DESEMBRE

Un turó ran de mar amb moltes
-+ naturals, geològiques,
històries:
excursionistes, arqueològiques i
paisatgístiques.
Guia: Joan Cuyàs
Horari: Matinal
Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 €

Taller creatiu on es faran servir materials
naturals i/o reaprofitats per crear postals de
Nadal, embolcalls per a regals i altres elements
decoratius...Per un Nadal més verd i sostenible!
Tallerista: Barbara Roldán (Associació Cinerea)
Lloc: Seu de DEPANA
Horari: 19.00 h
Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 €

GENER

DISSABTE 19
L’hivern a l’estany d’Ivars: la llacuna
s’omple d’ocells

FEBRER

EF

Sortida ornitològica a l’estany Ivars (Noguera) on
a l’hivern s’hi concentren milers d’ocells aquàtics
com ara ànecs, oques, corbs marins, bernats,
limícoles i, de vegades, grues i diferents
rapinyaires creant, plegats, un espectacle
memorable. Comptarem amb telescopis per
identificar-los amb més facilitat. Inclou una
ullada a un espai de secà per veure aus
estepàries.
Guies: Pedro Plans i Jordi Cebrian
Durada: Dia sencer
Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 €

CAP DE SETMANA
Raquetada

DIUMENGE 16
Grup d'Acció Forestal (GAF)

DIJOUS 13
Al Nadal, no t’emboliquis!

DIUMENGE 2
El Turó de Montgat

Tasques de manteniment dels arbres i
arbustos replantats en actuacions
anteriors
i
eliminació
d’espècies
invasores.
Lloc: Collserola
Horari: Matinal
Preu: 1 €
En conveni amb el Patronat de Collserola

DIUMENGE 20
Els secrets del Turó de Montcada,
tan a prop i tan desconegut

DIUMENGE 27
d'Acció
Grup
Forestal (GAF)

Envoltat de desgavells urbanístics, vies de
comunicació i a tocar d’una fàbrica de
ciment que li ha esguerrat el perfil, aquest
turó encara amaga moltes curiositats
naturals que cal descobrir i que estan en la
geologia, la botànica, la història i el
paisatge.
Guia: Joan Cuyàs
Lloc: Montcada i Reixac
Horari: Matinal
Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 €
Parc a taula

Tasques
de
manteniment
dels
arbres
i
arbustos
replantats
en
actuacions anteriors i
eliminació
d’espècies
invasores.
Lloc: Collserola
Horari: Matinal
Preu: 1 €
En conveni amb el
Patronat de Collserola

2-3

Tradicional activitat de cap de setmana on aprendrem a observar i identificar rastres d'animals aprofitant els recursos que ens
ofereix la neu (i el fang) per detectar-los. Buscarem i identificarem petjades, examinarem excrements, agafarem restes de menjar i
ens farem moltes preguntes tot aprenent una mica més sobre la fauna del nostre territori i el seguiment que se'n fa.
Guia: Iara Tuzzi
Lloc: A determinar
Horari: Cap de setmana
Preu: A determinar

BOTÀNICA

XERRADA

ORNITOLÒGICA

TREBALLS

NATURALISTA

CAMINADA

CAP DE SETMANA

TALLER

GEOLÒGICA
GEOLÒGICA

El període
d'inscripció
es tanca
dos dies
abans de
l'activitat

Ajuda'ns
a
difondre
les
nostres
activitats

C/Sant
Salvador,
97
Barcelona
08024

Penja
aquesta
agenda
on
creguis
oportú

Per participar a les activitats, xerrades i sortides cal inscriure's
prèviament per correu electrònic o bé per telèfon a:

info@depana.org

Tel. 93 210 46 79

www.depana.org
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

