DESEMBRE
GENER

DIUMENGE 1
Jornada de Neteja Alegre a la Serra de
Galliners
T’animes a participar amb nosaltres en una acció per
-+
alliberar a la Natura de residus i deixalles? “Clean up
Europe” és una jornada popular que es fa a nivell
europeu i que nosaltres portarem a terme el mes de
desembre per no destorbar a la fauna de la Serra. I, a més
a més, hi haurà activitats i sorpreses per a grans i petits!
Organitza: Sant Quirze Natura i DEPANA
Durada: Matinal
Preu: Gratuït

DISSABTE 14
Camí de Ronda Tossa de Mar
Gaudeix de la Costa Brava més
brava a l’hivern, en una ruta que
ens
permetrà
gaudir
de
formidables panoràmiques marines
de l’abrupta costa, al sud de Tossa
de Mar.
Guies: Jordi Cebrián i Albert
Molero
Durada: Tot el dia
Preu: 2€ socis - 6€ no socis

DISSABTE 11
"La plana" del Berguedà: Caserres
Visitarem la Bauma de les Set Portes, el Roc de la Mel, l'arbre
monumental "l'Alzina dels Colls" així com altres llocs d'interés
natural fent una ruta per les fonts.
Guia: Xabi Iglesias
Durada: Tot el dia
Preu: 2 € socis - 6€ no socis

DIMARTS 21
Aigües avall
Anirem seguint la llera del riu Besòs, des de Montcada fins a la
seva desembocadura a Sant Adrià del Besòs.
Organitza: DEPANA i Caminants de Collserola
Durada: Matinal
Dificultat: Moderada
Preu: Gratuït - Cal inscripció prèvia a DEPANA

FAMILIAR

NATURALISTA

CAMINADA

MOLT DESNIVELL

XERRADA

TALLER

DIUMENGE 15
Grup d’Acció Forestal (GAF)
Tasques de manteniment de la
vegetació autòctona i d'eliminació
d'espècies invasores.
Organitza: DEPANA i GAF de
DEPANA
Durada: Matinal
Preu: 1€ socis i no socis
En col·laboració amb el Consorci
del Parc Natural de la Serra de
Collserola

DIUMENGE 19
Un granet de granit
Excursió pels paisatges granítics de la serralada litoral on podrem
contemplar la seva geologia, flora i fauna.
Guia: David Rodés
Lloc: Maresme
Durada:
Durada: Tot el dia
Preu: 2€ socis 2€ - 6€ no socis

CAP DE SETMANA 25 i 26
Sortida hivernal a la recerca de rastres
Com cada any, aprofitarem la neu (o si no el fang) per observar i identificar
els rastres d'animals a l'alta muntanya. Aquest cop ens aproparem a zones
poc transitades del Montgrony i Rasos de Tubau, amb boscos poc densos,
ideals per als grans mamífers. La sortida es farà amb raquetes de neu si les
condicions són favorables.
Guies: Iara Jiménez i Albert Molero
Lloc: Coll de Merolla (Berguedà)
Durada: Cap de setmana
Preu: A determinar
TREBALLS

CAP DE SETMANA

CETACIS

ORNITOLÒGICA

PEL.LICULA

GEOLÒGICA

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

Sant Salvador,
97
Barcelona
08024

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

www.depana.org
DEPANA es reserva el dret de modificar, ampliar o anul.lar qualsevol aspecte del programa. Els canvis d'última hora els actualitzem a la nostra web.
La participació en aquestes activitats suposa l'acceptació de les condicions generals i del reglament intern de voluntariat de DEPANA

