MAIG

DISSABTE 4
Les plantes medicinals de la Serra de
Galliners
Us convidem a una ruta senzilla per la Serra
de Galliners, un petit pulmó verd que funciona
com a valuós connector biològic entre les
serres de Collserola i de Sant Llorenç de Munt.
Guia: Jordi Cebrián
Durada: Migdia
Preu: Socis, 1 € - No socis, 3 €
Organitza: Sant Quirze del Vallès Natura amb
la col·laboració de DEPANA

JUNY

DIJOUS 9
Estratègies en el vol dels ocells
Per què les cigonyes i les grues
volen en formació? Per què els
ocells marins tenen les ales
estretes i llargues? Aquestes i
d'altres qüestions les respondrem
de manera planera.
Ponent: Albert Molero
Lloc: Seu de DEPANA
Horari: 19:30 h
Preu: Gratuïta

DIMARTS 11
Fotografiem
Barcelona
Del baixador de
Vallvidrera fins a l
Recinte de Mundet.
Organitza: DEPANA
-Caminants
de
Collserola
Horari: Tarda (de
17 a 21h)
Preu: Gratuïta

FAMILIAR

CAMINADA

DIUMENGE 5
Observació de cetacis en
llibertat. Una alternativa als
dofinaris
Sortida en vaixell per conèixer la
fauna marina.
Organitza: DEPANA
Guia: David Rodés
Durada:Tot el dia
Preu: A confirmar - Cal inscripció
prèvia

DIUMENGE 12
Sortida per l'Alta Garrotxa
Excursió una mica exigent a la
descoberta d'aquesta terra aspra i
de mala petja, significat originari de
la paraula garrotxa. Un paisatge, una
fauna i una flora molt particulars.
Guies: Iara Jimenez i Luis Martin
Durada: Tot el dia
Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 €

DIUMENGE 16
Acció forestal Collserola
Tasques de manteniment i
eliminació
d'espècies
invasores.
Organitza:
GAF
de
DEPANA
Durada: Matinal
Preu: Socis i no socis, 1€
En conveni amb el
Consorci del PN de la
Serra de Collserola

DIUMENGE 5
Acció
forestal
a
Collserola
Tasques de manteniment i
eliminació
d'espècies
invasores.
Organitza: GAF de DEPANA
Durada: Matinal.
Preu: Socis i no socis, 1€
En conveni amb el Consorci
del PN de la Serra de
Collserola

DIUMENGE19
Les gorges del Foix (Alt
Penedès)
Sortida geològica i botànica
per veure els saltants i els
gorgs del Foix, així com la
vegetació del riu, i veure el
contrast amb el paisatge de
la plana agrícola i de les
lloses dolomítiques.
Guies: Romà Rigol
Durada: Tot el dia
Preu: Socis2 € - No socis 6 €

DIMARTS

21
Can Catà
Una joia a
Collserola.
Organitza:
DEPANACaminants
de Collserola
Horari:
Matinal
Preu:
Gratuïta

DISSABTE 29
L’espectacle de la flora de muntanya a Setcases
Tornem al sector de Setcases per explorar, amb ulls de botànic,
la capçalera del riu Ter, i aquesta vegada per la Vall del Catllar i
els contraforts del Balandrau, a la recerca de plantes de
muntanya. Ens endinsarem per obagues humides, amb boscos
de pins, blades i avets. Ens enfilarem als prats subalpins i
donarem una ullada als roquissars i als rierols, per tal
d’admirar una variada representació de la rica flora de l’Alt
Ter, en el seu punt àlgid de floració.
Guies: Albert Molero i Jordi Cebrián
Durada: Tot el dia
Preu: Socis, 2 € - No socis, 6 €
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Sant Salvador, 97
08024 Barcelona

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

