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DIMARTS 19      

Les Vuit fonts, de Vallvidrera a Sant Cugat      
Des del Baixador, caminant en direcció nord cap el Coll de Penitents, anirem veient 

fonts i les ruïnes del Casino de la Rabassada. Continuarem cap a Can Ribas, 
carenarem la Rabassada i baixarem a Can Borrell per seguir fins a Sant Cugat. Aprox. 

13 km.  
     Organitza: Caminants Collserola de DEPANA 

     Durada: Matinal  
     Preu: Gratuït 

 

30 DE SETEMBRE i 1 D'OCTUBRE              

La Brama del Cérvol       
La brama sempre és una bona excusa per endinsar-nos als boscos caducifolis a 
cavall del Ripollès i del Berguedà, paradís de bolets i de cérvols. Farem un parell de 

sortides, una d'elles nocturna per escoltar la brama i els espetecs de banyes 
enfrontades.  

     Organitza: DEPANA 
     Durada: Cap de setmana 
     Preu:  Per determinar 
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DISSABTE  7       
11a Marató ornitològica cooperativa al Delta      
Nova edició del cens d'ocells als espais no estrictament protegits del Delta del Llobregat.  

Es faran diversos grups entre els participants i amb un monitor, com a mínim, per a cada equip. 
Cal portar binocles i guia d'ocells (qui vulgui). 

     Organitzen: DEPANA i SOS Delta del Llobregat  
     Durada: Tot el dia 
     Preu: Gratuït 

La caricatura del cant dels ocells      
A través d'aquest taller ens aproparem al meravellós món del cant dels ocells. Mitjançant una 
metodologia pròpia, participativa i motivadora no només aprendrem a descriure, diferenciar i 

identificar el cant dels ocells sinó que, fins i tot, dibuixarem una “caricatura” que ens permetrà 
visualitzar-los i recordar-los per sempre més. 

     Organitzen: DEPANA i Sant Quirze del Vallès Natura  
     Durada: Matinal 
     Preu: Gratuït 

 

DIUMENGE 8      
Acció forestal a Collserola      
Tasques de manteniment dels arbres i arbustos replantats en 

actuacions anteriors i eliminació d'espècies invasores.  
     Organitza: GAF de DEPANA 

     Durada: Matinal 
     Preus : Socis i no socis, 1€ 

 
DIMARTS 17      
Els turons de Barcelona      
Ruta semiurbana per diferents turons de Barcelona:  Vallvidrera 
superior, Tibidabo, Parc de la Creueta, Turó del Carmel i Turo de la 

Rovira. Imprescindible portar calçat adient i recomanable portar 
bastons de muntanya.  

     Organitza: Caminants Collserola de DEPANA 
     Durada: Matinal  
     Preu: Gratuït 

 
DIJOUS  19                     
Xerrada: El Baix 
Llobregat a vista de dron         
Presentació a càrrec de l’entitat ANDA d’Abrera 
d’un documental del riu Llobregat filmat des del 

cel amb un dron. Aprofitarem per fer un repàs amb 
Jose Garcia, de DEPANA, de la problemàtica actual 

d’aquest territori. 
     Organitza: DEPANA i  ANDA 
     Horari: 20.00 h 

     Lloc: Seu de DEPANA 

 

DISSABTE  21      
Taller de construcció 
animal      
Activitat artística dirigida a nens a partir dels 

cinc anys. Farem una passejada curta, 
coneixerem el Bosc de Turull i recollirem 
material per fer un animal fantàstic. 

     Organitza: DEPANA i Aula Ambiental Bosc de 
Turull 

     Durada: Matinal  (1.30 h) 
     Preu: Socis, 8 € - No socis, 10 € (els 

acompanyants dels nens no paguen) 

 

DIUMENGE  22      
Bosc de Castellfollit (PEIN Poblet)      
Excursió circular pel bosc de Castellfollit, situat al Paratge d'Interès Nacional 
de Poblet. L'itinerari l'iniciarem a la casa forestal de Castellfollit i transcorrerà 

per diferents boscos, recorrent una distància de 6,5 km i uns 400 m de 
desnivell. A més a més, el recorregut amaga una petita sorpresa artística. 

