Terrassa, abril de 2018

Sortida Botànica: coneixem les plantes
Parc Natural de Sant Llorenç
Pel proper diumenge dia 6 de maig hem organitzat la una sortida botànica, en la que intentarem
combinar el fer una agradable sortida matinal pel Parc Natural de Sant Llorenç i el fet d’intentar
conèixer una mica millor l’entorn que ens envolta. Per aquest motiu vindrà amb nosaltres en
Daniel Siscart, botànic, que ens ajudarà a conèixer una mica millor les plantes i arbres que anem
veient durant el matí. I quan acabem, si esteu interessats, un bon dinar

LLOC: Zona est del Parc de Sant Llorenç, entre Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall. Les
valls del Dalmau i del Daví. Començaríem i acabaríem l'excursió a la urbanització de les Marines
(uns 3 km abans de Sant Llorenç Savall).
DESCRIPCIÓ: Una volta tranquil·la d'unes 3-4 hores a ritme tranquil on podrem veure la majoria
de les comunitats vegetals de la Mola. Ens aproparem al peus de les cingleres del vessant de
llevant del Massís, sense pujar-hi: la Morella, Turó de les nou Cabres i Canal de Santa Agnès.
Aquests camins de la base de la muntanya, també, ens permetran conèixer alguns dels arbres
monumentals (centenaris) del parc: el Pi de les Quatre Besses i les Pinasses del Dalmau.
DINAR: Per acabar la jornada hem pensat en que tots els que estigueu interessats podem dinar
plegats a Sant Llorenç Savall, a la FONDA RIUS. Hem reservat sala per a poder dinar tots
plegats, pel que necessitaríem que us apuntéssiu al més aviat possible per tal de poder afinar la
reserva.
MENÚ ADULTS: Preu del dinar 20€
MENÚ NENS: Preu del dinar 6€ (el menú costa 12,5€ .... AMPA subvenciona una part).

Data màxima per apuntar-se al dinar: divendres 27 abril
HORA SORTIDA: 9h a benzinera Q8 de Terrassa, a carretera de Matadepera
MATERIAL: Roba còmode per caminar, aigua i esmorzar
Persones de contacte: David 628991755

Carles: 651801921

Apunteu-vos a les llistes que trobareu a les secretaries, o al correu info@ampakarmel.cat
Anoteu el nom de la família, adults i nens que hi vindreu i un telèfon de contacte.
PER APUNTAR-VOS AL DINAR HEU DE FER EL PAGAMENT A SECRETARIA

