxar. En aquestes contrades hi creix una 
vegetació adaptada als entorns més secs, entre 
la qual trobem el roure martinenc.

Als roures martinencs, així com en moltes altres 
espècies vegetals, hi podem trobar uns tumors 
de formes variables a les branques o a les fulles. 
N’hi ha de color granat i enganxosos, d’allargats 

i verds, de vermellosos amb aspecte 
com de molsa, d’esfèrics i bruns, 

etc. Aquests tumors reben 
el nom genèric de ga-

les o cecidis, i segons 

Durada: 20 minuts.

Material:  llapis i paper.

Cassanelles i cecidis
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l’aspecte que tenen també es poden anomenar 
bruixes, cassanelles, nous d’agalles, agalles, etc.

Els més fàcils de trobar en els roures són els ano-
menats cassanelles, unes esferes que apareixen 
als branquillons i que tenen un color i un aspecte 
similar al de la fusta.

Les cassanelles són una reacció dels roures a la 
posta d’ous d’uns insectes de la família de les 
vespes. Un cop la femella ha introduït els ous 
sota l’escorça, prop dels pecíols de les fulles, 
l’arbre reacciona envoltant la posta amb el tu-
mor. A dins de la cassanella es desenvolupa 
l’insecte fins que està preparat per sortir. Quan 
surt, deixa un forat a la cassanella.

Cada espècie d’insecte provoca la formació d’un 
cecidi (tumor) diferent. Són una reacció espe-
cífica.

Per acabar-ho de complicar, dins els cecidis hi 
ha paràsits dels insectes que els ocupen. És a 
dir, que un cecidi pot haver-se format a causa 
d’un insecte, però dins el mateix cecidi en po-
dem trobar d’altres que parasiten l’insecte que 
els ha originat.
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PIRINEUS

L’activitat que proposem es posar a prova la nostra atenció. Es tracta que busquem gales com les que 
hi ha a les il·lustracions. Les podem buscar entre la fullaraca (hivern i primavera) o als branquillons 
(tardor), tot fent camí. Se’n poden trobar tot l’any.

DESENVOLUPAMENT
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DESENVOLUPAMENT

Les mines de can Paloca, també conegudes 
com les Ferreres de Ventolà, són, com el seu 

nom indica, mines on el material principal que 
s’extreia era el ferro. Aquestes mines, igual com 
les moltes que abunden a la vall de Ribes, van 
ser explotades ja en temps antics. A partir de 
l’edat mitjana i fins al segle XVIII, les Ferreres 
de Ventolà van alimentar les fargues del Ripollès 
amb la mena (òxids de ferro), que era la matèria 
primera per a la fabricació d’estris, de claus, així 
com de les famoses armes de foc de Ripoll. Du-
rant aquesta època, les explotacions es feien a 
cel obert, ja que era tanta l’abundància de ferro 

que no feia falta fer galeries. Aquestes antigues 
mines a cel obert deixaven al descobert grans 
cicatrius al vessant de la muntanya, avui en dia 
dissimulades per l’abundant vegetació. 

Des de la segona meitat del segle XIX i fins a 
principis del segle XX, el principal objectiu de 
l’explotació minera no era el ferro sinó l’arsè-
nic, associat a la pirita (sulfur de ferro). Durant 
aquesta darrera fase de l’explotació, es varen 
obrir galeries, totes de poca profunditat, a la re-
cerca del preuat element, que era utilitzat per la 
indústria química naixent.

Durada: 30 minuts.

Material:  Fotografia de la mina.

Seguim el filó de ferro
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Resseguim les marques d’extracció del filó de ferro.

La formació dels filons

Punt final del filó

Filons

Cambra

30
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Durant la formació del Pirineu es produeixen esquerdes (1), que ràpidament són eixamplades per 
l’aigua que ascendeix a elevada temperatura i pressió (2). Posteriorment, aquestes esquerdes són 
reomplertes per intrusió de fluids hidrotermals, rics en elements, sobretot en quars (sílice) i ferro, 
que, en refredar-se, es mineralitzen formant filons (3).

  A les següents imatges hi ha una columna de suport i un filó d’òxids de ferro. Busquem la colum-
na; a veure si som capaços d’identificar el filó.

DESENVOLUPAMENT

  Pels voltants i a l’interior de les mines, identifiquem diferents minerals rics en ferro. Fixem-nos en 
les següents imatges. Podem trobar algun d’aquests minerals al nostre voltant?

Siderita (FeCO3): Mineral de color marró groguenc, amb reflexos metàl·lics i 
porus de diferent mida. Com que conté carboni, facilita la fosa del mineral, per 
això era molt preuat a les fargues. El seu nom científic, siderita, deriva del grec 
sideros, «ferro».

Hematites (Fe2O3): És l’òxid de ferro més abundant a les Ferreres i el més uti-
litzat durant l’època de la farga. El seu nom deriva del grec haimatites que sig-
nifica sang, en al·lusió al color vermellós del mineral, i es caracteritza perquè taca 
la pell en tocar-la, i per això s’utilitzà com a pigment en les pintures romàniques.

Limonita (FeO(OH)·nH2O): Mineral d’aspecte terrós i de color ocre, que es 
desfà fàcilment en tocar-lo. S’origina per descomposició de minerals d’òxids de 
ferro en contacte amb l’aigua. El seu nom deriva del llatí limmus i del grec leimon 
que significa pantà, perquè es forma en aquestes zones humides. Antigament 
s’extreia el tint groc d’aquest mineral, l’ocre.
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

CercsBerguedà

Berga. Pont de Pedret. 
[El Llobregat]

8,00 Km

De la Covil, del Noguer, 
de Busoms i dels rucs.

Autobús de línia fins a Berga (ATSA).
L’inici de l’itinerari és a 500 m de l’Institut 
d’Educació Secundària Guillem de Berguedà.

435 m

Berga. Pont de Pedret.

Punts rodons de pintura groga 
[parcialment]

2 4.00 h

ESCORRENTIES DEL LLOBREGAT, 
LA SERRA DE LA COVIL 

Un passeig pel Prepirineu, amb unes excel·lents vistes vers la ciutat 
de Berga i el Bages. Camí poc transitat amb còdols i conglomerats que 

ens recorden una mica la muntanya de Montserrat. Amb una mica d’atenció 
podrem trobar molts rastres i indicis de la biodiversitat d’aquests indrets, 

amb boscos molt ben estructurats. L’itinerari fa una volta pels dos vessants: 
l’obaga (torrent de Guimbàs) i el solell (Roca Llarga). A mig camí, 

Sant Miquel senyoreja a l’altiplà amb prats de pastura i privilegiat balcó 
d’est a oest on podem fer un mos, esmorzar o dinar i jugar.

PREPIRINEUS
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PONT DE PEDRET

Sant Quirze de Pedret

Ermita Santauginia

Font de Busons

Font dels Rucs

Font del Noguer

Sant Miquel

El Llobregat
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Torrent Rasa 
del Guimbàs

El Serrat de Sant Isidre

Cap de la restoblada

Creu de Mascaró

N

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1



Les vistes panoràmiques, els elements sin-
gulars dels paisatges i els que trobem pel 

camí ens sedueixen, però també podem em-
badalir-nos amb les petites flors, els insectes i 
les pedres. Quan tenim els ulls més a prop del 
terra, ens adonem que dues pedres són part 
d’una mateixa peça, que es complementen com 
un trencaclosques. Com s’han trencat? Les in-
clemències meteorològiques, el fred, la calor, 
l’aigua, el glaç... produeixen en els cossos can-
vis que els contrauen (s’encongeixen) o els di-
laten (s’estiren). És així com, de mica en mica, 
es trenquen, es desfan i es forma la gresa i la 
sorra que trepitgem en el camí. Aquestes roques 
s’anomenen sedimentàries. Són roques forma-
des per la unió de partícules soltes, anomenades 

sediments, que s’acumulen als fons de les valls, 
dels mars i dels oceans. 

Dins el grup de roques que s’originen a partir 
d’aquests materials, trobem les anomenades ro-
ques detrítiques, formades per la compactació 
de les partícules procedents de l’erosió de les 
muntanyes, deguda a l’aire, la pluja, els rius, les 
glaceres, etc. Aquests agents desgasten el relleu, 
transporten les partícules arrencades i, a l’últim, 
les dipositen en forma de capes horitzontals o 
estrats, en llocs més o menys allunyats dels seus 
punts d’origen. Un cop dipositades allí, i mitjan-
çant un procés que dura milions d’anys, anome-
nat diagènesi, les partícules s’uneixen entre si i 
originen les roques sedimentàries detrítiques.

Durada: Entre 15 i 30 minuts.

Material:  llapis, llapis de colors, 
paper i, si la teniu, una guia 
de roques i minerals.

Un trencaclosques a Pedret
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Busquem un marge (tall) en què puguem observar els diferents estrats o capes dels variats materials. 
Com estan col·locats? Recollim-ne uns quants (quatre o cinc) per fer el següent joc.
Fem una petita construcció/composició. Amb tres, quatre o cinc mostres diferents de roques podeu 
ajuntar-les i fer una forma que ens recordi a: 
Sembla un  o un  o un  . 
Ensenyeu-ho als companys. Ho endevinen? O els cal una petita ajuda? 
Us proposem dibuixar a la llibreta el tall de roques que teniu al davant. Fixem-nos en com estan 
ordenades, com es classifiquen, en el color, la forma, la composició...

DESCRIPCIÓ
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DESENVOLUPAMENT

Ja arribem al punt de sortida i ens trobem les 
restes d’un molí. Tots n’hem vist i visitat al-

gun, i mai ens han deixat de sorprendre aquests 
enginys tan importants per aprofitar la força de 
l’aigua i proporcionar subsistència alimentària a 
les famílies de la contrada, d’una forma integrada 
i respectuosa amb el medi natural. Són, doncs, 
intervencions sostenibles, com en diem ara.

Els molins eren nombrosos a Berga i rodalies per 
la riquesa en aigua de la zona. Rellegint treballs 
d’historiadors locals, hem trobat nou referènci-
es, només a la riera de Metge, fora de les mura-
lles de la vila, entre l’Estret de Guiu i el Castell.
Les moles són els elements més identificables i 

que fan més feina del molí: molen el gra. Són 
peces circulars de pedra, estriades a la capa de 
moldre, amb un forat al mig. D’una mida d’entre 
1 metre i 1’40 metres de diàmetre, i d’un a dos 
pams de gruix.

