
25 de gener, divendres

TROBADA DELS AMICS DE LA SECCIÓ 
NATURA
Acte de presentació del calendari d’excursions del 
2019. Ja són 32 anys de calendaris d’excursions per a 
conèixer la natura! 

Amb l’espectacle Cordialitat jocunda, obra d’Anna 
Fité basada en textos de la Colla de Sabadell, en 
l’any del seu centenari, interpretada pels actors sa-
badellencs Santi Ricart i Sílvia Ricart. I a més, pro-
jeccions de fotografi es i vídeos, sorteigs i premis, 
bon humor, pica-pica... i moltes sorpreses més. Us 
hi esperem! 

A les 8 del vespre a la sala d’actes de la UES.

EXCURSIONS PER A
CONÈIXER LA NATURA
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Si t’agrada la natura i no et fa mandra caminar, si vols 
conèixer gent com tu, vine d’excursió amb nosaltres! 
Anem a indrets sorprenents, amb guies naturalistes 
experts. Aprenem a descobrir la natura, a gaudir-ne 
encara més. AU, VINE AMB NOSALTRES!

Excursió matinal (cal dur esmorzar)

Excursió de tot el dia (cal dur esmorzar i dinar)

Excursió de cap de setmana

Excursió nocturna

Excursió suau, factible per a fer-la acompanyat 
d’infants caminadors

Dificultat baixa: 5-12km, amb menys de 300m 
de desnivell positiu acumulat i menys de 4h de 
camí efectives.

Dificultat mitjana: 12-25km, o bé 400-800m de 
desnivell, o bé  4-7h.

Dificultat alta: més de 25km, o bé més de 800m 
de desnivell, o bé més de 7h, o bé dificultats es-
pecials (grimpades, passos aeris, camins difícils)

Excursió amb autocar

Excursió amb transport públic (bus o tren)

simbologia

23 d’abril, dimarts
DIADA DE SANT JORDI
Tradicional parada de llibres de la Secció Natura, 
prop del Museu de Paleontologia. Llibres de natu-
ra, excursionisme, medi ambient, guies, natura per 
a infants... 
Col·laboreu amb la Secció Natura comprant llibres a 
la nostra parada!

notes d’organització AL DARRERA

juny 06

1 de juny, dissabte

NINGÚ ENS HO HA DEMANAT 
PERÒ FARÀ BON DIA
Itinerari circular per l’entorn de Mas de Bondia, a 
Montornès de Segarra, que ens permetrà admirar 
la fl ora, fauna i orografi a d’aquesta part de l’alti-
plà central de Catalunya. Coneixerem el paisatge 
segarrenc en mosaic, caminant entre boscos, con-
reus de cereals, vinyes i fruiterars de secà. Pel camí 
aprendrem a reconèixer una munió d’ocells típics 
d’aquests paratges. 

A Sant Guim de Freixenet visitarem l’agrobotiga i 
Centre d’Interpretació de la Segarra Sikarra Nostra, 
on podrem adquirir productes agroalimentaris ar-
tesanals de proximitat. Amb la col·laboració de Da-
niel Espejo i Esther Misut, de Sikarra Nostra, i de 
Josep Mercadé, d’Art Sant Guim Vell.

Vocals: Francesc Macià i Conxita Cid 

5 de maig, diumenge
LA COLLA DE SABADELL ES RETROBA 
AL MARQUET
Excursió d’homenatge a la Colla de Sabadell, en 
l’any del seu Centenari, amb una matinal que co-
mença i acaba al Marquet de les Roques, residèn-
cia estiuenca de la família de l’escriptor Joan Oliver 
(Pere Quart), un dels membres més destacats de la 
Colla. Pujarem fi ns al collet de Finestrelles i després 
cap al cau dels Emboscats i el Queixal Corcat, per 
acabar baixant pel torrent de la Pregona. 

Vocals: Josep Jané i Marc Monràs

MAIG 05

23 de febrer, dissabte

MARE DE DÉU, QUIN CAMÍ!
No us ho afi gureu pas i en tindreu gran alegria. Per 
més gran que ara fos vostre dolor, penseu que tre-
pitgeu terra sagrada! ... de cada gra de pols, de l’her-
ba més petita i amagada, en brolla a dolls aquesta 
pau del cor que entra pels ulls i deixa assossegada 
l’ànima més tèrbola del món i la més afl igida i amar-
gada. Excursió sorpresa...

Vocals: Jordi Lara i Sagrari Rodríguez 

18 de maig, dissabte
EL FAR QUE MAI NO HA IL·LUMINAT
Espectacular itinerari circular pels cingles de Vila-
nova de Sau, emmarcats dins l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona (Osona). Sortint de Vilanova 
ens enfi larem per camins de bandolers fi ns a l’alte-
rós puig del Far (832 m), amb superbes vistes de la 
vall de Sau. Davallarem fi ns al Roc del Migdia, mag-
nífi c mirador del pantà i ens arribarem a l’ermita 
romànica de Santa Margarida d’Ardola, per retornar 
després a Vilanova. A la tarda anirem al poble Fol-
gueroles, on visitarem la Casa Museu Verdaguer, 
casa natal de Mossèn Cinto, el príncep dels poetes 
catalans.

Vocals: Ernest Pujol i Ramon Saumoy

25 de maig, dissabte
SOTA EL CADÍ IMPONENT
Subjugats per l’espectacular cara nord de la serra 
del Cadí, anirem del llogarret de Cava vers Querfor-
dat i fi ns al santuari de Boscalt, on gaudirem d’una 
de les millors panoràmiques del parc natural del 
Cadí-Moixeró. Prosseguirem cap a Ansovell tot tra-
vessant el barranc del riu Cadí, enmig de frondosos 
boscos de pi roig, i trescant pels antics camins de 
ferradura.

Vocal: Dino Giannoni i Elisa Pastor

9 de febrer, dissabte
EL SALT DE CANELLES I LA 
COVA NEGRA DE TRAGÓ
Interessant visita guiada de la presa de Canelles, 
a la Noguera Ribagorçana, una de les més grans 
d’Europa, amb un impressionant salt de 152 m; per 
a entendre el funcionament d’aquesta central hi-
droelèctrica, excavada a l’interior de la muntanya. 
A més gaudirem de l’espectacularitat de la Cova 
Negra, habitada des del Paleolític Superior, on pe-
netrarem per a conèixer l’evolució geològica del 
Montsec. Amb el guiatge d’Os Aventura, Centre 
d’Interpretació de l’Energia i Geologia, d’Os de Ba-
laguer.

Vocals: Xavier Jiménez i Rafel Rosaura

27 de gener, diumenge

AIGUA DEL LLOBREGAT, 
EL GUST ÉS NOSTRE
Visita guiada al Museu de les Aigües de Cornellà i a 
la Planta Potabilitzadora de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), on coneixerem les propietats, processa-
ment i història d’aquest bé tan preuat: l’aigua del riu 
més treballador de Catalunya, des que neix a Caste-
llar de N’Hug fi ns que arriba a les nostres llars. Ens 
acompanyarà amb les seves expertes explicacions 
Roger Lloret, autèntic ”gurú” de l’aigua del Llobre-
gat. Tot un luxe.

Vocals: Xavier Jiménez i Xavier Fontan

17 de febrer, diumenge

XII FESTA DE L’ARBRE DE LA UES
Arrela’t al rodal! Novament plantada d’arbres al Parc 
Agrari de Sabadell, una ocasió anual per celebrar el 
nostre compromís amb la defensa de la natura i del 
rodal de la nostra ciutat. Amb música i animació, 
xocolatada... Consulteu el programa a la nostra pà-
gina web. Amb la col·laboració del Grup d’Esplai La 
Ganyota, de la UES, i la Regidoria de Sostenibilitat i 
Gestió d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell.

