Sortida Tècnica

Experiències de custòdia municipal
a Mataró i Malgrat de Mar
- Dijous 7 de juliol del 2016 Des del turó d’Onofre Arnau veurem tota la plana agrícola i gran part del sòl forestal del terme
municipal de Mataró. Des d’aquest mirador coneixerem algunes de les experiències de custòdia
que està portant a terme aquest ajuntament, així com algunes propostes de futur. De camí al turó
farem una parada per un dels projectes de futur: la cessió de Can Floriach.
Un cop finalitzada la visita a Mataró, ens desplaçarem fins a Malgrat de Mar. Allà visitarem les
mines de Can Palomeres, on hi habiten una colònia de ratpenats, i a on l’ajuntament està duent
a terme un projecte de conservació i implicació ciutadana.

PROGRAMA
10:45 h - Visita a la zona no urbanitzable de Mataró des del turó d’Onofre Arnau
Lloc de trobada: veure pàgina següent
12:00h - Sortida cap a Malgrat de Mar. (Ruta: https://goo.gl/maps/Hpv8cKec7vt )
12.45h – Inici de la Visita a les colònies de ratpenats a les mines de Can Palomeres.
Lloc de trobada: https://goo.gl/maps/T5Ed6m9Cbwq
14.30 – Dinar a Malgrat de Mar (opcional, a càrrec de cada participant).
Cal portar frontal per entrar a les mines, aigua i protecció pel sol. Recomanem que hagueu esmorzat, ja que acabarem tard.
INSCRIPCIONS
La sortida és gratuïta. Per participar-hi és necessari que envieu un mail a
asubirana@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, número de
telèfon, entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar o no a dinar a Malgrat.
Organitza:
Grup de Treball de
Custòdia Municipal
(GTCMu)

Amb el suport de:

Hi col·labora:

PUNT DE TROBADA INICIAL
El punt de trobada és en un punt ubicat entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres,
a la carretera C31E, a les 10:45h (Riera de Mata).
Trobareu la ubicació exacte del mapa en el Google Maps: https://goo.gl/maps/LqyTSA2DTiM2
Tant si es ve de Barcelona com de Girona s’ha d’entrar punjant per la pota de la variant de la N-II.
- Els que vinguin de Barcelona hauran de girar a la rotonda de creuament de la N-II amb la
variant de la N-II.
- Els que vinguin de Girona millor que surtin de l’autopista a Llavaneres i agafin la pota de la N-II
en sentit de pujada.

Punt de trobada

Organitza:
Grup de Treball de
Custòdia Municipal
(GTCMu)

Amb el suport de:

Hi col·labora:

