SEAS

CAMÍ DEL LLOBREGAT

Conferència: 12 de febrer de 2021
a les 19 h a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
“UN PATRIMONI ARRAN DE RIU” a càrrec de MERCÈ RIERA

Llicenciada en Història de l’Art (UB) i amb un Postgrau de Didàctica del Patrimoni (UB),
és Guia Oficial de Turisme de Catalunya (2377) i divulgadora cultural. Col·labora amb
Àgora Serveis Culturals. Educadora de Museus, dissenya i condueix rutes especialitzades
i viatges culturals per a promotores culturals com “Te de Tertúlia” o els Amics del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Professora d’Història de l’Art, és autora dels llibres
Salvador Dalí i Joaquim Mir de la col·lecció Grans Genis de l’Art a Catalunya.

Excursió: 14 febrer de 2021
a les 7 h des del Parador
ENTRE SANT BENET I EL PONT DE VILOMARA (BAGES)

Resseguint el curs del Llobregat amb el GR-270

El pont medieval del Pont de Vilomara

L’excursió
L’excursió llarga fa una circular des del Pont de Vilomara pujant al Pont Foradat i la Punta Sabata resseguint després
una carena per damunt del curs del Llobregat fins que baixa als Ulls del Llobregat. A partir d’aquí segueix el GR-270 del
Llobregat passant per les tines de Talamanca i de les Solanes fins retornar al Pont de Vilomara. Es tracta d’un recorregut
de prop de 14 km amb 500 m de desnivell acumulat. La curta ressegueix el GR-270 arran del Llobregat des de Sant Benet
al Pont de Vilomara passant també pels Ulls del Llobregat i les tines esmentades i fent 10 km i 204 m de desnivell.
La vegetació és en bàsicament de pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles amb romaní, bruc d’hivern,
botja groga, esteperola i ginestera, i arran de riu hi ha una vegetació poc densa amb alguns salzes, joncs i diversos
herbassars. El terreny dominat pels gresos i les calcàries de l’Eocè (Cenozoic).

Inscripcions a partir del 8 de febrer de 2021 al correu: seas.santjust@gmail.com
Si es va en cotxe particular cal indicar si es disposa d’alguna plaça disponible
Autocar:
Excursió llarga:
Excursió curta:

Sant Benet i El Pont de Vilomara
El Pont de Vilomara, Pont Foradat, Punta Sabata, Tines i El Pont de Vilomara
Sant Benet, Tines de Talamanca i les Solanes i Pont de Vilomara

PREU SOCI: 16 euros i no soci 19 euros
És imprescindible disposar de llicència federativa o pagar una llicència temporal