     Organitza: DEPANA  
     Durada: Matinal  
     Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 € 

 

 

N
O

V
E

M
B

R
E

 
 

DISSABTE  4           
Dels aiguamolls de la Moixina a les fagedes de la Serra 
del Corb           
Interessant ruta circular que permet descobrir els ambients forestals humits de la Garrotxa i aprofundir els 
nostres coneixements sobre vulcanisme. Començarem pels encisadors aiguamolls de la Moixina, al costat 
d'Olot, per anar pujant, poc a poc, cap als boscos de fajos, roures i alzines que s'alternen a l'obaga d'aquesta 

serra prou desconeguda, conferint-li, en període tardorenc, un aspecte de mosaic bellament acolorit. Tot 
plegat, sense deixar de sorprendre'ns per les petjades que els nostres avantpassats hi han deixat sota la 

forma de camps artigats o ermites i per les empremtes volcàniques que ens trobarem: el volcà del Racó i les 
colades de lava del Croscat i el Puig Jordà. 

     Organitza DEPANA 
     Durada: Tot el dia 

     Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 € 
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DISSABTE 18           
Sortida de natura al Gorg 
Blau de Rajadell           
Ens endinsarem per un bosc de ribera ben conservat que 

ens permetrà gaudir i conèixer els detalls i singularitats. 
Observarem, olorarem, buscarem, descobrirem la natura 
que ens volta, els rastres i petjades, la 

geologia,...aprendrem a llegir l'entorn. Passejada de 6 
km amb poc desnivell, apta per a petits i grans. 

     Organitza DEPANA 
     Durada: Tot el dia 

     Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 € 

 

DIUMENGE 19      
Acció forestal a Collserola      
Tasques de manteniment dels arbres i arbustos 
replantats en actuacions anteriors i eliminació 
d'espècies invasores.  

     Organitza: GAF 
     Durada: Matinal 

     Preus : Socis i no socis, 1 € 

 

DIMARTS 21       
Caminants de Collserola      
Visita guiada per descobrir nous indrets dins del 
parc i les seves rodalies. 
     Organitza: Caminants Collserola de DEPANA 

     Durada: Matinal  
     Preu: Gratuït 

 

DIJOUS 23      
Xerrada - Viatge naturalista a 
Kerala (Índia)      
Experiències naturalistes de l'autor, ornitòleg expert, visitant 

diversos espais naturals de la regió de Kerala, al sud de l’Índia. 
Observació d'una gran varietat d'ocells i altres tresors faunístics. 

     Ponent: Pedro Plans 
     Organitza: DEPANA 

     Horari: 20.00 h 
     Lloc: Llibreria Horitzons (C/ València, 149, Barcelona) 

 
DISSABTE 25           
Volcà de la Closa de Sant Dalmai           
Coneixeu més volcans a més del Croscat i el Santa Margarida? 

Sabíeu que fora de la Garrotxa també hi va haver activitat 
eruptiva? Prop de Girona visitarem aquesta curiositat geològica 

amb un cràter de més d'1 km de diàmetre i aprendrem sobre la 
flora, la fauna i la història de la zona.   

     Organitza: DEPANA 
     Durada: Tot el dia 
     Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 € 

 

DIUMENGE 26      
Jornada de neteja popular a la Serra de Galliners      
Des de fa uns anys, a tota Europa, és realitza una acció comuna per conscienciar sobre la quantitat de 
residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure la recollida d'aquests residus abocats 

il•legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. Tot i que a nivell europeu aquesta jornada es fa al 
maig, a Sant Quirze del Vallès es porta a terme al novembre per no destorbar la fauna de la Serra que al 
mes de maig està en plena època de nidificació i cria. 

     Organitzen: GAF de DEPANA i Sant Quirze del Vallès Natura 
     Durada: Matinal 

     Preu: Gratuït 
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DISSABTE 2        
2n Taller d'observació 
de microorganismes      
 

Nova edició d’aquest taller dirigit per un 
biòleg expert i amb l'ajut de microscopis i 

lupes binoculars. Places limitades. 
 
