
Curs de formació ambiental per a excursionistes
LA TARDOR A MENORCA
octubre-novembre, 2020

Curset orientat a donar una visó general dels valors naturals de Menorca, el paisatge, la geologia, les plantes,
els  bolets  i  la  fauna.  S'estructura  en  quatre  excursions,  complementades  amb  tres  sessions  teòriques.
S'adaptaran els continguts a les peculiaritats de la tardor. Conèixer i entendre els valors naturals que ens anem
trobant en les excursions enriqueix considerablement l'experiència i propicia actituds favorables de respecte cap
a l'entorn natural que es visita. Amb aquest curset volem donar l'oportunitat a totes aquestes persones a adquirir
uns coneixements bàsics i actualitzats sobre la fauna, flora i geologia de Menorca, i a conèixer les eines per a
ampliar-los i mantenir-se al dia.

Objectius 

• Explicar el paisatge de Menorca, des de la geologia, vegetació, fauna i usos antròpics. 
• Donar eines i coneixements per a reconèixer la flora, els bolets i la fauna de Menorca. 
• Donar  a  conèixer  problemàtiques  que  afecten  els  espais  naturals:  invasores,  erosió,  contaminació

difusa, canvi climàtic... 
• Complementar la formació de professionals del món del turisme, guies del Camí de Cavalls... 
• Propiciar actituds favorables de respecte a l'entorn natural entre els seus usuaris. 
• Explicar possibles aprofitaments de plantes i bolets. 

Destinataris:  excursionistes, monitors temps lliure, guies turístics, estudiants, mestres, professors i qualsevol
persona interessada. 

Dates:  23, 24, 30 i 31 d’octubre, i 6, 7 i 14 de novembre.

A càrrec de: Tòfol Mascaró, llicenciat en biologia, botànic i naturalista.

Lloc: Molí del Rei, seu del GOB Menorca, (Camí des Castell 53 de Maó). Excursions a diferents indrets. 

Horari: Divendres capvespre, sessions teòriques, de 17:30 a 20 hores i dissabtes matí, excursions pràctiques,
de 9 a 13 hores. 

Preu: Socis 40 euros, no socis 80 euros.

Inscripcions i més informació:  administracio@gobmenorca.com o al telèfon 971 35 07 62. Places limitades,
que s'ompliran per ordre d'inscripció, i tenint en compte les limitacions que ens obliga la normativa COVID.

PROGRAMA 

Sessions teòriques  -  17:30 a 20 h

23 d’octubre: Introducció: Formació del paisatge menorquí: clima, geologia i història. 

30 d’octubre:  La flora de Menorca 

6 de novembre: Els bolets de Menorca. La fauna de Menorca.

Excursions  -  9 a 13 h

Dissabtes 24 i 31 d’octubre, i 7 i 14 de novembre  

Llocs: Serà a diferents indrets de Menorca, amb la idea de veure la màxima diversitat de paisatges possible. Es 
decidirà a última hora l'itinerari, en funció del temps. 
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