Hi ha dues moles: la mola inferior, fixa, anome-
nada mola sotana o jussana; i la mola superior, 
mòbil, anomenada mola volandera o sobirana.
Dins el carcabà hi ha el rodet: una roda proveïda 
d’unes pales guerxades i còncaves, anomenades 
ales, sobre les quals l’aigua exerceix la seva força 
en direcció perpendicular a l’eix de rotació.
Aquí es produeix la transformació de l’energia 
hidràulica en energia mecànica.

Durada: Entre 15 i 30 minuts.

Material: llapis i paper.

El molí cobert de verd
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Fem volar la imaginació. Aquest molí de la riba del Llobregat, era molt gran? Quines mides devia 
tenir? Com es diuen les plantes enfiladisses que l’estan amagant?

  Atrevim-nos a destapar el molí? Fem un dibuix de com ens imaginem que era el molí abans que 
s’ensorrés i quedés cobert per la vegetació.
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Busca algun nom.
Juguem amb les paraules. Mots encreuats

Solució:

PREPIRINEUS

A. Per on entra l’aigua.
B.  Biga que encaixa dins 

l’ull del rodet.

C. Cova on hi ha el rodet.
D.  Embut per on cau el blat.

E.  Peça circular de pedra 
que esclafa el gra.

Parts d’un molì

1. Tremuja
2. El graduador
3. Tascons
4. El canalot
5. Aixeta
6. La filoste
7. El riscle
8. Mola sobirana
9. Mola Sotana
10. La nadilla
11. La boixa
12. La farinera

13. El coll-ferro
14. L’arbre
15. El rodet
16. Aleps
17. El xasclet
18. El pany
19. La canal
20. Carcabà
21. El banc
22. L’agulla
23. El dau
24. El llevador

19
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CINGLERES I BANCALS 
DEL MONTSEC D’ARES

PREPIRINEUS

ÀgerLa Noguera

Corçà [Vall d’Àger]

7,50 Km 

No

Autobús de línia i tren fins a Àger
[a 10 km de Corçà]

350 m

Sant Llorenç d’Ares, 
Masos de Corçà [Vall d’Àger] 

Banderoles i senyals verds

3.00 h

PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

El passeig entre el caos de roques de los Grallers o Amorriadors, 
provocat per l’erosió del gel i les aigües del barranc de la Pardina, ens permetrà 

la descoberta del castell i l’antic vilatge de Sant Llorenç d’Ares. Aquest fou el primer 
assentament de la repoblació al segle XI al sud del Montsec i punta de llança 

de la conquesta de la plana. Les vistes panoràmiques sobre les cingleres 
del Montsec d’Ares i del Montsec d’Estall ens facilitaran l’observació d’ocells, 

sobretot dels grans rapinyaires.

2
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CORÇÀ

SANT LLORENÇ D’ARES

Torre dels Moros

Roca Tarumba 

Masos de
Corçà

Serra de
Cantaperdius

Grau de Corçà 

N

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1

Los Grallers

Murs de paret seca

Forat bufador

Vía romana

Bancals de paret seca



El vessant sud de la serra del Montsec, sobretot 
en les zones més assolellades de roquissars i 

brolles, es caracteritza per la presència d’una ele-
vada quantitat d’herbes aromàtiques. Aquestes 
plantes basen la seva estratègia de disseminació 
del pol·len, no a través dels colors, com fan la ma-
joria de les plantes en flor, sinó a través de les olors 
que desprenen a l’aire, com si deixessin anar gotes 
de suor. Aquestes olors, provinents principalment 
d’olis i altres substàncies aromàtiques, aconse-
gueixen captar l’atenció dels insectes, que després 
d’alimentar-se del nèctar de les flors s’enduen en-
ganxat el pol·len, que posteriorment disseminen. 

Al Montsec trobem una rica i àmplia diversitat 
d’herbes aromàtiques mediterrànies com la fari-
gola, el romaní, l’espígol, l’espernallac i el fonoll, 
entre moltes altres, que formen part de la nostra 
cultura d’aromes. Algunes són ingredients de 
receptes de cuina, altres serveixen per conservar 
aliments o fer-los més apetitosos o digestius i 
algunes, fins i tot, tenen un valor curatiu, per 
la presència en el seus teixits de principis actius 
que produeixen un efecte fisiològic. D’aquestes 
propietats en saben molt més els grans de casa, 
els herbolaris i les seves antecessores, les tre-
mentinaires.

Durada: Entre 15 i 30 minuts.

Material:  Fitxa d’identificació de plantes aromàtiques 
(a la pàgina web) i alguns recipients petits 
per recollir mostres de plantes.

La memòria del nas 
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Busquem alguna d’aquestes plantes aromàtiques i intentem identificar-les (podem fer servir la fitxa 
d’identificació de plantes aromàtiques que trobarem a l’espai web). No cal arrencar-les.

Proposem un joc: agafem un branquilló de cada una d’aquestes plantes i el posem dins de 
diferents caixetes o bosses i, amb els ulls tapats, intentem identificar-les per l’olor. 

Finalment, si ja som experts, podem fer una “memòria de nas”: posem en dife-
rents caixetes idèntiques un branquilló de cadascuna de les plantes. Cal que 

hi hagi dues caixetes per a cada planta. Fem uns foradets a la tapa de 
les caixes i intentem aparellar-les correctament, utilitzant el sentit de 

l’olfacte.

DESCRIPCIÓ

[Les olors de la natura]

DESENVOLUPAMENT
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És fàcil quedar-nos embadalits quan les grans 
aus sobrevolen majestuosament el cel. Les 

seves dimensions, el seu vol lent i segur i la seva 
ombra ens immobilitzen per no delatar la nostra 
presència i així poder-les contemplar millor i du-
rant més temps.
Les característiques de la serra del Montsec, 
amb grans penya-segats, la seva gran ex-
tensió, la poca presència humana i l’activitat 
ramadera de pastura, el converteixen en un 

hàbitat idoni per als grans rapinyaires. No hi 
ha dubte que ens trobem en un dels indrets 
de Catalunya on hi ha una elevada quantitat 
i diversitat d’aquestes grans aus, moltes de 
les quals són carronyaires. Sovint, les trobem 
sobrevolant en grans grups, com ho fan els 
voltors i les gralles, o bé de forma solitària o 
en parella, com l’àliga daurada, l’aufrany i el 
trencalòs. Aquests ocells són els veritables reis 
del cel del Montsec.

Durant l’itinerari, ens podem aturar de tant en 
tant i mirar amunt cap al cel del Montsec per veure 
si observem alguna d’aquestes aus. De fet, n’hi ha 
moltes i diverses, tant pel que fa a les dimensions, 
com a la forma de les ales i la cua, a la seva manera 

de volar, al seu comportament... Intentem identi-
ficar-les. També ens proposem fer d’ornitòlegs per 
un dia, anotar el que veiem i fer una mica de cens.
Podem utilitzar aquesta graella per anotar les 
nostres dades: 

Durada: Entre 5 i 10 minuts.

Material:  Fitxa d’identificació dels rapinyaires 
(a la pàgina web).

Els reis del cel
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DESENVOLUPAMENT

Hora Espècie Núm. Comportament

11:40 Voltor comú 32 Vol en cercles en un punt fix

12:05 Trencalòs 2 Una parella en vol

Si voleu col·laborar i participar en un projecte d’abast nacional, un cop omplerta la graella, podeu introduir 
les dades al portal www.ornitho.cat, on es recullen les observacions d’aus d’arreu de Catalunya.
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

ENDINSA’T 
A LA LLÉMENA

GARROTXA MEDITERRÀNIA

Ruta ben diversa i molt tranquil·la que transcorre vorejant la riera del Llémena, 
creuant aulets (alzinars) i passant per masos pairals i per l’ermita romànica de Sant Cebrià. 

És un itinerari de poca dificultat amb molt bones vistes a la vall d’Hostoles, 
la serra de Finestres i la vall del Llémena.

SERRALADA TRANSVERSAL

Sant Esteve 
de LlémenaGarrotxa

Sant Esteve de Llémena.

9,00 Km 

No se’n troben en tot l’itinerari.

Autobús de línia fins 
a Sant Esteve de Llémena 
[Hispano Hilarienca].

275 m

Sant Esteve de Llémena.

No senyalitzat.

4.15 h2
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Muntanya de Cugul
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Cal Correu

Torrent del Crous

Bosc de Vilaplana

Aulina de la Creu

La Roca del Barret

Masia dels Crous

N

Ermita Sant Cebrià

Masia el Siubés

SANT ESTEVE DE LLÉMENA

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1



Diuen que cada vegada ens fem adults més 
aviat. El fàcil i ràpid accés a la informació, 

les noves tecnologies, el tragí diari, les exigènci-
es de l’anomenada modernitat... potser ens fan 
passar moltes etapes a corre-cuita.

Els arbres tenen un creixement molt més lent 
que nosaltres. Avui dia és difícil trobar-ne gaires 
que arribin a la maduresa. Així doncs, és impor-
tant que, per a la pervivència de moltes espècies 
i la biodiversitat dels ecosistemes forestals, hi 
hagi boscos madurs.

Durada: Entre 10 i 15 minuts.

Material:   Paper, llapis, cinta mètrica  
i calculadora.

Quants anys té el roure?
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Durant la caminada veurem alguns exemplars d’arbres que han viscut la història de la vall en primera 
persona. Una de les maneres que tenim per saber quant temps fa que els arbres són testimonis si-
lenciosos d’aquesta història és esbrinar-ne l’edat. Provem-ho. Per fer-ho, hem de:

 Mesurar el perímetre del tronc a l’alçada del nostre pit [cm].
 Si no teniu cinta mètrica, es pot mesurar a pams i fer un càlcul aproximat a partir de la mesura de 
la vostra mà. Després, compareu la mesura que heu obtingut amb alguna mesura coneguda per 
poder fer la transformació a centímetres.

 Amb la següent fórmula podem calcular el diàmetre:

 Una vegada calculat el diàmetre, mitjançant aquesta taula, podrem saber l’edat de l’arbre de 
manera aproximada.
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Diàmetre 
a l’alçada 
del pit [cm]

Edat aproximada (anys)

roure pi roig castanyer faig alzina vern*

0-5 < 8 anys < 5 anys < 5 anys < 10 anys < 10 anys < 5 anys

6-10 15 10 10 20 17 10

11-15 30 20 20 40 30 20

16-20 45 30 24 55 45 30

21-25 60 40 29 70 60 40

26-30 75 50 35 85 75 50

31-35 90 65 44 100 89 65

36-40 105 80 48 115 105 80

41-45 120 95 51 130 120 95

46-50 135 110 55 145 130 110

*  Espècies pròpies del bosc de ribera: Pollancre, trèmol, àlber, gatell, freixe, bedoll... 