2 de març, dissabte
LA VOLTA DEL DOCTOR BARRIGA
El Dr. Josep Barriga fou un metge de fi nals del se-
gle XIX que, muntat en un ase, voltava pel terme de 
Sant Llorenç Savall visitant malalts i receptant tota 
mena de remeis. En aquesta matinal pel torrent Bo 
i l’Ermengol, resseguirem el camí que feia aquest 
curiós personatge, tot descobrint un munt de ba-
rraques de pedra seca feliçment recuperades. Ens 
acompanyarà Jordi Guillemot, descobridor dels 
dietaris del Dr. Barriga i ànima del Grup de Pedra 
Seca Ballestar de Sant Llorenç Savall.

Vocals: Andreu Alay i Annabel Muñoz

MARÇ 03

16 de Març, dissabte

HOMENATGE AL TEIX MIL·LENARI
El vessant ponentí de la serra de l’Obac, entre els 
termes de Terrassa i Vacarisses, amaga tot un seguit 
d’avencs, coves i balmes recòndites, fonts i pous de 
glaç, arbres monumentals, turons i tossals capricio-
sos, masos antiquíssims com l’Obac Vell i curiositats 
geològiques enigmàtiques com els Caus del Gui-
tart. Un itinerari insòlit, fascinant, que ens permetrà 
descobrir un dels tresors naturalístics del parc na-
tural de Sant Llorenç del Munt: el teix mil·lenari de 
l’Obac. Amb la col·laboració de Quim Solbes i Ga-
briel Marquès, del Centre Excursionista de Mura. 
Excursió inclosa dins el cicle “Els teixos, arbres lle-
gendaris en perill”, organitzat per la Secció Natura.

Vocals: Ernest Pujol i Francesc Macià

30 de març, dissabte

ENTRE CASTELLBELL I 
MARGANELL: TRES ERMITES EN JOIELL
Caminant pels límits del parc natural de Montserrat, 
recorrerem la zona entre els pobles de Castellbell i 
Marganell, al Bages. Talment pelegrins, seguirem 
un atractiu itinerari primaveral que ens permetrà 
admirar tres esglesioles romàniques d’una singular 
bellesa, per molts encara desconeguda: les ermites 
de Sant Esteve i de Sant Jaume (s. XII) i de Sant Cris-
tòfol (s. XI).

Vocals: Maria Àngels Mir, Miquel Montllor i Jaume 
Macià

ABRIL 04

6 d’abril, dissabte

OCELLETS, OCELLS I OCELLOTS... 
AL TEATRE FAN MÚSICA
Alguns homes han volgut ser ocells i volar enlaire; 
d’altres s’hi han emmirallat com a font d’inspiració i, 
fi ns i tot, n’han creat música. Un original itinerari pel 
parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà que ens 
permetrà sentir el cant dels ocells i gaudir de la mú-
sica simfònica que aquest cant va inspirar a molts 
compositors.  Amb la col·laboració de Sant Quirze 
del Vallès Natura. Es recomana portar binocles.

Vocals: Josep Antoni López i Montserrat Pérez.

27 d’abril, dissabte

BUFAR I FER MERAVELLES
En plena primavera, anirem a la serra de Bufadors, 
al Vidranès d’Osona, on es troba un indret encantat: 
els Bufadors de Beví, un conjunt de forats i escle-
txes, enmig de roques i parets plenes de molsa, d’on 
en temps plujós surt aire, amb una fressa especial, 
com a conseqüència dels corrents originats entre 
les esquerdes. 

L’indret té un microclima propi, que li confereix una 
aura misteriosa i fascinant.