     Ponent: Carlos Macías 

     Lloc: Seu de DEPANA 
     Horari: Matinal  

     Preu: Per determinar 

 

DIUMENGE 3      
Eliminació d'invasores a Gavà      
 

Les plantes invasores són un dels principals problemes en 
la conservació de la biodiversitat. Us animem a participar 

en la retirada de plantes, com el miraguà de jardí, i en la 
neteja de brossa a l'espai de la pineda de la Pava, a Gavà. 

Es tracta d’un valuós indret que no compta amb cap mena 
de protecció legal. 

 
     Organitzen:  DEPANA i SOS Delta del Llobregat 
     Durada:  Matinal 

     Preu: Socis i no socis, 1 €  

 

DIJOUS 14      
Xerrada - Navegació amb 
cetacis      
 

Característiques i problemàtica de la navegació amb 
cetacis. Presentem el "Manual de bones  pràctiques" 

que estem treballant, conjuntament, amb les 
associacions Cetacea i ADENC. 

 
     Organitzen:  DEPANA, Cetacea i ADENC 

     Lloc: Seu de DEPANA 
     Horari: 20.00 h 
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DIUMENGE  14      
Acció forestal a 
Collserola      
 
Tasques de manteniment dels arbres i 
arbustos replantats en actuacions 

anteriors i eliminació d'espècies 
invasores.  

 
     Organitza: GAF 

     Durada: Migdia matinal 
     Preus : Socis i no socis, 1 € 

 

DIJOUS 18           
Cinefòrum: Los ojos del 
Lobo           
 
Documental sobre el llegat del llop a Sierra 

Morena i la seva influència en l'activitat humana. 
Realitzat per Amigos del Lobo i copatrocinat per 

DEPANA. 
 
     Organitza: DEPANA 

     Lloc: Seu de DEPANA 
     Horari: 20.00 h 

 

CAP DE SETMANA 

 20 i 21 de GENER   

             

Serra del Montsià     
 

Llarg recorregut naturalista al voltant d'una de les 
serres més emblemàtiques de les terres de l'Ebre. 

 
     Organitza: DEPANA 
     Durada: Cap de setmana 

     Preu:  Per determinar 

 

DISSABTE 27      
Piocs i ocells d'hivern als 
Monegros      
 
Sortida ornitològica dedicada a l'observació d'ocells de secans com 

ara els espectaculars piocs, gangues i alàudids a més rapinyaires 
diverses. Farem una parada per veure ocells aquàtics a la llacuna de 

Candasnos. Cal portar binocles.  
 

     Organitza:  DEPANA 
     Durada: 1 dia sencer (sortida de llarga distància, caldrà matinar) 

     Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 € 

 

DIUMENGE 28      
Sortida familiar a la Font de la Portella      
 

Seguint un recorregut de pocs quilòmetres (3,5 km) per la Serra de l'Obac, 
entre fonts i un pou de glaç testimoni d'un passat no tan llunyà, ens 

aturarem a conèixer la natura amb detall. Aprendrem a llegir el paisatge i a 
descobrir allò que no sempre es veu a primera vista. Sortida familiar apta per 

a petits i grans. 
 

     Organitza:  DEPANA 
     Durada: Matinal 

     Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 € 
     Parc a taula 

 

 

 

DEPANA es reserva el dret de modificar, ampliar o anul.lar qualsevol aspecte del programa. 
La participació en aquestes activitats suposa l'acceptació de les condicions generals i del reglament intern de voluntariat de DEPANA 

 

Sant 
Salvador, 97 
08024 
Barcelona 
 
 

Ajuda'ns a 
difondre les 
nostres 
activitats.  
 
Penja aquesta 
agenda on 
creguis 
oportú. 
 

Per participar a les sortides cal inscriure's prèviament per correu-e o bé per telèfon a: 
 

 info@depana.org  Tel.  93 210 46 79 
 

El període d'inscripció es tancarà el dijous previ a la sortida. 
 

www.depana.org 
 

 

   FAMILIAR         NATURALISTA     TREBALLS       CETACIS   

  CAMINADA          MOLT DESNIVELL   CAP DE SETMANA   ORNITOLÒGICA 

   XERRADA    TALLER     PEL.LICULA        GEOLÒGICA 