Aportació del llibre “El bosc, un ecosistema i un recurs”. Eumo Editorial. 1994.
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Una recerca prèvia sobre la geologia de la 
vall de Llémena pot ser interessant i una 

font de motivació abans de realitzar l’itinerari. 
El substrat geològic de la vall de Llémena està 
format per gresos, margues i roques calcàries 
que es van sedimentar en una conca de la mar 
eocena que aleshores hi havia en aquesta con-
trada. L’orogènia alpina que va aixecar el Pirineu 
va alçar també aquest fons marí, que, després, 
en el període de distensió del plegament, es va 

fracturar en una sèrie de falles que han fet aflo-
rar, al sud de la vall, els materials antics del sòcol 
primari: esquistos i granits, que configuren la 
serra de Sant Grau, mentre a l’altre part de la vall 
els materials sedimentaris presenten desnivells 
i cingles, en els quals, en època de pluges, es 
poden contemplar salts d’aigua tan bonics com 
el Raig d’en Buc —gairebé darrere l’església de 
Sant Martí de Llémena— o el Salt de la Gorga 
de les Bruixes, un tros més enllà.

Durada: 10 minuts.

Material: Paper, llapis i lupa (opcional).

D’on ve la sorra?
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Som al punt més alt de l’itinerari, on el camí segueix per la carena. És aquí on el tram de corriol passa 
a ser ben sorrenc, com si de sorra de platja es tractés. 
Fem una parada i ens proposem resoldre alguna qüestió sobre la composició d’aquest sòl.
Ens fem preguntes i, d’acord amb els coneixements i les sospites prèvies que tenim, també ens 
atrevim a respondre:

 D’on podria venir aquesta sorra? 
 Com s’ha dipositat al mig del camí? 
 Per què la trobem a la carena? 
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Per ajudar-vos a descobrir-ho, us proposem que identifiqueu les roques més properes, les del costat 
del camí. Les observem bé i fem una hipòtesi: d’on pot provenir la sorra?

Mireu de resoldre aquest acròstic; amb la inicial de cada paraula podreu construir el nom de la roca 
mare originària d’aquesta sorra.
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GEOLOGIA 
RODONA

ESTEVE
SORRA

 La ciència que estudia la composició i l’estructura interna de la terra.
 

 Els còdols tenen aquesta forma.
 

 Nom del sant que dóna nom a la població d’inici d’aquest itinerari.

  Conjunt de partícules o grànuls de mides més petites de 2mm, formats 
a partir d’un procés natural de trencament d’una roca. 

Solució:
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

RUTA DE L’ORIGEN I FINAL
DE LA TERRA

Aquesta ruta mostra indrets de gran bellesa dels municipis de Súria i de Sant Mateu de Bages, 
des de grans vistes a petits racons. L’entorn natural pel qual discorre aquest recorregut 

permet veure la vegetació i el paisatge més representatius d’aquesta zona, però especialment 
algun dels elements geològics i miners més rellevants,reconeguts internacionalment, 

del Geoparc de la Catalunya Central. La falla del Mig-Món, a més, i segons diu 
la llegenda, és el lloc per on es va acabar d’ajuntar la Terra en ser creada. Així 

doncs, aquest itinerari ens facilitarà entrar en contacte directe amb 
les roques i els processos geològics que han condicionat 

la història dels nuclis de Súria i Coaner.

SISTEMA CENTRAL

Súria i Sant 
Mateu de BagesBages

Súria

10,60 km

Font del Ferro, 
a la primera part del recorregut.

Autobús de línia fins a Súria (ALSA).

450 m

Súria

Pràcticament tot l’itinerari segueix 
el PR-C 134 i la seva variant de 
Coaner (PR-C 134-1). 
Molt ben senyalitzat 
i amb manteniment periòdic.

3.30 h2
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Al vessant nord de la serra de Castelltallat, 
s’hi troba la bonica vall de Coaner, amb un 

important patrimoni paisatgístic i arquitectò-
nic, una bona part de la qual està inclosa en el 
Pla d’Espais d’Interès Natural. El conjunt mo-
numental de Sant Julià de Coaner està format 
per l’església de Sant Julià, la torre del castell 
i el mas anomenat can Serra. Molt a prop, a 
més, hi ha el santuari de la Mare de Déu de 
Coaner.

Per gaudir i aprendre de la història i del patri-
moni arquitectònic del nucli de Coaner no ens 
cal una preparació prèvia específica. Ara bé, com 
que es tracta d’un indret poc habitat, hem de 
fer les preguntes adequades als edificis cente-
naris. Així doncs, si bé és cert que fer una petita 
recerca prèvia sobre l’art romànic llombard ens 
permetrà identificar amb major facilitat alguns 
elements arquitectònics, és un cop visitat l’espai 
que ens vindran ganes de saber-ne més.

Durada: 20 minuts.

Material:  llapis i paper.

El nucli de Coaner 
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Observem... Podem obtenir informació interessant que ens dirà quelcom més d’aquest conjunt mo-
numental observant els trets arquitectònics, els tipus de roques utilitzades en la construcció i la 
ubicació estratègica de les edificacions.
L’època en què daten tant la torre com l’església, així com les característiques constructives corres-

ponen a un estil romànic llombard primerenc.
Observem bé l’església, busqueu la volta de canó i els arcs de mig punt; aquests són 

elements característics d’aquest estil.
A la part exterior, fixem-nos en els murs de pedra construïts amb petits blocs 

de mides irregulars, en les finestres petites, més estretes a la part de dins 
que a la de fora, i en les decoracions als murs exteriors. 

Fixem-vos, també, en el campanar quadrat de dos pisos, on destaquen 
les finestres geminades, separades per una columna feta de travertí, 
igual que les roques dels seus arcs. 
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La porta d’entrada a la torre està situada mirant cap a l’est i a 
l’alçada del primer pis, i l’únic element defensiu són els merlets de 

dalt de tot, sense cap espitllera.

Esbrinem amb quina roca es va construir la torre del castell de Coaner, 
l’església de Sant Julià, o part del santuari de la Mare de Déu. Una pista: 

és una de les roques més abundants al Bages; de ben segur que no van haver 
d’anar a buscar-la gaire lluny!

Acabem de dibuixar sobre aquesta planta en perspectiva els diferents elements arquitectònics del 
conjunt.

Aquí tenim una imatge en detall de cadascun dels edificis que formen el nucli de Coaner. De quin 
edifici és cada detall? 
Torre del castell, santuari de la Mare de Déu de Coaner, església de Sant Julià i mas de can Serra.

Dibuix inacabat del 
nucli de Coaner
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Durada: 15 minuts.

Material:  llapis i paper.

Anticlinal fallat de Mig-Món
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Ens cal una mica d’imaginació per entendre 
aquesta estructura geològica tridimensional 

que ha impressionat experts d’arreu del món i 
que representa profundament tant Súria com els 
mateixos suriencs.

Des del punt d’observació proposat a l’itinera-
ri, tenim una bona perspectiva que ens permet 
reconèixer una estructura geològica de rellevàn-
cia internacional, coneguda com a anticlinal de 

Balsareny, de diversos quilòmetres de longitud. 
Aquest anticlinal ens parla de la plasticitat de 
certes roques, de les forces internes de la Terra 
i, a més a més, aquí, a Súria, de com aquest fet 
facilita l’activitat extractiva (mineria de sal comú 
i potassa). 

Aquest anticlinal, però, té la particularitat que 
apareix fallat, és a dir, trencat a la zona de major 
curvatura del plec (xarnera).

L’estructura d’anticlinal es caracteritza com un 
plec convex que té les roques del seu nucli in-
terior més antigues que les de la part externa 
(vegeu el dibuix).
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DESENVOLUPAMENT

Si analitzem la fotografia podem dir que estem 
davant d’un anticlinal, perquè les capes de gresos 
i lutites que s’observen en la vertical del cemen-
tiri, inclinades cap a la dreta segons les observem 
(flanc sud-est), convergeixen amb les que es ve-
uen en la vertical del pou miner, inclinades suau-
ment cap a l’esquerra (flanc nord-oest), formant 
un plec convex.

A més, les roques plegades de la part externa 
(gresos, lutites) són més joves que les del nucli 
de l’anticlinal (sal comú, potassa...), que aquí es 
troben sota terra i no les podem veure.Esquema anticlinal
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Interpreteu la imatge i poseu els noms al seu lloc:
 

 Pou miner
 Cementiri
 Flanc NO
 Flanc SE
 Falla de Mig-Món
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

OLIVERES 
I PEDRA SECA

Coneixerem part del territori de secà de la comarca de les Garrigues, 
terra que ha donat nom a un dels seus fruits més preuats: l’oliva arbequina.

Podrem descobrir la vegetació autòctona, adaptada a la manca d’aigua, els ocells 
que la freqüenten i les construccions de pedra seca (cabanes de volta i espones) 

fetes en temps passats amb la pedra de la zona. Part de la ruta discorre 
per una zona zepa (Zona d’Especial Protecció de les Aus). La resta està 

sotmesa als canvis derivats dels nous projectes d’irrigació.

SISTEMA CENTRAL

Arbeca Les Garrigues

Arbeca, ctra L-201 km 
[a 4 km del poble.]

9,8 km 

No

Autobús de línia fins a Arbeca. 
Línia 104: Lleida-Rocallaura 
i línia 115: Lleida-Tàrrega.

50 m

Arbeca, ctra L-201 km 
[a 4 km del poble.]

No

2.10 h1
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Durant molts anys, el Presidi del Maieu s’ha 
fet servir de gravera. Diuen que per fer la 

carretera de Belianes, es va treure molta pedra. 
Avui no presenta el mateix aspecte que abans, les 
males herbes i l’abandó l’han acabat d’esborrar, 

com s’esborren els mals records i el dolor, a cops 
de rellotge i d’indiferència. Les pedres que encara 
sostenen el testimoni d’aquella vida bé es merei-
xen, de tant en tant, una visita... o unes línies. 
Serveixi aquesta sortida com a petit homenatge.

Durada: 10 minuts.

Material:  Les nostres mans.