Vocals: Fina Martín i Joan Casarramona

11, 12 i 13 de maig 
EL PAÍS OBLIDAT
Terra antiga i misteriosa, la Fenolheda es desplega 
amb violència geològica conquerida per vinyes i 
garrigues, i boscos encisadors. Una comarca barreja 
de cultures catalana i occitana, que ha fet d’aques-
ta dualitat una virtut. Oblidada i salvatge alhora, la 
Fenolheda ens entusiasmarà per la seva força tel·lú-
rica i la seva natura esplèndida sadollada per l’aigua 
del riu Aglí, al bell mig, amb els seus afl uents, la Bol-
zana i l’Adasig. 

Per a gaudir de tanta bellesa, ens endinsarem co-
rriols amunt a la descoberta de paratges que ens 
inundaran de fragàncies mediterrànies. Anirem en 
carca de caunes, megàlits, cabanes i orris, ermites, 
castells i poblets que ens deixaran bocabadats. Tres 
dies a la vall de l’Adasig, allotjats al vilatge del vell 
molí de Sornian i envoltats d’una natura de somni.

Vocals: Jordi Lara, Sagrari Rodríguez i Albert Roig

9 de març, dissabte

LA TEIXEDA DE COSP, 
EL BOSC MÉS VELL DE CATALUNYA
La serra de Cardó, aquest massís calcari del Baix 
Ebre famós pel seu balneari, arrecera a les seves 
obagues una vegetació esplèndida, miraculosa-
ment conservada encara. La teixeda de Cosp, una 
de les més espectaculars d’Europa, n’és un exem-
ple impressionant. Anirem a conèixer aquest tresor 
naturalístic acompanyats per Josep Maria Escoda, 
de l’Agrupació Excursionista la Picossa de Móra 
d’Ebre. Excursió inclosa dins el cicle “Els teixos, ar-
bres llegendaris en perill”, organitzat per la Secció 
Natura.

Vocals: Elena Gabarra, Francesc Romagosa i Xavier 
Jiménez



LLOC I HORA DE SORTIDA:
Els concretarem al moment de la inscripció. Els des-
plaçaments es faran generalment amb autocar.

INSCRIPCIONS:
Places limitades
Cal inscriure’s amb antelació!
Les inscripcions s’obriran quinze dies abans de cada 
sortida i es poden fer, personalment o per telèfon, a:

Unió Excursionista de Sabadell
c/Salut, 14-16. 08202 SABADELL

Tel. 937258712
www.natura.ues.cat 
 info@ues.cat

Horari de secretaria: feiners de 18.00h a 21.00h

MENORS DE 25 ANYS, 50% DE DESCOMPTE

· Es recomana consultar sempre la web per a veure més 
informació i detalls de cada excursió, així com possibles 
canvis d’última hora.

· El preu d’inscripció és variable (segons si l’excursió és 
amb autocar, si hi ha serveis de guies, si s’és soci de la UES, 
etc.) i cal fer-lo efectiu al moment d’inscriure’s.

· En cas d’inscripció per telèfon cal efectuar l’ingrés co-
rresponent l’IBAN: ES20 2100-0027-2102-0083-5756 de La 
Caixa, i presentar el resguard de l’ingrés al moment de la 
sortida.

· És reservat el dret d’admissió. Els menors de 18 anys no 
acompanyats cal que portin un full d’autorització familiar. 
La UES declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident. 
Recomanem fer-se l’assegurança de la FEEC.

· És molt recomanable portar binocles, guies d’identifi ca-
ció, màquina fotogràfi ca, lupa de butxaca, etc. 

JULIOL 07

I molt important! Calçat adequat per excursions i roba 
adient al temps. El silenci i la roba poc cridanera us ajuda-
ran a observar més fàcilment la fauna.

· Eviteu portar menjar que produeixi deixalles inne-
cessàries (begudes en llauna, etc). I, en tot cas, recordeu 
sempre que “Les deixalles...? Cap a casa!”. Us recomanem 
que mireu el vídeo Guia de bones pràctiques ambientals 
per a excursionistes a la nostra pàgina web: www.natura.
ues.cat.

