Sortides
guiades de

flors

descoberta de les

de camp i de marge

20, 21 i 22 d’abril, molt a prop teu!
Montblanc

Llançà

Diumenge 21, 17.00h

Dissabte 20, 10.00h

Naturawalks · Setmana de la Natura

Centre d’Història Natural
de la Conca de Barberà

Puig de Sant Martirià,

Timoneda d’Alfès

Banyoles

Dissabte 20, 09.00h

Diumenge 21, 10.00h

Associació Trenca

Limnos - Flora Catalana

Hort de la Sínia,

Vall de sant Daniel,

Tarragona

Girona

Diumenge 21, 10.00h

Dissabte 20, 10.00h

Associació Mediambiental la Sínia

Associació Naturalistes de Girona

Torredembarra

Can Montmany,

Dissabte 20, 10.00h

Valldoreix

GEPEC- Ecologistes de Catalunya

Dissabte 20, 10.30h

Reserva Natural de Sebes,

Associació Els Corremarges

Dissabte 20, 10.00h

Turó de Montcada

Flix

Grup de Natura Freixe

+ informacio i inscripcions:

Dilluns 22, 10.00h

ACER Associació

Preu de les sortides:
adults: 5€
famílies: 10€

Volcà de la Crosa,

Bescanó

Dissabte 20, 10.00h

Gisfera - Viatges Salvatges

Espai rural de Gallecs,

Parets del Vallès

Diumenge 21, 10.00h

Grup de Recerca de
l’Escola de Natura de Parets del Vallès

www.xct.cat/mm/file/Flora.pdf

organitzen:

Xarxa de Custòdia del Territori
junt a entitats locals i professionals del guiatge:

amb el suport de:

Podreu consultar
la nova miniguia
al camp durant la
sortida,
disponible
el mateix cap de
setmana amb
el diari ARA!

Sortides guiades de flora

Descobreix les flors camp i marge de diferents punts de Catalunya. Prova d’identificar el major número
d’espècies, passeja pel camp de la mà de les entitats naturalistes que tens més a prop.
Inscriu-te a una de les sortides a través del correu o telèfon!
Dissabte 20 d'abril 2019
Vall de Sant Daniel
(Girona)

10:00- 13:00h

Punt de trobada

INSCRIPCIONS

Monestir de Sant
Pere Galligants

info@naturalistesgirona.org

Caminarem seguint el riu Galligants, finalitzant a les antigues escoles
de Sant Daniel, on farem un petit taller de oli aromàtic i medicinal.

Montblanc

10:00- 11:30h

Ermita de Sant
Josep

Centre d'Història Natural de Caminarem al peu de les muntanyes de Prades amb zones forestals i
zones agrícoles. Possibilitat de visitar un cultiu de plantes aromàtiques i
la Conca de Barberà

fer un taller i tast de productes naturals fets a base d'herbes

Torredembarra

10:00- 13:00h

IES de
Torredembarra

972223638

info@aromis.cat

696718135

secretaria@gepec.cat

Itinerari del Molí i de l'Arbosserà. Paisatge format per marges de
pedra seca i agricultura de secà, amb garrofers i ametllers, alternat
amb algun sector d’horta de regadiu.

https://gepec.cat/

Timoneda d'Alfès i
voltants

jguerra@trenca.org

9:00- 11:00h

Antic aeròdrom
Timoneda d'Alfés

Visita a la Timoneda i bosquines de pins i boscos de ribera.
S'observaràn diverses espècies d'orquídies i plantes típiques dels
ambients esteparis i de secà de la Plana de Lleida.

Volcà de la Crosa

11:00- 13:00h

Àrea de les
Guilloteres
(Estanyol)

608729522

educacio@gisfera.com

Recorrerem diferents ambients agrícoles de la plana del Gironès i la
Selva amb els boscos d'alzina que encerclen el volcà.

Can Montmany,
Valldoreix

10:30- 12:30h

A concretar

elscorremarges@gmail.com

Sortida de descoberta de flors a Valldoreix, al costat de Barcelona

Reserva Natural de
Sebes, Flix

10:00- 12:30h

Mas del
Director

Sortida de descoberta de flors per la Reserva Natural de Sebes,
passeig per un mosaic agrari, entre ecosistemes terrestres i aquàtics,
màquies de romaní i zones humides.

info@freixe.cat

977265112
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Diumenge 21 d'abril 2019
L'Hort de la Sínia i
desembocadura del
riu Gaià

Punt de trobada
10:00- 12:00h

Hort de la Sínia

Realitzarem una descoberta de les plantes silvestres de l'hort de
primavera i les seves propietats i usos. Anirem per camins del costat del
riu, observant la vegetació ruderal i acabarem a l'hort fent un tastet de
flors comestibles.

Puig de Sant
Martirià

10:00- 12:00h

INSCRIPCIONS
joan@hortdelasinia.com

655486115

Parquing del Parc
de la Draga
limnos@limnos.org

Farem una sortida fins al Puig de Sant Martirià, travessant en molt
poca distància una gran diversitat d'ambients, des dels parcs urbans,
vores de camp, matollars, bosquines i conreus.

Entorn de Llançà

17:00- 18:30h

Oficina Turisme
Llançà (costat
Eurospar)

Passejada per l'entorn de Llançà, on s'hi combinen hàbitats de rambles i
rieres, conreus d'horta i de secà i matollar mediterrani. Farem especial
incís als usos etnobotànics de la vegetació.

Espai rural de
Gallecs

10:00- 12:00h

Masia de Can
Jornet de Gallecs

turisme@llanca.cat

972380855

info@grenp.org

Realitzarem un itinerari circular que avançarà pel camí que circula
paral·lel a la riera seca, pujarem a la carena de Sant Valèria i
baixarem per l'encreuament de la masia de Can Vila, resseguint la
riera seca fins a arribar de nou a l'inici.

Dilluns 22 d'abril 2019
Turó de Montcada

10:30- 13:30h

c/Reixac amb
Camí de Sant
Iscle.

activitats@acerassociacio.org

Caminarem per un itinerari circular al voltant del Turó de Montcada
descobrint les flors a prop de la ciutat en un espai en custòdia

Per qualsevol dubte contacteu amb: hnavalpotro@xct.cat
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