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SANT  LLORENÇ DEL MUNT I LA SERRA DE L’OBAC

Aquest parc natural format pel massís de Sant Llorenç del Munt i la veïna Serra

de l’Obac és un escenari ideal per conèixer la vegetació de l’estatge

mediterrani i muntà. Les pinedes i alzinars contrasten amb les grans formacions

de conglomerat oferint-nos la possibilitat de conèixer el medi natural d’una

manera molt propera. Podrem entrar a les coves més emblemàtiques del parc o

bé esmorzar sota una de les seves baumes.

Si el que voleu és viure l’experiència de fer un cim ens podrem enfilar fins el

Montcau o La Mola i contemplar des del punt més alt del parc tota la fantàstica

visual cap als Pirineus al nord i el litoral al sud.

Possibles continguts  de la sortida

- La història del delta de Sant Llorenç i la formació del conglomerat

- Els cims del Montcau ( 1.057m) i La Mola ( 1.104m)

- Les coves de Mura i la Cova Simanya

- La vegetació pròpia de la serralada prelitoral

Opcions de sortida i arribada

- Parking Coll d’Estenalles

- Parking Alzina del Salari

- Parking Camí dels Monjos

Moment del curs per dur -la a terme: Tot el curs

*Preu segons condicions i objectius de la sortida
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MONTSERRAT

Montserrat és un paratge exclusiu i diferent. Un massís únic al món per les seves

particulars formes i condicions. Les agulles de conglomerat, les seves canals i

coves i els seus boscos entre antigues ermites ens ofereixen un escenari amb un

component històric de molt de pes.

Aquest parc natural ens permet caminar per senders tot passant pels passos

entre agulles més mítics del massís, buscar rastre de la cabra de muntanya

present en els seus boscos així com enfilar-nos a Sant Jeroni tocant el sostre de

l’Anoia.

Apropar-nos i visitar el monestir ens permet conèixer un dels tresors arquitectònics

i històrics més significatius de Catalunya.

Possibles continguts de la sortida

- La història de la formació de Montserrat. El delta i el conglomerat

- Sant Jeroni ( 1.236m)

- Les ermites i el monestir de Montserrat.

- Les agulles i les coves

- La vegetació pròpia de la serralada prelitoral.

- La fauna de Montserrat i els seus rastres

Opcions  de sortida i arribada

- Parking Ca’n Maçana

- Parking del Monestir (1.236m)

Moment del curs per dur -la a terme: Tot el curs

*Preu segons condicions i objectius de la sortida
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CINGLES DE TAVERTET

El Cabrerès i les Guilleries són un indret que ens permet apropar-nos a un

paisatge desconegut per a la majoria de nosaltres. Els majestuosos cingles

captiven l’atenció i l’admiració de qualsevol visitant per la seva espectacularitat

i bellesa.

En la nostra sortida als Cingles de Tavertet podrem caminar contemplant una

visual única. El pantà de Sau i les guilleries ens acompanyaran al principi de la

ruta, el vol dels voltors ens acompanyarà bona part del camí fins a contemplar

aquest rapinyaire de ben aprop.

Entrar a la Bauma de Cortils i fer el cim de la Roca Llarga ens permetrà viure

emocions intenses i plenes de sentit.

Possibles continguts de la sortida

- Els cingles. Relleu i formació

- Els voltors. Coneguem i observem aquesta au

- Tavertet, un poble per conèixer

- La Roca Llarga, un cim diferent

- La Bauma de Cortils

- Els avencs i les baumes

- Els salts de l’avenc

Opcions  de sortida i arribada

- Tavertet ( parking municipal)

Moment del curs per dur -la a terme: Tot el curs

*Preu segons condicions i objectius de la sortida
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MONTSENY

Parlar del Montseny és parlar d’un parc natural considerat Reserva de la Biosfera

per la UNESCO. Aquesta catalogació internacional fa justícia amb un indret

únic, un massís amb unes condicions biològiques i atmosfèriques exclusives als

seus boscos.

El Montseny ens ofereix un escenari ric en vegetació de tres estatges: podem

observar el bosc de rivera, endinsar-nos a les seves grans fagedes, contemplar el

canvi de vegetació que trobem per sobre els 1700 metres i fins i tot, descansar

en un bosc d’avets.

La fageda de Santa Fe, els cims del Matagalls, les Agudes i el Turó de l’Home

esdevenen escenaris amb una gran varietat de possibilitats.

El tritó del Montseny, la salamandra i la petita fauna de riu són possibilitats

d’entendre el medi natural trepitjant un terreny còmode, fàcil i plaent.

Possibles continguts de la sortida

- La fageda i els castanyers, dos boscos encantadors

- Els cims del Montseny: Les Agudes (1706m ) El Turó de l’Home ( 1705m)

El Matagalls (1695m)

- La Riera de Santa Fe, la vegetació i la fauna de ribera.

- El Tritó del Montseny, una espècie endèmica

- Les fonts i l’aigua del Montseny

Opcions  de sortida i arribada

- Collformic ( El Brull)

- Parking de Can Casamades ( Santa Fe del Montseny)

Moment del curs per dur -la a terme: Tot el curs

*Preu segons condicions i objectius de la sortida