· Es facilitarà documentació excursionista i naturalística de 
cada sortida

· A les excursions, cal seguir les indicacions dels vocals. La 
Secció Natura no és fa responsable dels qui no les seguei-
xin. Els vocals fan una tasca voluntària. No som cap agèn-
cia de viatges.

Amb la col.laboració de:

notes d’organització
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Si t’agrada la natura i no et fa mandra caminar, si vols 
conèixer gent com tu, vine d’excursió amb nosaltres! 
Anem a indrets sorprenents, amb guies naturalistes 
experts. Aprenem a descobrir la natura, a gaudir-ne 
encara més. AU, VINE AMB NOSALTRES!

21 de setembre, diumenge
TOT CERCANT LES 
PASTURES D’HIVERN
Temps enrere, en el món dels pastors i de la rama-
deria transhumant, la diada de Sant Miquel de se-
tembre, el dia 29, marcava el fi nal de l’estiu i el mo-
ment de començar a deixar la muntanya i encetar el 
camí d’anar “a per avall”. 

Farem, doncs, una nova jornada de camí vers les 
velles pastures d’hivern, sortint del collet de Sant 
Agustí (847 m), antiga cruïlla de camins i avui de ca-
rreteres, cap al Permanyer, de Sant Bartomeu del 
Grau, continuació de l’etapa del camí ramader que 
vam fer l’any passat pel Lluçanès.

Vocals: Albert Roig i Teresa Buxó. 

6 de juliol, dissabte
CAP AL CAP NORFEU
Ruta pel parc natural del Cap de Creus, a la petita 
península rocosa del Cap Norfeu, retallat per l’ero-
sió de la tramuntana i la mar. Es tracta d’una zona 
de protecció integral, per la gran riquesa natural del 
paratge i del medi submarí. Remullada fi nal. 

Vocals: Joan Casarramona i Fina Martín

13 de juliol, dissabte
LA FLORA ESPATERRANT
Excursió al Pirineu de la Cerdanya, a les gorges del 
Segre i als voltants de Llo, per a gaudir de la natu-
ra de l’alta muntanya i de la seva fl ora excepcional. 
Amb el guiatge d’Àngel M. Hernández Cardona, ca-
tedràtic emèrit de ciències naturals, autor del llibre 
“Flora del Pirineu”.

Vocals: Francesc Macià i Salvador Sort

9 de novembre, dissabte
TOT CARENEJANT 
El Montseny més alterós i clàssic, de Sant Marçal a 
les Agudes i el Turó de l’Home (1.706 m), els punts 
culminants del massís, des d’on davallarem cap a 
la font de Passavets. La ruta ens permetrà gaudir 
de fagedes impressionants i de l’excepcional ave-
tosa del Montseny, la més meridional d’Europa. Un 
dels molts tresors naturals que justifi quen que el 
parc natural del Montseny fos declarat Reserva de 
la Biosfera de la Unesco.

Vocals: Elisa Pastor i Dino Giannoni

1 de desembre, diumenge
LET’S CLEAN UP EUROPE! 
T’animes a participar amb nosaltres en una acció de 
neteja per alliberar a la natura deixalles? La Jornada 
Alegre de Neteja a la serra de Galliners, organitzada 
per Sant Quirze del Vallès Natura, és una jornada 
popular que té lloc arreu d’Europa. La jornada vol 
conscienciar sobre la quantitat de residus que llen-
cem a la natura. En acabat, aperitiu, activitats... i sor-
preses per a xics i grans.

Vocals: Josep Antoni López i Montserrat Pérez.

