AGENDA D'ACTIVITATS
de Setembre de 2018 a Febrer de 2019
SETEMBRE

www.depana.org
DIMARTS 18
Etapa 5: Un Tomb pel Vallès
Anirem des de Sant Cugat a Cerdanyola.
Organitza: Caminants de Collserola
Horari: Matinal
Preu: Gratuït

6

OCTUBRE

DISSABTE
El jardí de Bauma, un jardí
medicinal a Borredà
Us convidem a visitar un jardí medicinal,
inaugurat no fa gaire, on els seus
propietaris han creat un petit oasi de
vegetació frondosa on s’hi cultiven tot
un seguit de plantes guaridores de la
comarca i de Catalunya en general.
Aprendrem les propietats i les
aplicacions curatives de les plantes.
Completarem la jornada amb una
exploració de la riera de Merlès.
Guies: Albert Molero i Jordi Cebrian
(Rosa Heras del jardí de Bauma)
Durada: Dia sencer
Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 € + Preu
entrada al jardí (a confirmar)

DIVENDRES 26
CURSET: Com fer un quadern de camp
(Part teòrica)

NOVEMBRE

Pensat per a naturalistes que vulguin emprar més
aquesta eina. No calen coneixements previs de
dibuix i és apte per a tota la família. Amb el guiatge
d'una experta, ens introduirem en el fascinant món
que suposa documentar les nostres observacions
tal i com ho han fet els naturalistes que ens han
precedit en el passat, amb dibuixos i notes.
Ponent: Blanca Martí
Lloc: Seu de DEPANA
Horari: 19.00 h
Preu: Englobat amb la sortida del ds. 27

DIMARTS 16
Etapa 6: Del Vallès a
Barcelona
Sortirem
de
Cerdanyola,
entrarem al Parc de Collserola
per l’aqüeducte fins a Can
Catà i pujarem al Turó de
Montcada fins a l’àrea de Can
Cuiàs.
Organitza:
Caminants
de
Collserola
Horari: Matinal
Preu: Gratuït

Sortida reivindicativa al terme municipal de Tordera
(Maresme) per conèixer, de primera mà, la
destrucció parcial que va patir la valuosa roureda
de roure pènol de Can Verdalet, una roureda única
al país que s’aixeca sobre un aiguamoll.
Coneixerem, a més, les actuacions que s’han previst
per restaurar l’espai.
Guies: Joan Maluquer i Xavier Romera
Durada: Matinal
Preu: Gratuït (llevat les despeses del desplaçament)

DISSABTE 27
CURSET: Com fer un quadern de camp
(Part pràctica-Sortida)
Tractarem els principis bàsics del quadern de camp
i les nocions elementals del dibuix al natural.
Aprendrem a fer esbossos i notes de camp, a
observar la natura, a interpretar el paisatge i
a pensar en els detalls importants per a la posterior
identificació.
Tallerista: Blanca Martí
Horari: Matinal
Lloc: Delta del Llobregat
Preu: Socis,12 € - No socis, 16 € - Nens, 5€
Parc a taula

Hi ha unes 120 espècies de plantes al·lòctones que es
consideren invasives a Catalunya i cada any que
passa, hem d’afegir-ne alguna més. Quina posició cal
tenir davant d’aquesta problemàtica? Quin problema
suposen? Dins del marc de la finca de Can Parcala,
aprendrem a localitzar plantes que són forànies i que
han aconseguit fer-se un forat als nostres paisatges.
Guies: Joan Cuyàs i Jordi Cebrian
Lloc: Cabrera de Mar (Maresme)
Durada: Matinal
Preu: Gratuït

Sortirem de Vallvidrera
superior
(FGC)
i
arribarem a la Floresta.
Organitza: Caminants
de Collserola
Horari: Matinal
Preu: Gratuït

Doncs perquè allà hi passen l'hivern aus del
paleàrtic oriental que, a l'estiu, es dispersen per
enclavaments remots de la tundra on resulta molt
complicat i car anar-les a trobar. Les temperatures
de -12ºC i els recels militars a la frontera nord van
donar caràcter al viatge.
Ponent: Salvador Solé (SEO/Barcelona)
Lloc: Seu de DEPANA
Horari: 19.30 h
Cal inscripció prèvia

DISSABTE 20
Una roureda en perill a Tordera

DIUMENGE 11
El món de les plantes invasores
(Can Parcala-Maresme)

DIMARTS 20
Etapa 7: Creuant el
Parc, de Vallvidrera
a la Floresta

DIJOUS 18
Xerrada: Per què visitar Corea del Sud al
gener?

DISSABTE 17
Visita al meandre de Castellvell
i el Vilar
Zona natural de bosc de ribera on
podrem veure amfibis i escoltar ocells.
Lloc de gran valor paisatgístic i
mediambiental, corredor natural entre
dos parcs, el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc
Natural de la Muntanya de Montserrat.
Guies: Xabier Iglesias i Montserrat Pérez
Durada: Dia sencer
Preu: Socis, 2 € - No socis, 6€

DIJOUS 22
Xerrada de presentació del Parc a taula
Parc a taula és un programa de desenvolupament
econòmic que pretén destacar, mitjançant la gastronomia,
la producció artesanal i la viticultura de proximitat i de
qualitat, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels
nostres parcs. El promou la Diputació de Barcelona i el
gestiona DEPANA.
Ponent: Xavier Font
Lloc: Seu de DEPANA
Horari: 19.30 h
Cal inscripció prèvia

DIUMENGE 21
Grup d'Acció Forestal
(GAF)
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 28
Natura salvatge al Garraf
Itinerari llarg i exigent dins del
parc natural del Garraf. Estudi
de les seves particularitats
geològiques com ara la gran
abundància d’avencs i coves,
l’observació d’ocells, la flora i
els rastres d’animals.
Guia: David Rodés
Durada: Dia sencer
Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 €
Parc a taula

DIUMENGE 18
Grup d'Acció Forestal
(GAF)
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 25
Geologia sobre rodes
Recorregut en bicicleta, al llarg de la
“Carretera de les Aigües” de Collserola, per
descobrir els seus afloraments geològics.
Aquest recorregut ens ajudarà a conèixer una
part de la geologia dels primers temps i que
tenim al nostre entorn.
Guia: David Rodés
Horari: Matinal
Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 €
Parc a taula