El presidi del Maieu
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Seiem vora aquesta construcció de pedra seca per llegir el text de Ramon Rubinat, que ens parla 
sobre la curiosa història d’aquest lloc.

El Presidi del Maieu, situat en una partida d’Arbeca, és el resultat d’una dèria, 

d’una obsessió incomprensible i aparentment estèril, que va conduir un home 

a una bogeria estrafolària i genial. El cabaler de cal Maieu va heretar del seu 

pare dos jornals de terra plens de pedres. Diuen que al poble se’n reien i que, 

mig de broma mig seriosament, el comminaven a treure-les. Aquell pedregar era 

poca cosa per esmerçar-hi cap esforç, però era l’únic que tenia i, a més a més, 

el desafiament i la sornegueria dels seus conveïns li van ferir l’orgull i van 

fer que es mirés aquell desastre lapidari com una part d’ell que havia 

de reivindicar amb orgull i estima. El Maieu, amb una empenta 

moderna i trencadora, va convertir la lletjor en un monument 

solipsista i subversiu.
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Les raons que ens porten a prendre una decisió o una altra 

responen, de vegades, a motivacions insospitades, fins i tot 

irracionals, que poden arribar a desconcertar la gent que ens 

envolta. Sísif, el cabaler de cal Maieu, es va dedicar a trencar i 

amuntegar les pedres d’aquell bancal, fent-hi, al principi, una filera 

que el travessava de cap a cap i després la va continuar fins a voltar el 

perímetre de la finca. Així es va construir allò que al poble van començar a ano-

menar el Presidi del Maieu. S’estima que va remoure més de quatre mil tones 

de pedra. Sísif, incontrolat, no en va treure mai cap profit, d’aquesta empresa 

titànica, ans al contrari, ho va perdre tot: muller, diners i salut.

Hi ha un conte d’Alejandro Jodorowsky que explica l’obsessió d’un arquer per 

caçar la lluna. Una nit i una altra, sense repòs, l’home disparava fletxes a la 

lluna. La gent se’n reia, però ell va continuar disparant les seves fletxes i la seva 

il·lusió. No va caçar mai la lluna, però es va convertir en el millor arquer del 

món. El cabaler de cal Maieu no va acabar mai aquella feina impossible, però 

es va convertir en un mestre de la pedra, la va conèixer profundament i li va 

consagrar la seva vida.

Les pedres no van ser cap presidi per a ell, sinó tot el contrari: la màxima ex-

pressió de la llibertat. Entossudir-te a fer la teva i erigir-ne una prova monu-

mental, un testimoni rotund que quedi per sempre i asseguri que tothom sàpiga 

que res ha pogut desviar-te del teu camí: aquest era el seu objectiu i aquesta 

va ser la seva victòria. Dedicar la vida a amuntegar pedres pot semblar estèril; 

el que no ho és gens, d’estèril, és obeir el teu arbitri i situar-te ben lluny del 

pragmatisme acomodatici dels homes: el Presidi del Maieu n’és un exemple 

hiperbòlic i definitiu.

En acabat, provem d’estar una estona, cinc minuts, traient pedres del camp i apilant-les en un dels 
llocs on el marge del Presidi estigui malmès. I així, potser podrem imaginar la magnitud de la feinada 
que va fer el cabaler de cal Maieu, i el nostre gest podrà servir per perpetuar la seva gesta.

SISTEMA CENTRAL
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Ens trobem en un bosc de solana i de secà, on 
les plantes estan adaptades a viure en condi-

cions hídriques adverses. Per evitar perdre mas-
sa aigua per evaporació, aquestes plantes tenen 
les fulles petites i dures. Sovint són punxoses, 
per impedir que un herbívor es mengi les fulles 
o els brots tendres que tant esforç els ha costat 
fer créixer.

Observem detingudament les plantes que tenim 
al voltant: es tracta de veritables supervivents 
en unes condicions d’insolació i pluviositat molt 
desfavorables. 

Durada: 30 minuts.

Les plantes de secà
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Material:  llapis i paper.

Per saber com es diuen les plantes més comunes d’aquest lloc, seguim les següents indicacions i 
utilitzem aquesta clau dicotòmica:

  Seleccionem un dels arbres o arbustos més abundants. Busquem el dibuix corresponent entre els 
que hi ha a sota. 
  Començant pel número 1 de la clau, llegim les dues frases i triem la que s’ajusti a la planta que 
hem seleccionat. 
  Si seguim atentament les indicacions de la clau, arribarem al nom de cada planta. Anotem-lo sota 
de cada dibuix. Si voleu provar les vostres dots artístiques, dibuixeu la planta que falta (ginebró).
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Clau dicotòmica de les plantes de secà

  · És un arbre; aneu al 2.
 · És un arbust; aneu al 3.

  ·   Té les fulles en forma d’agulla. 
És el pi blanc (Pinus halepensis).

 ·  Té les fulles en forma de làmina, de color 
verd grisenc per l’anvers i gris al revers. 
És l’alzina carrasca (Quercus ilex rotundifolia). 

 ·  Planta més o menys punxosa en tocar-la; 
aneu al 4.

 · Planta gens punxosa; aneu al 7.

  · El que punxa és la tija, aneu al 5.
 · El que punxa són les fulles; aneu al 6.

   ·  Arbust molt punxós, de color verd grisós, quasi 
sense fulles. Fa flors grogues a la primavera. 
És l’argelaga (Genista scorpius). 

  ·  Arbust amb fulles allargades en forma d’espàtula 
que solen créixer agrupades. Les espines són poc 
abundants i es situen al final de les tiges. 
És l’arçot (Rhamnus lycioides). 

 ·  Fulles allargades amb l’extrem punxós, verdes 
a l’anvers i amb una sola ratlla blanca al revers. 
Fa una mena de fruit, verd el primer any, que 
tarda dos a tres anys a madurar i a esdevenir 
negre. És el ginebró (Juniperus communis). 

 ·   Fulles ovalades, dures, amb els marges punxents 
i verdes per ambdues cares. El seus fruits 
són glans amb la cúpula punxosa. 
És el garric (Quercus coccifera).

  ·  Planta aromàtica: fa bona olor i si la toquem 
 ens perfuma les mans; aneu al 8.

 ·  Planta no aromàtica. Arbust que pot ser força 
alt i espès, amb les fulles compostes. 
És el llentiscle (Pistacia lentiscus). 

 
 ·  Fulles allargades i estretes, de més d’un centíme-

tre, verdes de l’anvers i blanques del revers. Flors 
blavoses. És el romaní (Rosmarinus officinalis). 

  ·  Fulles de menys d’un centímetre, de color verd 
cendrós. Arbust molt baixet. Flors de color blanc 
a rosat. És el timó o farigola (Thymus vulgaris).

SISTEMA CENTRAL
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

El Brull i ViladrauOsona

El Brull

10,00 Km

Fonts de Riudeboix, de l’Or, de can 
Bosch, dels Molins i de l’Oreneta. 
Font Pomereta i font de Sant 
Miquel (hi passem a cinc minuts).

Autobús de línia fins a El Brull 
[queden 3,5 km fins al punt d’inici, 
en direcció Coll Formic]

540 m

Viladrau

Parcialment 
[és convenient portar 
mapa de suport]

4.30 h

TRES ERMITES, DE PONENT 
A LLEVANT DEL MONTSENY

MONTSENY FERÉSTEC I HUMÀ, ALHORA

Tot el trajecte pren forma de sender i travessa el Parc Natural del Montseny 
(Reserva de la Biosfera) sense trepitjar gairebé cap pista. És una zona poc concorreguda, 

amb alçades, que ens permetrà gaudir de bones vistes del Vallès, d’Osona i fins 
als Pirineus, amb indrets amagats i encisadors. El recorregut, del solell 

a l’obaga, permet descobrir gran varietat de boscos i d’hàbitats. 
Si el dia és clar, no us oblideu la màquina de retratar.

PRELITORAL

3
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VILADRAU

Sant Miquel Barretons

Font Pomereta

Font de Riudeboix

Font de l’Or

Riera M
ajor

Torrent de Rentadors

l’Erola

Sant Segimon

La Sala

Mas Molins Castell Fitó

Puig
Merlí

Turó de les Queredes

N

a Coll Formic

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1



Els sentits són els que ens permeten descobrir i reconèixer els diferents elements del nostre entorn. 
Les sensacions ens ajuden a valorar si aquell element és agradable, si en volem saber més coses, 

si ja l’havíem vist abans, i ens ajuda a associar-lo a vivències, moments i espais viscuts.
Cadascú de nosaltres utilitzem els sentits amb intensitats i sensibilitats diferents. Per tant, ens fixem 
en aspectes diferents dels elements que descobrim. 
Acabem de passar el collet de les Garrotades i hem arribat al collet de font Pomereta (1.243 m). Som 
al cim més alt del nostre itinerari, bé val una parada després de l’esforç! La vista panoràmica i els 
elements de prop ens serviran per crear la nostra pròpia història a partir dels noms del lloc i de les 
sensacions viscudes fins aquí.

Durada: 30 minuts.

Material:    Paper, llapis i 
 mocador per 
 tapar els ulls.

Un joc de paraules que ho expliquen
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L’activitat es pot fer en parelles o en petit grup.
Ens proposem inventar-nos un relat amb alguns dels 
deu elements següents: els Pirineus; font Pomereta; el 
ginebró; un glop d’aigua; les Garrotades; els Esqueis; 
Vatua, quina pujada!; Sant Segimon; matollar; pi roig; 
processionària; Fem un mos, i plana de Vic.

Abans de fer-ho, opcionalment, podem utilitzar els 
nostres sentits per reconèixer alguns d’aquests ele-
ments de prop; en aquest cas, amb el tacte.
Fem parelles (o petits grups) i agafem un mocador per 
tapar-nos els ulls.
Seguim les instruccions:
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1 Tapem els ulls a un del grup o a la parella.

2  Li fem donar quatre voltes per despistar-lo.

3  Heu d’acompanyar la persona que té els ulls 
tapats, a poc a poc, fins a tocar algun dels 
elements de l’entorn.

4   Es torna al punt on s’han fet les voltes i se li treu el 
mocador dels ulls. Aquesta persona haurà d’endevi-
nar quin element ha tocat i on es troba.