15 de desembre, diumenge
JA NO HI HA LLOPS A LA 
FONT DE CAN LLOBATERES
Matinal al rodal de Sabadell per a gaudir del patri-
moni i la riquesa natural de l’Espai Agroforestal de 
Llevant, el corredor ecològic situat al bell mig del 
nostre estimat Vallès. Sortint de Torre Romeu dava-
llarem cap a la riera de Canyameres i fi ns a Santiga, 
llogarret deliciós amb castell i església romànica, on 
sembla que el temps s’ha aturat. Després anirem 
cap a la famosa font de Can Llobateres i tornarem a 
casa pel camí del riu Ripoll.

Vocals: Jaume Sanllehí i Xavier Jiménez

11 de gener de 2020, dissabte
CREMANT TORRONS (III) 
Per fer una mica d’exercici i de natura després de 
les festes de Nadal. Sortirem de la zona de l’ermita 
de Sant Pau acompanyats pel riu Sec i descobrirem 
el viarany secret que enllaça amb l’antic camí de Sa-
badell a Sant Cugat, des d’on ens enfi larem fi ns al 
turó de Mataric o de Can Camps (287 m), que ens 
obsequiarà amb la seva vista esplèndida.

Vocals: Miquel Montllor i Nereida Montllor 

setembre 09

28 i 29 de setembre, dissabte i diumenge
LA FORMIDABLE MATA DE VALÈNCIA I 
ELS ESTANYS DE GERBER
Exuberant cap de setmana al Pallars Sobirà, amb 
excursions a la Mata de València i a l’encisador pa-
ratge dels estanys de Gerber, a l’Alt Àneu. El bosc 
de la Mata de València o del Gerdar de Sorpe és una 
de les avetoses més grans i extenses del Pirineu, un 
dels ecosistemes forestals més ben conservats i rics 
de fauna de Catalunya. 

Els estanys de Gerber estan situats a la magnífi ca 
vall de Gerber, envoltada de cims i suspesa entre 
l’ampla cresta d’Amitges i els tancats revolts de la 
Bonaigua. Un entorn completament idíl·lic i desco-
negut, que arrecera una desena de llacs ignots. No 
us ho deixeu perdre!

Vocals: Yvette Delgado i Miquel Regué

Excursió matinal (cal dur esmorzar)

Excursió de tot el dia (cal dur esmorzar i dinar)

Excursió de cap de setmana

Excursió nocturna

Excursió suau, factible per a fer-la acompanyat 
d’infants caminadors

Dificultat baixa: 5-12km, amb menys de 300m 
de desnivell positiu acumulat i menys de 4h de 
camí efectives.

Dificultat mitjana: 12-25km, o bé 400-800m de 
desnivell, o bé  4-7h.

Dificultat alta: més de 25km, o bé més de 800m 
de desnivell, o bé més de 7h, o bé dificultats es-
pecials (grimpades, passos aeris, camins difícils)

Excursió amb autocar

Excursió amb transport públic (bus o tren)

simbologia

8 de juny, dissabte
TROGLODITES DEL SEGLE XXI
A cavall entre les comarques del Ripollès i Osona, la 
serra de Milany amaga una colla d’interessants bal-
mes habitades des de l’antiguitat per l’ésser humà. 
Una estimulant ruta ens permetrà visitar-les, tot 
pujant fi ns al Morro del Quer (1.241 m), un esplèn-
did mirador, i l’ermita romànica de Sant Jaume del 
Barretó. Gaudirem a més d’uns boscos excepcionals 
de pi roig i faigs. Amb la col·laboració i guiatge de 
Quim Puig, gran coneixedor i historiador d’aques-
tes contrades.

Vocals: Ernest Pujol i Ramon Saumoy

16 de novembre, dissabte
GROC DE LLIRIS, VERD DE PAU
Des de Sant Vicenç de Castellet (Bages) anirem cap 
al Talló (443 m), el cim més alt del terme de Cas-
tellgalí, mirador privilegat. Passarem pel castell de 
Castellet, la romana torre del Breny i, seguint el riu 
Llobregat, arribarem al meandre de Castellbell i el 
Vilar, zona humida protegida de gran interès natu-
ral.
Es tracta d’un dels meandres més espectaculars del 
Llobregat, amb un arc de gairebé 360°, a sota del 
penyal on es dreça alterós el castell de Castellbell. 
Un excepcional corredor ecològic entre el parc na-
tural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el de Mont-
serrat.

