
   FITXA DE SORTIDES 
 
 

Sortida: 13a Marató ornitològica cooperativa del Delta de Llobregat 

 

Lloc Delta de Llobregat (zona no protegida) 
 

Data Dia 07 Mes Octubre Any 2017 
 

Responsable/s: Raúl Bastida 
  

Durada (x) Matinal o 
tarda 

x Tot el dia x + d’un dia  

       

Transport(x) Públic x Privat 
(cotxes) 

   

 

Característiques tècniques 
Nivell tècnic (x) Baix  Mitjana  Alta  
Desnivell (metres)  (x) Baix <300  x Mitjà 300-

600  
 Alt +600  

 

Descripció de l’activitat: 

Prospectarem les zones de fora del Remolar-Filipines i Cal Tet-ca l’Arana (zona agrícola 
de Sant Boi i Viladecans, nova desembocadura, bassa UPC Castelldefels, pineda de 
Gavà, etc). Farem diferents equips i ens aproximarem a cada lloc amb cotxe per caminar 
només una mica. Objectiu doble: demostrar importància del Delta no protegit pels ocells 
migradors i consolidar informació de zones potencialment amenaçades. 
 

Coses a destacar: Menjars, allotjament, recomanacions..... 

La jornada dura fins el capvespre però si algú ha de marxar a l’hora de dinar pot venir 
igualment. Detallar amb l’email de confirmació si vas tot el dia o només mig dia. 
MOLT IMPORTANT: saber si portaran cotxe, si porten telescopi i confirmar l’assistència a 
ser possible el dijous (per poder organitzar els equips el divendres i no perdre temps el 
dissabte al matí). 
 

Material imprescindible i recomanable: 
Portar gorra, crema solar i aigua. Evidentment prismàtics també. 
 

Preu Soci Gratuïta No soci Gratuïta 
 
 

Hora i lloc de trobada: (Màx. temps d’espera són 10 min) 
Enviar email a info@depana.org o bé trucar al telèfon 93 210 46 79 
   

Data límit d’inscripció:  
Dia 5/10 Hora 17h 
    
Dades necessàries per inscripció (a comunicar en el moment de la inscripció) 
 Nom i cognom de participant (edat en cas de menors) Tots els noms de participants en 
cas de anar en grup. 

Telèfon/s de contacte per imprevistos. (Mòbil prioritàriament) 
Si sou Socis o no socis 
 Lloc de trobada on et presentaràs. 

 