5  Després es repeteix el procediment amb l’altra 
persona de la parella o amb les altres persones 
del grup.

Anem a construir la història! Ens estirem al prat, tres/quatre minuts en silenci. Després, 
amb la parella, ens inventem un petit relat en el qual apareguin els elements 

que hem descobert i observat des d’aquest balcó privilegiat.
També podem fer-ho, si ens és més senzill, amb rodolins, com si es tractés d’una auca. 
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El Montseny ha atret també pels seus recursos minerals. En destaquen les mines de fluorita de 
Sant Marçal i les de la zona de Gualba i Breda, on s’hi han trobat fins a cinquanta-dues minera-

litzacions diferents. També són reconegudes les ametistes o pedres d’anell de bisbe, que els lapidaris 
treien d’aquest indret.
D’or, encara no se n’ha trobat, en el seu subsòl, però sí en la història que s’explica en aquesta font

Durada: 15 minuts.

Material:  llapis, paper  
i goma.

La font de l’Or i les dones d’aigua
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Les dones d’aigua i la font de l’Or
La nit de Sant Joan varen sortir, cap al torrent de Sant Segimon, tres nois 

de Viladrau, un de Can Bosc, un de la Sala i l’altre de Can Gat. 

Deien els més vells, que en aquell indret i en una nit com 

la de Sant Joan, sortien les Fades d’aigua a cantar 

belles cançons com ningú les ha sentides mai.

Al punt de les dotze, estant allà ben amagats, veieren sortir del fons 

d’una bauma les encantades, que anaven estenent roba 

pels marges del torrent que aquí neix.

Tot d’una van sortir a corre-cuita i agafaren una peça de roba. 

De sobte desaparegueren les encantades i la resta de roba. La roba presa 

es va anar allargant fins a no poder més, els nois se la repartiren i cada tros 

es convertí, una vegada arribats a casa en un munt de peces d’or. 

Però els entrà l’ambició i decidiren cadascú pel seu cantó 

tornar-hi al cap d’un any. Aquesta vegada però, del tros de roba agafat, 

en sortiren moltes i cantelludes pedres de tarter. És possible que el nom 

de la font de l’or, faci referència a aquesta llegenda.
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Hem anat baixant de Sant Segimon, passant per l’oratori de Sant Camil 
de Lel·lis i ara ens trobem a la font de l’Or, on hem llegit la llegenda de 
les dones d’aigua també anomenades goges o nimfes i, a les fonts, nàiades. 
A germania, ondines; nixe en els territoris escandinaus, i rusalki als països eslaus. 
A la península ibèrica... Esbrinem-ho!
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DESENVOLUPAMENT

La font de l’Or i les dones d’aigua

Pedres 1

Aigua
5

2

Montseny 4

Nit 2

Fada
3

4

Aigua 1

Canten 3

Fosqueja 7

Amor 1

Nàiade 1

Llacuna 7

Gorgs 5

Gentils 6

Roba 4

Amagada 2

Nit 2

Pinta 5

Descobrir 3

Madeixes 6

Cabells 2

Font 3

Nit 2

Coves 4

Estrella 2

En aquesta part del Montseny, 
reben un nom també molt poétic:

País basc Astúries Cantàbria
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La font de l’Or i les dones d’aigua
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L’HOME I EL BOSC 
A LES MUNTANYES DE PRADES

PRELITORAL

PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

Vimbodí-Poblet
Conca 
de Barberà
i Baix Camp

Vimbodí-Poblet 
[Àrea de Lleure de la Font 
de la Teula]

11,10 km

Font de l’Àrea de Lleure de la font 
de la Teula, font del Mas d’en 
Pagès, font de la Mina de l’Obis.

No s’hi pot arribar amb transport 
públic regular.

500 m

Vimbodí-Poblet 
[Àrea de Lleure de la Font 
de la Teula]

Bona part del camí està senyalit-
zat pel P.N.I.N. de Poblet, un petit 
tros no té senyalització.

EL BOSC DE POBLET

Descobrirem aquí l’únic bosc de roure reboll a Catalunya, però també 
la pregona petja humana amb carboneres, pous de glaç, mines de baritina, 

fonts, camins empedrats; tot plegat en un ambient de muntanya mitjana 
a prop de mar.

3.30 h3
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Mas d’en Pagès

Font del Mas d’en Pagès

Pou de glaç del Celestino

Barranc del Tillar

a Poblet

Tossal
de Coma 

Pregona

Tossal Gros

Tossal de la Formiga

Roca 
del Gríngol

Coll del Bosc

Punta de les Catalanes

Tossal de la Baltasana

Mina de l’Obis

Coves del Pere

T-7
00

Casa florestal del Tillar

a Prades

N

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1

ÀREA DE LLEURE DE LA FONT DE LA TEULA



El fet que aquestes alzines tinguin tants troncs 
petits i no un sol tronc més gros té conse-

qüències en el seu creixement. Les fulles són la 
part de l’alzina que li proporciona energia, mit-
jançant la fotosíntesi. Aquesta energia s’inver-
teix, en primer lloc, en mantenir les estructures 
de l’arbre (arrels, tronc, branques i fulles) i, la 
resta, en el seu creixement. 

Els arbres joves, amb molta proporció de fulles, 
inverteixen poc en mantenir estructures i tenen 
un creixement elevat. A mesura que es van fent 
vells, cada cop tenen més tronc i branques per 
mantenir i el creixement pot arribar a aturar-se.

Les alzines que ens envolten, varen ser talades 
per al carboneig, i de cada tronc tallat en varen 
rebrotar tres, quatre o més troncs. Tot i ser ar-

bres joves, de no més de 150 anys, tenen poca 
proporció de fulles en relació amb la quantitat 
de troncs i branques, i es comporten com un ar-
bre vell: gairebé no creixen.

Una carbonera era quelcom més que una pila de 
llenya tapada amb terra per obtenir carbó. La 
construcció de les carboneres tenia el seus se-
crets, i del bon ofici del carboner en depenia que 
la llenya, sobretot d’alzina, esdevingués carbó i 
no un munt de cendres. 

Els carboners començaven per desbrossar i apla-
nar un tros de bosc, anomenat plaça carbonera, 
on hi construïen la carbonera i, a la vora, una 
cabana on s’allotjava el carboner els dies que 
durava l’obtenció del carbó vegetal.

Durada: 1 0 minuts.

Material:  Llapis, paper 
i fitxa sobre la construcció 
d’una pila carbonera 

 (a la pàgina web).

Les carboneres
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Abans de sortir de casa, aconsellem consultar o imprimir la informació que trobarem 
al web sobre la carboneria a les muntanyes de Prades i sobre la construcció de 

carboneres de manxa. 
També podem descarregar al mòbil la gravació d’un antic carboner per es-

coltar-la durant l’excursió.
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Fem una parada en una plaça carbonera; les reconeixerem perquè són uns llocs aplanats enmig del 
pendent del bosc, on no hi ha arbres grossos, només arbustos o rebrots d’alzina. 

Podem escoltar la gravació d’un antic carboner que trobarem al web, mentre ens imaginem el procés 
de construcció de la carbonera. En acabar, busquem entre la terra de la plaça; amb sort, encara hi 
trobarem algun trosset de carbó, que ens pot fer el servei d’un llapis.

Fixem-nos en les alzines que ens envolten: no tenen un sol tronc gruixut, sinó diversos troncs prims 
que surten d’un mateix punt. Això és perquè els carboners, destral en mà, abatien velles alzines que 
després tornaven a rebrotar en múltiples brots o rebolls. 

  Comptem quants peus tenen les alzines que anem trobant pel camí. Quina és la que en té més? 
Podem dibuixar-la amb el carbonet que hem trobat.
  Som capaços d’explicar aquest esquema a la resta de companys de la caminada?

Pb: producció bruta
Pn: producció neta

B: biomasa
R: respiració
C: creixement
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Després del tram de camí amb més pendent de l’itinerari, a l’esquerra, amagat entre rebolls de 
roure, trobarem un rojalet (pi roig) recargolat amb una forma ben especial. El tronc principal 

està escapçat, potser per un llamp o una ventada, i l’arbre ha acabat amb un posat ajagut i cargolat, 
segurament degut a la seva situació al bell mig de la carena.

Durada: Entre 15 i 30 minuts.

La història de l’home-arbre
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Aquest és un raconet tranquil i amagat per reposar un moment abans de fer el cim. Mentre ho fem, 
asseguts a terra, contemplem el tronc recargolat que queda per sobre nostre i que suggereix formes 
diverses. Potser hi veurem la silueta d’un home que sembla fugir enlaire o emprendre un vol rasant. 
Ens proposem inventar-nos una història que expliqui com és que hi ha aquest home atrapat dins 
l’escorça del tronc. Si no sabem per on començar, proposem dos inicis de llegenda: en triem un i 
seguim el fil. Vegem on ens porta la nostra imaginació!

Material:  llapis i paper.
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Inici 1
En Guerau era un senzill llaurador que vivia a Prades. La tercera biga del 

sostre de les golfes se li havia fet malbé, i li calia canviar-la aviat. Un dia de 

febrer, va sortir al bosc de bon matí per tallar un dels pins que creixien drets 

i esvelts al vessant nord del tossal de la Baltasana. Entre cop i cop de des-

tral, anava escoltant al seu voltant per si apareixia algun guarda. Els monjos 

de Poblet, propietaris del bosc, havien establert tot de lleis i normes que 

regulaven l’aprofitament del bosc, i en Guerau no havia demanat permís per 

tallar aquell arbre. No podia pagar-lo. Però si l’enxampava un dels guardes 

del monestir, segur que li cauria un bon càstig.

Després d’abatre l’arbre, va començar a tallar-ne el brancam i a preparar-lo 

per baixar-lo fins al poble. Mentre descansava un moment i feia un mos, va 

sentir soroll de petjades. Pel camí pujaven dos dels guardes del monestir, 

parlant relaxadament. 

Inici 2
La Maria del cal Pubill era una noia casadora i de bon veure però, com que 

era la cinquena de sis filles, el seu dot era molt migrat. Els seus pares havien 

parlat amb els amos del Mas del Rocam, per lligar el seu casament. L’hereu 

de cal Rocam, vint anys més gran que la Maria, no havia trobat encara cap 

fadrina per formalitzar el prometatge. Segurament, el fet que la seva herèn-

cia no fos gaire més que unes quantes terres pedregoses, i que el noi fos una 

mica talòs, havia fet que les famílies amb noies casadores de la contrada 

haguessin valorat altres possibilitats. 