Vocals: Francesc Macià i Ernest Pujol

novembre 11

DESEMBRE 12

20 d’octubre, diumenge
EL MISTERI DE SANT
ESTEVE DE LES ROURES
Coneguda per haver estat escenari d’una repulsiva 
violència policial, en la lluita per la República Ca-
talana, aquesta vila rural compta tanmateix amb 
serveis dels més avançats i una rodalia de gran 
atractiu naturalístic, on destaquen els seus famosos 
roures. Excursió sorpresa organitzada en col·labora-
ció amb la Universitat de Sant Esteve de les Roures. 
Ens acompanyarà l’amic Josep Orni, de l’Associació 
Ornitològica de Sant Esteve de les Roures.

Vocals: Ricard Buxó i Francesc Macià

26 d’octubre, dissabte
LA PEDRA DEL SACRIFICI  
Al cor de l’Espai Natural de les Guilleries-Savasso-
na (Osona), sortirem del poble de Tavèrnoles i ens 
adreçarem al magnífi c castell medieval de Savas-
sona, per visitar tot seguit l’extraordinari jaciment 
neolític de Savassona, amb les seves famoses troba-
lles: la Pedra del Sacrifi ci, el Dau, la Pedra de l’Home, 
etc. Després ens enfi larem fi ns a l’ermita pre-romà-
nica de Sant Feliuet, enclavada al centre de l’àm-
bit ocupat per un antic poblat ibèric, per anar vers 
el castell de s’Avellana, l’impressionant  monestir 
romànic de Santa Magdalena de Conangle, el Mas 
de la Bauma i el pou de glaç de Salou.

Vocals: Ernest Pujol i Francesc Macià

15 de juny, dissabte
EN EL SILENCI DE LA NIT
És l’últim dissabte d’aquesta primavera. Fa una llu-
na plena magnífi ca... Aviat serem a la nit màgica de 
Sant Joan... La vida esclata d’energia! Vine a desco-
brir, caminant en silenci, els secrets nocturns que 
la natura amaga al rodal de Sabadell. Una aventura 
apassionant!

Vocals: Francesc Macià i Conxita Cid

12 d’octubre, dissabte
AMB LLAGUT PEL PAS DE L’ASE
Itinerari naturalístic per a descobrir la Reserva Natu-
ral de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, a 
les Terres de l’Ebre, on es conserva un bosc de ribe-
ra gairebé intacte que creix esplendorosament a les 
illes fl uvials. A la tarda, passejarem amb el recuperat 
llagut Lo Roget, i anirem des d’Ascó al Pas de l’Ase, 
tot guaitant el bo i millor dels ocells del riu Ebre. 
Ens acompanyaran membres del Grup de Natura 
Freixe, de Flix.

Vocals: Elena Gabarra, Francesc Romagosa i Xavier 
Jiménez

octubre 10

23 de novembre, diumenge
CAVALOCA, UNA TERRA DIFÍCIL
A cada vessant, a cada terrassa o minúscul bancal, 
per petit que fos, hi arribava un camí. Centenars 
de quilòmetres de camins, la majoria de ferradura, 
connectaven el territori formant una densa xarxa, 
molt més extensa que l’actual de carreteres. En de-
fi nitiva, esforç, molt d’esforç, constància i suor per 
guanyar-se el demà en una terra difícil. L’aspra be-
llesa del Priorat pel camí ral de Cabacés i el pont de 
Cavaloca, paratges inoblidables del parc natural del 
Montsant. 

Vocals: Jordi Lara i Sagrari Rodríguez 


