Dia mundial de les
zones humides
El dia 2 de febrer és el dia mundial de les zones

JORNADA DE
MEDI AMBIENT

humides. És per aquest motiu que us oferim un

2 de febrer a Campredó

seguit d’activitats que considerem molt

NO HI POTS FALTAR !

enriquidores per conèixer amb una mica més de
detall la biodiversitat, relleu i medi que ens
envolta a Campredó.
Us animem a acudir a les xerrades divulgatives
i els tallers que ens oferiran docents i estudiants
de la Universitat de Barcelona, tot passejant fins
a l’explotació Aurora, mentre netegem la zona
de deixalles.
Una bona oportunitat per aprendre i contribuir
en el manteniment dels ecosistemes que
envolten al nostre poble!

Amb la col·laboració:

Diumenge 2 de
febrer
PASSEJADA POPULAR I RECOLLIDA DE
DEIXALLES + TALLERS DE BIODIVERSITAT

LLOC :
Punt de trobada: inici del camí de la Roca Corba.
Coordenades Google Maps: 40°45'50.2"N 0°35'18.1"E

Mapa 1. Punt de trobada marcat en vermell

PROGRAMA :


9:00h-11h. - Passejada i recollida de
deixalles fins l'explotació Pastor I



11h – 13:30h. – Xerrades i Tallers
sobre restauració i biodiversitat
(Camí entre Pastor I i Aurora).
Col·locació de caixes-niu a l’entorn
de Aurora.

La jornada està organitzada com una passejada
entre l’explotació Pastor I i Aurora
Durant la passejada s’aprofitarà per recollir deixalles
per la zona i es faran parades per fer xerrades i
desenvolupar els tallers previstos.
A l’explotació Aurora es col·locaran caixes-niu en les
pinedes properes i es faran les darreres activitats
dels tallers.
Xerrades
La restauració d’espais miners
Montse Jorba (IRBIO-UB)
La importància dels aiguamolls i les zones humides
Oriol Calvet (UB)
El projecte LIFE RESTCLAY
José Maria Gómez (CEMEX)
Tallers
La vegetació de les llacunes
Josep Maria Ninot (IRBIO-UB)
Els amfibis. Com els podem reconèixer?
Sergi Romea (UB)
Els ocells vinculats a les llacunes. Identificació
visual i sonora
Humbert Salvadó (UB)
Manolo Sánchez (ornitòleg local)
[Us recomanem que porteu prismàtics i guies de identificació si en teniu]
Els rats-penats. Com són i com viuen. Per què hem
de protegir-los?
Jordi Serra (IRBIO-UB)

Mapa 2. Recorregut (marcat en blau) de la recollida de deixalles

