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XERRADA DE BOTÀNICA

La palinologia, una ciència desconeguda.

7
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Juguem? Jocs de taula naturalistes

febrer
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Taller de cartografia urbana
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VIVIM, RESPIREM,
REPLANTEGEM SABADELL

SORTIDA DE BOTÀNICA

Montigalà i la vall de Betlem (El Barcelonès)

Els paisatges porten les traces dels usos seculars: la dent, el
ferro i el foc. Els usos tradicionals es van perdent i el mantell
vegetal va canviant. Com evoluciona el paisatge? Es pot
recuperar la vegetació original? Volem parcs esportius o espais
naturals? Recorregut per la vall de Betlem per conèixer, de
forma participativa, les plantes, el paisatge i la seva dinàmica.
A càrrec de Romà Rigol, botànic.
Matinal. Cal inscripció prèvia.
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Conca de Dellà, terra de dinosaures

CAFÈS CIENTÍFICS

El Sincrotró Alba: una eina per veure l’invisible

28

Jornada d’extracció d’espècies invasores

VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

Coneixem els ocells urbans del Parc Catalunya

FES REVIURE EL RIPOLL!

Festa del riu. Dia de les tortugues.

VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

Passejada primaveral d’art i natura

Passejada per l’entorn de Sabadell per contemplar, des d’una
visió artística i del paisatge, la vegetació present a la ciutat.
A càrrec de Rosanna Fontanet, grup d’Art i Natura de l’ADENC.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

FES REVIURE EL RIPOLL!

29

SORTIDA D’ORNITOLOGIA

Aus aquàtiques de Montcada i Reixac

Descobrirem els ocells que s’amaguen al canyissar
i arbredes del Parc de la Llacuna de Can Duran.
Posteriorment, visitarem el riu Besòs per comprovar com
s’ha recuperat la fauna del que va ser un dels rius més
contaminats d’Europa, avui dia convertit en un important
corredor biològic amb gran quantitat i diversitat d’ocells.
A càrrec de Xavi Escobar, educador ambiental.
Matinal. Cal inscripció prèvia.
RECUPEREM EL PARC GRÍPIA-RIBATALLADA

Plantació de vegetació mediterrània
autòctona al bosc de Torrebonica
Jornada de voluntariat per a la plantació de
vegetació autòctona mediterrània per
contenir l’avanç de la vegetació invasora.
Lloc: Antiga estació de Torrebonica (Terrassa).
Matinal. Cal inscripció prèvia.

VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

Presentació dels resultats de la diagnòsis col·laborativa.
Quines ciutats tenim i quines ciutats volem?
Xerrada i presentació dels primers resultats de la diagnosi
de la ciutat de Sabadell i debat sobre qualitat aire, espai públic,
biodiversitat urbana.
A càrrec d’Urbanins, CREAF, CTTC i estudiants de la UAB.
Lloc: Centre Cívic Creu Alta
(Crtra. de Prats de Lluçanès, 42, Sabadell)
Horari: de 19 a 21 h. Cal inscripció prèvia.
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SORTIDA DE PALEONTOLOGIA

Gran festa per celebrar el projecte de recuperació ecològica
del riu Ripoll i reivindicar els seus valors naturals i històrics.
Tallers, jocs infantils i xocolatada, entre altres activitats.
Lloc: Àrea d’esbarjo del Molí de l’Amat (Can Puiggener, Sabadell)
Horari: de 10 a 14 h

Passejada pel Parc Catalunya de Sabadell, per observar
les aus urbanes i conèixer algunes de les seves curiositats,
desplaçaments, problemàtiques i adaptacions al medi antròpic.
A càrrec de Xavi Escobar, educador ambiental.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

27

Hotel d’insectes i plantes aromàtiques

Xerrada a càrrec de Montserrat Pont, doctora en Ciències
Físiques per la UAB.
Lloc: UES (C. de la Salut 14-16, Sabadell)
Horari: de 19 a 21 h. Places limitades.