La Maria, però, estimava l’Oriol, el tercer fill de ca l’Adober, sense més dot 

que una mula. Veient que els plans de casament amb els de cal Rocam tira-

ven endavant, i que els seus pares no canviarien d’opinió, la Maria i l’Oriol 

varen decidir fugir a d’altres contrades. Després de parlar-ho durant algunes 

setmanes, varen quedar el primer dilluns de Quaresma sota aquell pi cargo-

lat que hi havia vora el Tossal. 

DESENVOLUPAMENT
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AIGUABARREIG 
A GARCIA
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

GarciaRibera d’Ebre

Garcia

3,60 km

A l’àrea de lleure del costat de 
l’Ebre. Font de la plaça dels 
Caiguts, a l’entrada de la vila.

Tren fins a Móra La Nova 
i autobús de línia fins a Garcia 
(Línia Móra d’Ebre - Flix)

20 m

Garcia

No n’hi ha 

PAISATGE FLUVIAL D’INTERIOR DEL RIU EBRE

Podrem gaudir de la calma i la tranquil·litat del bosc de ribera que 
hi ha a l’aiguabarreig dels rius Siurana i Ebre. Els contrastos del medi són molt acusats 

si observem les immediateses de la població: passem de l’exuberància de la vora del riu 
al terreny més aspriu de les serres i turons propers. En tot l’entorn, eminentment 

rural, se’ns fa fàcil d’observar el pas de les estacions: colors, llums, textures, 
sons i olors són molt variants al llarg de l’any. 

1.30 h1
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La Roca
de Perot

Horta de Llinars

Els Balitxans

Les Mijanes

Garcia

Ri
u 

Si
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Riu Ebre
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e 
ba

rc
a

GARCIA

Lo Molí de la Farina

Mas 
de la Vèntola

N

C-
12

C-12

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 1



El riu Siurana és un afluent del marge esquerre de l’Ebre. Neix a les muntanyes de Prades, alimenta 
el pantà de Siurana al terme de Cornudella de Montsant i travessa el Priorat històric abans de 

desembocar a l’Ebre a l’alçada de Garcia.

A la llera dels rius hi podem trobar materials molt diversos, provinents de tot el territori que traves-
sen les seves aigües. Si ens fixem en els còdols que tenim als nostres peus podem endevinar quins 
materials formen les muntanyes que tenim a prop.

Durada: 15 minuts.

Material:  Les nostres mans i una càmera de fotos 
(opcional).

Què ens diuen els còdols?
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Ens trobem en un tram del riu que la major part de l’any està sec o bé el riu hi circula per sota terra, 
ja que té un sòl format per balast i l’aigua s’hi infiltra amb molta facilitat. És per això que, en els 
pobles del tram baix del Siurana, el riu rep el nom de Riguera. 
Observem els còdols que hi ha al llit del riu. La seva forma arrodonida ens indica que han fet milers 
de voltes rodant diversos quilòmetres riu avall abans d’arribar fins aquí. Fixem-nos en el seu color 
—si estan secs, podem mullar-los per veure’l millor. Podem fer-ne fotografies i tindrem un bonic 
fons de pantalla al nostre ordinador o fer-ne una petita col·lecció, com si fossin cromos.

  Si recollim algun còdol d’aquí a la vora: granit, gres... 
A casa, els podem pintar, o envernissar-los 
per ressaltar-ne el color, i faran més goig. 

86



Caminant per la llera del riu Siurana, a poc 
a poc, ens endinsem al bosc que la voreja. 

Els boscos de ribera són boscos caducifolis que 
creixen a banda i banda dels cursos fluvials so-
bre sòls que, a partir d’una certa profunditat, 
acostumen a estar amarats d’aigua provinent 
del riu.

Una de les coses que més crida l’atenció 
d’aquest bosc és la forma que adopten els 
troncs dels arbres de la vora del riu. Aquests 
xops o pollancres, possiblement tallats fa anys, 
han rebrotat i han crescut amb diversos troncs 
per soca, configurant un entorn curiós i d’una 
certa simetria repetitiva.

Durada: 15 minuts.

Material:  Llibreta, llapis 
i cinta adhesiva.

Els detectius de les formes
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Proposem crear una petita composició artística a partir de les formes que ens envolten. Ho podem 
fer en parella i ens caldrà disposar de llibreta, llapis i cinta adhesiva. Abans de començar, delimitem 
en quin tros del bosc de ribera farem la nostra composició.

Passegem pel bosc durant uns minuts, tot dibuixant a la llibreta les diferents formes que hi anem 
observant: les formes que adopten els troncs, les fulles, algun element del paisatge... Han de ser 
formes concretes i que puguem reconèixer mínimament, ni gaire fàcils, ni gaire difícils. A la nostra 
composició hi podem afegir alguns elements que trobem pel terra: fulles, terra, algun branquilló... 
(sense arrencar cap element viu).

En acabat, canviem-nos les llibretes amb la nostra parella. Ara haurem de buscar les formes que ha 
trobat el company i, al costat de cadascuna, anotarem de quina planta o altre element del paisatge 
es tracta. Encara que potser no en sabem el nom, observem-lo i anotem totes les observacions curi-
oses i les sensacions que ens aporta (tacte, olor, on es troba, com està...).

Finalment, posarem en comú les observacions de tots els participants. Hi ha alguna forma amb la 
qual tothom s’hagi fixat? Quines coses heu descobert amb aquest joc?

DESENVOLUPAMENT
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

DosriusMaresme

Canyamars [Dosrius]

5,00 km

Font de Canyamars [xarxa 
urbana], font de la Salut 
[intermitent]

Tren rodalies fins a Mataró
Autobús de línia fins a Canyamars

170 m

Canyamars [Dosrius]

No

1.45 h

REIALME DE FRESCOR A PROP DEL MAR

Amagats entre muntanyes, veurem un dels pous de glaç més 
ben conservats de Catalunya i propers al mar, travessarem un alzinar ben 

madur amb llorers, descobrirem les restes d’un molí i trobarem pinedes 
de menes diferents allà on ahir hi havia vinyes. Aquests són alguns dels tresors 

a descobrir a les valls de Canyamars i a la serra de can Vallalta. 
I amb vistes al cor del massís del Corredor.

DE LA VINYA 
AL GLAÇ

1

90



Font de la Salut

Molinot

Pou de glaç

Riera de Canyam
ars

Turó de Castellar

Can Joan Sever

Can Prat

Mas Silvestre

Can Canyamars

Can Cunit

Serra de Can Vallalta

Riera de C. Rimbles

Can Rogent

Can Vallalta

CANYAMARS

Can Cames

N

ACTIVITAT 2ACTIVITAT 1



Les valls de Canyamars, orientades d’est a oest i tancades per muntanyes de 400-600 metres 
d’alçada i una cota mínima de 160 m, conformen una raconada amb una microclima peculiar, en el 

context de la Serralada Litoral. Un ambient fresc i humit, molt fred als fondals en moments d’inversió 
tèrmica, faciliten una vegetació esponerosa prop de la riera i els torrents i a les bagues, amb algunes 
espècies —tant de plantes com d’animals— més pròpies de comarques de muntanya que del Ma-
resme. Vern, avellaner, marcòlic, marxívol..., entre les plantes, i pinsà borroner o becada, entre els 
ocells, en són exemple. La lleugera ascensió a les amables serres que tanquen la vall és un viatge a 
ambients més càlids i secs, i permet copsar algunes vistes, en un territori on el bosc espès ens amaga 
l’esplendor d’un paisatge sorprenentment equilibrat, atesa la seva proximitat a la conurbació litoral.

Durada: 15 minuts.

Retrat robot del pou de glaç
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Al municipi de Dosrius hi havia sis pous de glaç: 
dos, al veïnat del Far; tres, al de Canyamars, i 
un, a Dosrius. Aquest darrer, del tot desaparegut 
avui dia. 

El gros de can Prat, que estem observant, és de 
propietat municipal i és el més ben conservat. 
Actualment, s’hi celebren actes públics i casa-
ments.

Des del 1700 i fins ben entrat el primer terç del 
segle XX, aquí es generava i guardava gel a l’hi-
vern, per tal de comercialitzar-lo quan calgués, 
i, en els seus millors hiverns, hi treballaven fins 
a 40 persones. La “petita edat del gel”, ho va 
fer possible.

Des de la resclosa de can Cunit es derivava una 
part del cabal de la riera vers la bassa. Amb suc-
cessives nits de gelada, el glaç s’anava engrui-
xint a la seva superfície. Amb el xerrac es feien 
porcions (en part configurades per uns separa-
dors disposats a mode de glaçonera) que s’ex-
treien i, per la rampa, es feien lliscar fins al pou. 
Aquest actuava com a termos, i conservava el 
gel en blocs, separats per capes de falgueres o 
palla, per evitar la seva unió.

Cerquem els escenaris del seu dur treball: amb 
les mans molles, amb el cos glaçat, el foc es 
feia imprescindible per recuperar l’escalf; man-
tenir-lo encès també era una de les principals 
tasques dels pouaires del glaç més joves.

Material:  llapis i paper.
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Descobrim sobre el terreny i marquem al croquis els següents elements: 
  La bassa per glaçar l’aigua
 La rampa
 La porta d’entrada i de sortida del glaç i el pou.

50 anys abans i 50 anys després

Com era? Com serà? 

Durada: 15 minuts.

Material:  Càmera de fotos, llapis 
i guia de flora de la zona (si en teniu)

L’activitat rural, al Corredor, fou molt intensa fins ben avançat el segle XX. Vinyes i cereals als 
sequers, horts als fondals, ocupaven gran part del territori. La successió ecològica —la recolo-

nització de la vegetació— ha fet canviar la fesomia de la muntanya; particularment dels solells. En 
un primer moment, predominen les espècies resistents a la secada: l’estepa negra i l’estepa blanca, 
l’argelaga negra, la gatosa, el cap d’ase, el bruc, els pins i l’alzina (podeu utilitzar la guia per identi-
ficar aquestes espècies); després, hi van creixent la resta.

DESCRIPCIÓ

DESENVOLUPAMENT
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Com era? Com serà? 
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Cal imaginar quin ús tenia la terra, aquí, fa 50 anys i quina vegetació hi pot haver d’aquí a 50 anys 
més. Les imatges aèries (1956/2012) us ajudaran a fer la comparació, però també us serà útil observar 
petits detalls de la vegetació i la fauna actuals. Amb el tacte: les superfícies de les fulles, les acícules, 
la resina...; amb l’olfacte: les aromes...; amb l’oïda: les cigales, els ocells, el petar de l’escarrotxa...
També ens hi pot ajudar la localització d’espècies residuals, com, per exemple, els ceps, indicadores 
del passat, i els plançons de les plantes novelles, possibles indicadors del futur previsible.
Però el que més ens pot ajudar és tot el que hem descobert fins ara a la passejada. Mirem les imatges 
un parell de minuts. Quantes diferències hi trobem? Com serà d’aquí a 50 anys?

