AGENDA D'ACTIVITATS
de Setembre de 2019 a Gener de 2020

OCTUBRE

SETEMBRE

www.depana.org
DISSABTE 14
Nit de ratpenats
Acompanyeu-nos a la xerrada informativa sobre les ratapinyades, animals
de la nit tan misteriosos com imprescindibles, en la qual mirarem d’esbrinar
la seva vida i costums i, tot seguit, farem albiraments en el meravellós espai
que ens brinda la finca de Can Parcala.
Ponent: Sergi Tornés Viuda
Horari: 19.30h
Lloc:
Lloc: Can Parcala (El Maresme)
Preu: 5€ socis i menors – 7€ no socis
En conveni amb la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis
DIMARTS 15
Ermites i masies
Una altra ruta amb el guiatge dels Caminants
on visitarem part de l'interessant patrimoni
arquitectònic de la Serra.
Organitza: DEPANA i Caminants de Collserola
Durada: Matinal
Dificultat:
Dificultat: Moderada
Preu: Gratuït - Cal inscripció trucant al: 932
803 552
En col·laboració amb el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola

DIJOUS 24
Taller: Hort urbà d'hivern
A l'hivern també podem plantar
arbres i hortalisses per fer rendir el
nostre hort urbà. Introducció a la
pràctica de l'horticultura urbana.
Tallerista: Xavi Torrents
Horari: 19 a 21h
Lloc: Seu de DEPANA
Preu: 3€ socis - 7€ no socis

DIMARTS 17
Les fonts de Collserola
Interessant ruta per Collserola on visitarem la Torre Negra i
el Turó de Sant Antoni passant per les fresques i amagades
fonts del Parc Natural.
Organitza: DEPANA i Caminants de Collserola
Durada: Matinal
Dificultat: Moderada
Preu: Gratuït - Cal inscripció prèvia trucant al: 932 803 552
En col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola

DISSABTE 19
Dofins a la tardor
Sortida en vaixell per retrobar els
cetacis residents a les nostres
costes ja que no només se’ls pot
veure a la primavera. Anirem a la
recerca dels nostres amics els
dofins i d’ocells marins, sempre
presents.
Guies:
Guies: David Rodés i Lluis Toldrà
Durada: Tot el dia
Preu: 45€ socis - 60 € no socis

DISSABTE 26
Els voltors d’Alinyà
Les abruptes muntanyes de Fígols i d’Alinyà
acullen una de les poblacions d’aus rapinyaires
més impressionants de Catalunya. Visitarem el
centre d’interpretació i farem una caminada per la
zona per observar aquests i altres ocells.
Guies: Pedro Plans i Jordi Cebrián
Durada: Tot el dia
Preu: Per determinar

DIUMENGE 20
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
CAP DE SETMANA 26 i 27
Curs d'il·lustració d'insectes
Ens introduirem en la il·lustració del regne animal
començant per papallones, escarabats i abelles.
Aprendrem tècniques i recursos per afrontar aquest
nou repte.
Tallerista: Xell Campos
Lloc: per determinar
Durada: Dissabte (matí i tarda) i diumenge (matí) (12
hores de durada)
Preu: 100€ socis - 120€ no socis (10 places
disponibles)

NOVEMBRE

DIMECRES 13
DIUMENGE 17
Xerrada: Borneo, la terra de l'Orangl'Orang-hutang Garraf al descobert
(l'home dels boscos)
Llarg itinerari de natura per aquest
Recull fotogràfic del viatge a l'illa de Borneo (Malàisia) parc en el que farem esment de la
on, a més d'aquest mític animal, vam poder veure i seva morfologia i història geològica
fotografiar altres espècies emblemàtiques d'aquesta illa així com de la seva especial flora i
que, malauradament, cada cop és menys verda. Vine a fauna.
descobrir-la tu també!
Guies: David Rodés i Albert Molero
Ponent: Esther Inglada
Durada: Tot el dia
Lloc: Seu de DEPANA
Preu: 2€ socis – 6€ no socis
Hora: 19.30h
Preu:
Preu Gratuït - Cal inscripció prèvia a DEPANA
DIUMENGE 24
DIJOUS 21
DIMARTS 19
Grup d’Acció Forestal (GAF)
Per Nadal, recicla i redueix
Sant Feliu 100%
Tasques de manteniment de la
Taller
creatiu on es faran servir materials naturals
Farem una ruta circular partint de Sant Feliu de
vegetació autòctona i d’eliminació
Llobregat i visitant, entre d'altres, la Penya del Moro i/o reaprofitats per fer targetes de Nadal i altres
d'espècies invasores.
elements nadalencs. Per un Nadal més verd i
i la Torre del Bisbe.
Organitza: DEPANA i GAF de
sostenible!
Organitza: DEPANA i Caminants de Collserola
DEPANA
Tallerista: Bàrbara Roldan (Associació Cinerea)
Durada: Matinal
Durada: Matinal
LLoc: Seu de DEPANA
Dificultat: Moderada
Preu: 1€ socis i no socis
Hora: 19.00 h
Preu: Gratuït - Cal inscripció prèvia a DEPANA
En col·laboració amb el Consorci del
Preu: 1€ socis - 3€ no socis
Parc Natural de la Serra de Collserola
DISSABTE 9
El miracle de la Natura
Visitarem el Santuari del Miracle de Riner
on veurem l'evolució de la Natura des
dels grans incendis del 1998 al Solsonès.
Observarem la flora i la fauna
d'ecosistemes mediterranis amb un
mosaic de cultius agrícoles i boscos de pi i
alzina.
Guia: Xabi Iglesias
Durada: Tot el dia
Preu: 2€ socis - 6€ no socis