Treballarem per reduir la presència d’espècies invasores
i així afavorir la vegetació autòctona.
Lloc: Àrea d’esbarjo del Molí de l’Amat (Can Puiggener, Sabadell)
Matinal. Cal inscripció prèvia.
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VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

Visitarem els jaciments reals de fòssils d’ous de dinosaure
i d’ossos de dinosaure (jaciments reals i per tant un xic
decebedors si pensem en com ens els presenta el cinema)
i també podrem visitar el museu de la Conca Dellà, a Isona,
on podrem veure exemplars treballats i seleccionats pels
equips de paleontologia i que ja tenen un millor aspecte.
A càrrec de Josep Maria Nogué, geòleg.
Sortida de tot el dia. Cal inscripció previa.

Vine a jugar a diferents jocs de taula
sobre la biodiversitat!
Aprèn de la natura jugant!
Lloc: Centre Cívic de la Concòrdia
(C. Lusitània, 3, Sabadell), 17.30 h
Cal inscripció prèvia

Com percebem la realitat que ens envolta quotidianament?
Som capaces de representar els entorns on vivim? L’activitat està
orientada a reflexionar conjuntament sobre aquestes peguntes i
desenvolupar un treball de mapatge col·lectiu que permeti donar
forma a la manera com interactuem amb la ciutat i el territori.
A càrrec d’Urbanins.
Lloc: Centre Cívic Ca n’Oriac (Sabadell)
Matinal. Cal inscripció prèvia.

15

març
Taller de plantació d’aromàtiques i construcció
d’hotels d’insectes en miniatura.
A càrrec de Joan Ignasi Ros, membre del
grup d’Art i Natura de l’ADENC.
Lloc: Horts de Can Roqueta (Sabadell)
Matinal. Cal inscripció previa.

Xerrada sobre la palinologia i les seves aplicacions:
pòl·lens, espores i palinomorfs.
A càrrec de Concepción de Linares i Ramón Pérez
de l’Associació Flora Catalana
Lloc: Casal Pere IV (Rambla, 69, Sabadell)
Matí, d’11 a 14 h

VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

2020

RECUPEREM EL PARC GRÍPIA-RIBATALLADA

Jornada d’extracció d’espècies invasores
al bosc de Torrebonica

Control de plançons d’ailant al bosc de Torrebonica
i seguiment de la vegetació autòctona plantada.
Lloc: Antiga estació de Torrebonica (Terrassa)
Matinal. Cal inscripció prèvia.

ORGANITZA:

www.adenc.cat
correu@adenc.cat

Tel. 93 717 18 87

inscripcions@adenc.cat
C/ Sant Isidre, 140, Sabadell
(Ca l’Estruch)
Horari:
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h
Dijous de 17 a 19 h

AMB EL SUPORT DE:

18

abril
SORTIDA D’ORNITOLOGIA

Parc Grípia-Ribatallada

El Parc Grípia-Ribatallada és un espai que, tot i trobar-se
entre les dues capitals del Vallès Occidental, és també
el primer punt de la Via Verda Sant Llorenç – Collserola.
Aquesta posició tan delicada fa que sigui un espai fortament
amenaçat però clau com a connector biològic, ja que alberga
una comunitat d’aus molt interessant.
A càrrec de David López, ornitòleg.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

HI COL·LABOREN:

EN CONVENI AMB:

Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i Balears,
filial del Vallès Occidental
Agrupació Astronòmica de Sabadell
Corporació Sanitària Parc Taulí
Fundació Bosch i Cardellach
Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont
La Ruda – Amics de Can Deu
per a l’agricultura ecològica
Unió Excursionista de Sabadell
CREAF
CTTC
Universitat Autònoma de Barcelona
Urbanins
Flora Catalana
Associació de veïns i veïnes
de Can Palet de Vista Alegre

El Rodal
Museu de Ciències Naturals
de Granollers
Som Energia

adenc1982
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FES REVIURE EL RIPOLL!

Taller de determinació de l’estat ecològic del riu Ripoll
Com cada primavera, valorarem l’estat ecològic del tram de riu
adoptat per l’ADENC.
Lloc: Àrea d’esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell)
Matinal. Cal inscripció prèvia.

21

5

CAFÈS CIENTÍFICS

Presentació dels resultats obtinguts,
conclusions i recomanacions.
Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta
(Crta. de Prats de Lluçanès, 42, Sabadell)
Matinal. Cal inscripció prèvia.

5
SORTIDA DE BOTÀNICA

6

6

maig
FES REVIURE EL RIPOLL!