Al centre de les imatges (fotos aèries de 1956 i de 2012), 
la zona de la qual volem esbrinar el passat i imaginar el futur.
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

3.00 h

LES GAVARRES: MASSÍS FORESTAL DEL LITORAL MEDITERRANI

Us proposem una bonica caminada per aquest massís format per arrodonits turons que Josep 
Pla va definir en el seu dia com de formes elefàntiques. Aquesta antiga formació correspon 

a la part més septentrional de la Serralada Litoral i ens ofereix la possibilitat de conèixer 
un bosc mediterrani típic, l’alzinar. Durant l’itinerari anirem trobant empremtes 

del passat que ens ajudaran a descobrir com era la vida a les Gavarres 
fa cent anys i quins eren els oficis que s’hi exercien per tal 

d’aprofitar els recursos naturals que el bosc els oferia: 
carboners, rajolers i calciners entre d’altres.

ELS SECRETS 
DE LES GAVARRES SURERES

ForallacBaix Empordà

Fonteta [municipi de Forallac]

7,80 km

Font del ferro i font a la rectoria

Autobús de línia (SARFA) fins a Vullpellac 
(a 20 minuts de Fonteta) 

160 m

Rectoria de Santa Coloma 
de Fitor [municipi de Forallac]

Turisme de Catalunya

3
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La importància històrica, cultural i social del 
massís de les Gavarres és molt gran. El ter-

ritori, com ha passat sempre aquí i a qualsevol 
altre espai, reflecteix els hàbits i l’estil de vida 
dels humans que l’han poblat. Antigament, es-
tava més habitat que ara i s’hi desenvolupava 
una gran activitat antròpica: carboneres, pous 
de glaç, forns de calç, aprofitament del suro, cria 
de bestiar i transhumància... Avui, tot i el seu 
abandonament, hi destaca la presència de grans 
masies, belles esglésies romàniques i nombrosos 
sepulcres megalítics.

Els forns de calç eren estructures de pedra que 
es construïen per a la fabricació de calç, a par-
tir de l’ús de la llenya, el foc i la pedra calcària. 
La calç servia, a la construcció, per fer les pa-
rets (per unir les pedres) i, barrejada amb aigua 
i argila o arena, s’utilitzava per arrebossar les 
façanes i emblanquinar les cases. També servia 
per impermeabilitzar les cisternes i els safaret-
jos, així com per desinfectar. Fins i tot tenia un 
ús agrícola: s’utilitzava per ensulfatar les plantes 
contra les plagues.

Durada: 30 minuts.

De la pedra a la calç

 

IT
IN

ER
A

R
I 

12

DESCRIPCIÓ

DESENVOLUPAMENT

A
C

TI
V

IT
AT

 1
LITORAL

Material:  llapis i paper.

Hem arribat a un antic forn de calç, recentment restaurat.
Busquem les quatre diferències. Observem el dibuix i el comparem amb el pou que tenim davant. Hi 
ha alguna diferència significativa? Quins són els indicis del seu antic ús?

Al dibuix hi ha: L’indici que fa que l’identifiquem és:
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DESENVOLUPAMENT

Espirall

Portada

Tafarra

Boca

Caixa

Forn de calç, segons dibuix de Miquel Fullama al 
Diccionari de l’Art i dels Oficis de la Consrucció.

Capel. Enfangada feta amb calç

Escala
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El sòl és la capa externa de l’escorça terrestre, 
originada per l’alteració de les roques sota la 

influència dels agents atmosfèrics i dels éssers 
vius. És el suport i font de nutrients de la vegeta-
ció i l’hàbitat o suport d’una gran part de la fauna.
Les característiques del sòl són la base de la for-

ma que acaba prenent el paisatge i de la natu-
ralesa de la vegetació que cobreix un indret. El 
tipus de sòl que trobem pot determinar el tipus 
de vegetació que hi ha, comptant, evidentment, 
amb la climatologia de la zona i l’explotació hu-
mana a què ha estat sotmès. 

Durada: 30 minuts.

Per aquí i per allà, i potser més enllà...
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Material:  llapis i paper.

En aquest punt, ben entrats al bosc fosc, podem observar clarament un canvi de vegetació i del color 
del sòl, molt marcat, provocat per un canvi brusc en la geologia de l’indret: el sòl passa de càlcic a 
silícic.
Fixem-nos en les pedres i les roques que trobem al camí; també en les espècies vegetals que cobrei-
xen els seus marges i els de la muntanya enllà. Intentem fer una llista de les diferències i atrevim-nos 
a fer una hipòtesi sobre què ha produït aquests canvis en aquest punt. 
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Vegetació (aquí) Vegetació (allà)

Roques (aquí) Roques (allà)

La nostra hipòtesi diu que:
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PER SI VOLEM CONVÈNCER UN AMIC:

ARRAN DE COSTA A L’ALT EMPORDÀ

El paratge de Bol Roig-Salpatx, al municipi de l’Escala, és una zona 
relativament desconeguda, tot i pertànyer al Parc Natural del Montgrí i trobar-se 

al costat del poble. L’itinerari ens permet descobrir els penya-segats i la seva geologia, 
la relació històrica de l’home amb el litoral, les pinedes de la costa i la seva gestió, 

les espècies florístiques invasores, l’urbanisme, la història dels búnquers militars 
i les aus pelàgiques.

CAMÍ DE 
TRAMUNTANA

L’EscalaAlt Empordà

L’Escala

3,70 km

No

Autobús de línia (SARFA) fins a l’Escala. 
Les línies Barcelona-L’Escala, Girona-L’Escala 
i Figueres-L’Escala.

150 m

L’Escala

Senyalització Memorial Democràtic, 
senyalització GR92.

2 3:00 h
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L’ESCALA
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Aquest espai es caracteritza per la presència 
de tres grans ambients: la pineda mediter-

rània, l’ambient de dunes i els penya-segats li-
torals. Si ens centrem en la vegetació pròpia dels 
penya-segats trobem espècies molt adaptades a 
la salubritat ambiental i a les condicions climà-
tiques extremes. Aquí podem trobar diferents 
espècies com les Limonium sp, endèmiques 
d’aquesta zona litoral de substrat calcari. També 

trobem l’Astragalus tragacanta, protegida per 
la llei del PEIN del Montgrí i que a Catalunya 
només es troba al massís del Montgrí i al cap de 
Norfeu. El tercer tipus d’espècies que cal des-
tacar, ja més adaptades als boscos de pineda i 
brolles calcícoles, són les orquídies, sobretot les 
abelleres i la Barlia robertiana, una de les espè-
cies més grosses de Catalunya, considerada rara 
aquí, però molt típica de terra baixa.

Durada: 30 minuts.

Plantes salades, plantes trobades
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Material:  llapis i paper.

Us proposem que busqueu exemplars d’alguna 
de les espècies que us hem anomenat, però vi-
gileu perquè són espècies molt delicades! Podeu 

fer servir les següents il·lustracions com a guia 
d’identificació, per saber el nom comú, hem de 
desxifrar el codi, la graella de sota ens ajudarà.
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Som en un indret on podem trobar tres grans 
ambients: la pineda mediterrània, l’ambient 

de dunes i els penya-segats litorals. Platges de 
còdols i penya-segats d’alçades de més de 20 
metres són l’hàbitat de diverses espècies florís-
tiques (d’entre les quals destaca la pastanaga 
marina) i faunístiques, primordialment, aus pe-
làgiques. Aquests ocells reben aquest nom per-
què s’alimenten d’espècies que viuen a la zona 
pelàgica, com l’anxoveta, el sorell, la tonyina i 
la sardina, peixos que passen la seva vida sense 

dependre del fons marí, entre dues aigües o a 
les aigües superficials. L’ambient pelàgic marí és 
l’hàbitat aquàtic més gran de la terra i és habitat 
per l’11% de les espècies de peixos que conei-
xem. També reben aquest nom per la seva mor-
fologia hemipelàgica, un cos aerodinàmic.

El fons marí és d’una gran riquesa per la diver-
sitat dels hàbitats: illots, esculls i muscleres; els 
peixos que hi viuen reben el nom d’espècies 
bentòniques.

Durada: 30 minuts.

És un avió? És un superheroi? No, és un ocell!
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Material:  Binocles, llapis, fitxa 
d’identificació d’aus 
pelàgiques (a la pàgina 
web), paper i tisores. 

Som al bell mig de la punta del Salpatx. Si portem binocles, podrem observar el gavià argentat vo-
leiant pels penya-segats i el corb marí estenent les ales al sol sobre la roca de Salpatx, aquella que 
veieu amb forma de bota. 

 Restem una estona observant el cel. Què veiem? 
 Podem identificar alguna au de les que hem dibuixat?
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Quines diferències, entre 
uns ocells i els altres, ens 
ajuden a identificar-los? 
Fem una llista. IT
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Corb marí

Corb marí

Gavià argentat

XatracGavina riallera

DESENVOLUPAMENT
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 Hem vist una gavina riallera? Fem-ne una!

Agafem el full (millor si és un A-3) i dobleguem-lo per la meitat. Retallem-lo 
seguint la forma del gràfic 1. Després, dibuixem les potes, els ulls i el bec de la 
gavina. Ara, si despleguem el full, en surt una bonica gavina.

És un avió? És un superheroi? No, és un ocell!
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5
CINC ACTIVITAS MÉS



Diuen que si donem la mà a algú conegut i 
aquest la dóna a algú altre, i així successiva-

ment, podríem arribar a fer la volta al món amb 
les mans entrelligades. Tots els que tenim carnet 
de conduir des de fa més de tres anys −que som 
molts−, mirant el comptaquilòmetres del vehi-
cle, ens adonarem que ja hem fet una volta al 
món (uns quaranta mil quilòmetres), amb el que 
això suposa pel que fa a l’emissió de gasos i a la 
despesa energètica, entre d’altres efectes. Som 
molts, i ens movem molt.