7

Nit amfíbia

14

SORTIDA D’ORNITOLOGIA

Vall d’Horta i torrent del Galí

16

17

VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

Sortida de papallones urbanes

20

SORTIDA DE FAUNA

Visita al refugi d’animals de Camadoca i nit de ratpenats
Anirem a Santa Maria de Merlès a conèixer l’associació ADEFFA,
que vetlla per la conservació i la recuperació de la fauna i flora del
territori, amb especial incidència en el medi fluvial. En aquesta
sortida de tarda visitarem el centre de fauna de Camadoca i
acabarem la jornada amb una batnight per descobrir els ratpenats
del Lluçanès.
Tarda-nit. Cal inscripció prèvia. Preu especial.

SORTIDA D’ORNITOLOGIA

Muntanya d’Alinyà

FIRA

Activa’t pel medi ambient a Terrassa

SORTIDA DE PAPALLONES

Lepidòpters a la comarca del Moianès

Sortida al Moianès per conèixer les diferents espècies
de papallones diürnes que hi viuen.
A càrrec de J. M. Sesma i Joan Elias, naturalistes.
Matinal. Cal inscripció prèvia.
CAFÈS CIENTÍFICS

Per què ens amaguen el patrimoni medieval de Sabadell?

SORTIDA DE BOTÀNICA

El poble abandonat de Peguera

VIVIM, RESPIREM, REPLANTEGEM SABADELL

Arriba el Projecte Orenetes a Sabadell

juliol

SORTIDA DE BOTÀNICA

Pas de l’Ós - Fonts del Llobregat

Un paisatge espectacular per l’engorjat del Llobregat, enmig de
roques calcàries dures amb vegetació d’estatge montà amb boscos
de roures, pi roig i faig, i també amb un bosc de ribera excepcional.
A càrrec de Josep Maria Panareda, geògraf.
Tot el dia. Cal inscripció prèvia.

30

Cursa d’un sol dia des de Terrassa passant per Sant Cugat,
travessant el Parc Natural de Collserola, i resseguint la vall del
Besòs fins a les platges de Barcelona (60 km), en la modalitat
de plogging (córrer i recollir residus). La inscripció comporta
realitzar un donatiu a una entitat ambiental.
Cal inscripció prèvia.

Recorregut botànic pels voltants del poble abandonat de Peguera,
on descobrirem nombroses plantes de l’estatge montà, entre les
quals destaquen algunes orquídies com la Dactylorhiza incarnata.
Gaudirem també de paisatges de muntanya espectaculars.
A càrrec d’Alfred Bellés, membre del grup de botànica l’Esbarzer.
Tot el dia. Cal inscripció prèvia.

Iniciem a Sabadell el projecte de cens de nius d’oreneta
als barris del nord de la ciutat. El Projecte Orenetes és una
iniciativa d’estudi dels ocells i el medi urbà basada en la
participació ciutadana i en el comptatge i seguiment dels nius
d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) dels pobles i ciutats
de Catalunya, Balears i País Valencià.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

23

Ultra Clean Marathon 2020

A càrrec d’Albert Roig, antropòleg i historiador.
Lloc: UES (C. de la Salut 14-16, Sabadell)
Vespre, de 19 a 21 h. Places limitades.

Recorregut per Sabadell per descobrir algunes de les papallones
que viuen a la ciutat.
A càrrec de Mireia Calvet, naturalista.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

16

CURSA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Mostra d’empreses, entitats i col·lectius que ofereixen productes,
serveis i propostes que ajuden a dur una vida més sostenible.
Lloc: Parc de Vallparadís (Terrassa) de 10 a 14 h

Sortida per conèixer dos indrets del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt que van patir l’incendi de 2003.
Aquestes zones obertes aporten més diversitat al parc
i són l’hàbitat imprescindible per a algunes espècies d’ocells
realment escasses al Vallès Occidental, que estan
desapareixent a mesura que es recupera la massa forestal.
A càrrec de Xavi Escobar, educador ambiental.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

10

Un capvespre a Torrebonica

Visita guiada al Mirador dels Voltors, a Alinyà, situat a 1.200 m
d’altura. Des del mirador podrem obtenir magnífiques observacions
de la població de diferents aus rapinyaires carronyaires que poden
baixar a cercar aliment. A càrrec d’Abraham Mas.
Tot el dia. Cal Inscripció prèvia. Preu especial.