La vida la podem entendre com un cicle. La 
causa-efecte, d’una manera aïllada, no ho ex-
plica tot, per això utilitzem el concepte de cicle; 
aquesta manera més real d’analitzar és el que 
anomenem multicausalitat d’efectes: una munió 
de cicles, més petits, més llargs, cicles dintre al-
tres cicles... Explicar la vida per mitjà dels seus 
cicles potser ens acosta més a la comprensió de 
la seva complexitat.

Durada: 20 minuts.

Complex de prop, mirem-ho de lluny

 

DESCRIPCIÓ

DESENVOLUPAMENT

Material:  Paper i llapis.

Ens proposem observar l’entorn i intentar descriure algun dels cicles. Provem-ho ordenant els 
següents elements: poma, compost, poma rosegada, hort, compostador i pomer. Els podem orde-
nar? Com?

Fixem-nos en l’entorn: bosc, arbres, el torrent, l’aigua, roques... D’on vénen i on van a parar? 
Segur que ens atrevim a descriure un cicle! Provem-ho.
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Posem a prova la nostra capacitat d’atenció i de descripció, i també la nostra capacitat per dibuixar 
el paisatge a partir de la descripció que en fa el nostre company d’activitat. Situats en un mirador 

o espai obert, ens posem en parelles de forma que les esquenes es toquin.

Durada: 15 minuts.

Material:  Tubs de cartró (similars 
als del paper higiènic o paper 
de cuina), paper i llapis.

Descrivint el paisatge

DESCRIPCIÓ

Asseguts en un lloc còmode amb vistes als dos costats, un membre de la parella es col·loca el tub de 
cartró (en cas de no tenir-ne cap, l’activitat es pot fer utilitzant la mà en forma de tub) en un ull i 
tanca l’altre, de manera que, a través del tub, veu un espai delimitat del paisatge. L’altre component 
de la parella està assegut mirant en sentit contrari, amb un bloc de paper i un llapis.

La persona que mira pel tub ha d’anar descrivint, amb detalls i a poc a poc, el paisatge, de forma que 
el seu company d’activitat pugui fer-se’n una idea i dibuixar a la llibreta el paisatge descrit. Com més 
precisa i ordenada sigui l’explicació de qui descriu, més fàcil serà que el dibuix s’assembli al paisatge 
o, si més no, aquest contindrà molts dels seus elements. 

Passats uns minuts, qui ha dibuixat ensenya el dibuix a la persona que feia d’observador i tots dos 
mirem si el dibuix s’assembla al paisatge real o quins elements coincideixen. Ara canviem els rols, de 
manera que qui descrivia, ara dibuixa, i a la inversa. Per això buscarem un nou indret per descriure.

DESENVOLUPAMENT
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Al nostre entorn hi ha molts indrets dignes de protecció: espais agraris i forestals amb intervenció 
humana, amb recursos naturals, socials, científics i educatius, que, a voltes, no valorem prou. 

L’estudi i la conservació d’aquests espais i el seu patrimoni és una tasca de tots. En la participació 
cívica de ciutadans i gestors públics rau la responsabilitat que en aquests espais amb valors naturals 
i etnològics s’hi portin a terme uns usos i uns aprofitaments sostenibles. 

Durada: 15 minuts.

Fem un espai protegit

 

DESCRIPCIÓ

DESENVOLUPAMENT

Material:  Cordill, 
branquillons, 
paper i llapis 
de colors.

Delimitem un espai (parcel·la d’uns 4 a 6 m2). Pot tenir la forma que vulgueu.
Cadascú disposa de diversos materials: cordill, branquillons, paper, llapis de colors (estoig) i un full 
o quadern de notes.
Qualsevol espai té ambients i ecosistemes d’interès. Posem-hi una mica d’imaginació, amb la con-
signa que aquest espai “natural” l’hem de conèixer per gestionar-lo. Indiquem sobre el territori i 
anotem a la llibreta de camp els vuit aspectes següents (podem afegir-ne o treure’n algun):

 Quins són punts d’especial rellevància. Ho podem destacar amb un branquilló.
 Quins valors patrimonials hi ha (flora, fauna i geologia).
 Espècies singulars, endèmiques o en perill d’extinció.
 Poblacions i gentilici, activitats culturals i patrimoni social.
 Hi pot treballar alguna persona? Qui hi treballarà?
 Proposem un programa de participació de caire educatiu i de comunicació.
 Activitats que s’hi poden fer (oci, esport, forestal...). Qui seran els usuaris?
 Quin nom li posem?

Si en fem dos, després es fa l’intercanvi d’informació i ens ho expliquem.
A més a més, quan arribem a casa, podem confeccionar un mural amb imatges (fotografies) i les 
descripcions de les llibretes de camp de cada un dels espais.
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Mimetisme m. DIEC:
1.1. m. Propensió a imitar.  
1.2. m.  Adopció per part d’una espècie de coloració o morfologia semblants a les d’una altra espè-

cie que és menys vulnerable als atacs dels depredadors. 
2. m.  Conducta inconscient mitjançant la qual hom adopta el comportament, el llenguatge i les 

idees del medi que l’envolta.

Utilitzem el nostre cos i la imaginació... Al nostre entorn hi podem trobar molts elements amb 
formes i colors diferents; sovint, queden amagats i camuflats els uns amb els altres. I nosaltres, 

seríem capaços de passar inadvertits? 

Durada: Entre 15 i 30 minuts.

Material:  No se’n necessita.

Mimetitzem-nos!

DESCRIPCIÓ

A mesura que anem caminant, una persona del grup diu: Mimetitzeu-vos! Aleshores, tanca els ulls i 
compta fins a vint, tot dient: mimetitza’t1, mimetitza’t2, mimetitza’t3, mimetitza’t4..., fins arribar a 
mimetitza’t20! Mentrestant, la resta del grup ens camuflem per l’entorn tot imitant animals, arbres 

o roques.

Quan la persona que comptava ha acabat, obre els ulls i es posa a buscar la resta 
del grup. A mesura que els va trobant, ha de dir el nom de l’ésser o objecte 

que estan imitant; fins que no ho encerti, la persona mimetitzada no es 
pot moure.

Un cop ha trobat a tothom, podem repetir el joc; aquest cop, 
canviant la persona que ha de buscar els companys.

DESENVOLUPAMENT
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Els nostres sentits són la base de la nostra percepció. Els utilitzem quan volem “gaudir” plenament 
del nostre passeig pel medi natural: les formes, els colors, les olors, els cants dels ocells, els ras-

tres... ens donen informacions que, complementades, ens ajuden a viure les sensacions de retorn als 
nostres orígens vitals d’integració en el medi.
Aprofitem-los i fem un petit joc de recerca que ens ajudarà a fixar-nos en l’entorn.

Durada: 20 minuts.

Mira què he trobat!

 

DESCRIPCIÓ

DESENVOLUPAMENT

Material: Càmera fotogràfica.

Activitat per desenvolupar durant el camí o en un moment de descans de l’itinerari. Podem fer servir 
aquesta activitat en moments en què els més xics rondinen o estan cansats de caminar i necessiten 
un estímul. Fem una aturada en un prat o en qualsevol altre espai on es pugui gaudir de l’entorn.

Una persona del grup diu en veu alta: 
A on hi ha... ? (Completar la pregunta amb)

un color (groc, vermell, verd fosc, marró, verd clar, lila, taronja, blau, blanc...)
una forma (ondulada, d’agulla, de cor, de llança...)
una sensació tàctil (suau, llis, rugós, aspre...)
un rastre (una ploma, un excrement, un cau, pèl...) 
un arbre o una planta  (una alzina, un castanyer, un faig, un roure, un pi....; un esbarzer, 

una ortiga, una heura,...)
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La resta del grup, va buscant el que s’ha dit; quan alguna persona ho troba, es queda al seu costat 
tot assenyalant-ho. Tenim tres opcions:

Opció 1: Ho captem amb la màquina de retratar i quan arribem a casa en fem una composició per a 
un fons de pantalla. Per exemple, fulles seques de diferents formes i colors.

Opció 2: Fem fotografies per tal de fer un àlbum de la sortida amb les diferents coses que hem trobat.

Opció 3: Ho mirem, ho comentem i ho deixem al lloc on ho hem trobat.
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Imprès amb paper certificat FSC®

*Impacte ambiental estalviat respecte a una publicació semblant.

Motxilla Ecològica

Massa
publicació 

[g]

Certificats ambientals en la impressió:
El Tinter SAL, empresa certificada  EMAS, ISO14001, 

ISO 14006 i FSC CoC

Bones pràcitcas ambientals verificades a El Tinter SAL:
Mida de pàgina ajustat al format de paper, tintes amb olis vegetals, 
ús de planxes de trama estocàstica i minimització de residus.

Certificats ambientals dels papers:
Aquesta guia s’ha imprès en papers Cocoon 135g per a l’interior 
i Cocoon 350g per a la coberta [plecs 70x102 i 72x102]. Aquests papers 
s’han produït amb una barreja de fibres de boscos certificats per FSC®, 
de fons controlades i/o de material reciclat.

302

Petjada
de carboni
[g CO

2  
eq.]

320 48 5 6 172

Residus
generats

[g]

Consum
aigua

[L]

Consum
energia

[MJ]

Consum
materies 
primeres

[g]

360 5 19 20 325ESTALVIS*

GESTIÓ AMBIENTAL

MATERIALS [Papers]

BONES PRÀCTIQUES

MOTXILLA ECOLÓGICA [Càlcul d’un exemplar de la publicació]





Quan sortim de casa tenim i sentim la necessitat de 
gaudir de la natura, d’aquest espai que anomenem na-
tural, que ens ajuda a retrobar-nos, a respirar i a albi-
rar llibertat sols i en companyia, però sobretot perquè 
volem gaudir de moments de vida en harmonia. Unes 
estones d’intensitat viscuda, que ens donen a enten-
dre que formem part d’aquests espais i que la seva per-
vivència depèn de l’acció humana.

Aquests itineraris han estat preparats per sis entitats 
adherides a la Societat Catalana d’Educació Ambiental 
(SCEA), amb la voluntat d’ajudar-vos a gaudir d’aquests 
retrobaments amb la natura, per compartir i conèixer els 
seus elements i les relacions que s’hi estableixen.
   
Són propostes per visitar sis grans àrees geogràfiques 
(Pirineus, Prepirineus, Serralada Transversal, Sistema 
Central, Prelitoral i Litoral), per conèixer els seus valors 
patrimonials i socials; sis rutes a peu per observar la 
flora i la fauna, per explorar paisatges i ecosistemes 
d’una bellesa singular.