Sortida nocturna per conèixer els amfibis del riu Ripoll.
Podrem escoltar i observar les diferents espècies de granotes
i gripaus que viuen a les llacunes i basses properes al riu.
A càrrec de Sandra Saura, biòloga.
Lloc: Àrea d’esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell)
Nocturna. Cal inscripció prèvia.

9

ART I NATURA AL PARC GRÍPIA-RIBATALLADA
Observació científica i artística de l’epicentre del parc,
les seves petites meravelles, els seus conflictes, les actuacions
del voluntariat i altres històries d’aquests meravellós espai.
I per acabar amb la posta del sol, una experiència sensorial
per descobrir els enigmes que se’ns escapen de la Natura.
A càrrec de Joan Ignasi Ros i el grup d’Art i Natura de l’ADENC.
Lloc: Antiga estació de Torrebonica (Terrassa)
Tarda. Cal inscripció prèvia.

El Montgrí, l’esclat de la flora mediterrània

Visitarem el massís del Montgrí, muntanya baixa mediterrània
i calcària que alberga espècies altament especialitzades en
aquest ambient empordanès.
A càrrec de Joan Cuscó, biòleg ambiental.
Tot el dia. Cal inscripció prèvia.

8

VIVIM, RESPIREM,
REPLANTEGEM SABADELL

Jornada tècnica del projecte

Quan els dents de sabre i altres grans carnívors
campaven pel Vallès

A càrrec de Joan Madurell, paleontòleg investigador del Grup de
Recerca en Faunes del Neogen i Quaternari de l’ICP.
Lloc: UES (C. de la Salut 14-16, Sabadell)
Vespre, de 19 a 21 h. Places limitades.
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juny

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

i

SORTIDA DE LIBÈL·LULES

d’ocells, papallones, libèl·lules, ratpenats i tot allò que pugui volar.
A càrrec d’Abraham Mas i Mireia Calvet, amb el guiatge
de Pep Monterde.
Cap de setmana. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
*Possibilitat d’allotjament en alberg.

Serra de l’Obac

Vine a conèixer les libèl·lules, aprendrem a identificar
les diferents espècies i descobrirem curiositats de la seva
biologia i comportament.
A càrrec de Xavier Mayou, biòleg estudiós dels odonats.
Matinal. Cal inscripció prèvia.

Gratuït

Mobilitat
reduïda

11 ESTADES NATURALISTES
DE L’ALA a la Cerdanya
12 TOCATS
Sortida de final de curs, centrada en l’observació i identificació

Deficiències
visuals

Públic
familiar

Sortida amb certa
dificultat tècnica

INSCRIPCIONS

En totes les activitats cal inscriure’s, prèviament, a l’ADENC.
El període d’inscripció s’obre un mes abans de cada sortida i, en el cas
de les estades naturalistes, un mes i mig abans. La inscripció inclou el
monitoratge i el material, però no inclou el desplaçament fins al lloc de
la sortida, ni l’allotjament. Les places són limitades.
Les inscripcions es faran a través de la pàgina web (www.adenc.cat)
o bé presencialment a l’ADENC.
Per a les activitats de pagament, caldrà fer l’ingrés en el termini
de 4 dies, tot indicant el nom i l’activitat. La inscripció no serà vàlida
fins que no s’hagi efectuat el pagament. A partir d’una setmana
abans de cada sortida no es podran fer anul·lacions que comportin
el retorn de l’import pagat.

Triodos ES03 1491 0001 2530 0009 3552
Banc Sabadell ES19 0081 0900 84 0001561561
Preu de les sortides
Sortides de mig dia: 5 € socis / 10 € no socis
Sortides de tot el dia: 6 € socis / 12 € no socis
Infants fins a 12 anys: gratuït
Sortida de fauna a Camadoca i nit de ratpenats:
11 € socis / 16 € no socis / 4 € infants fins a 12 anys.
Sortida d’ornitologia a Alinyà:
19,50 € socis / 25,50 € no socis / 7,20 € infants fins a 12 anys.
Estades naturalistes: 15 € socis / 25 € no socis
Allotjament a les estades naturalistes (opcional):
mitja pensió al Xalet-Refugi UEC - La Molina: 37 €
L’organització es reserva el dret a fer variacions en el programa.

