Sant Llorenç-Obac Voluntariat
sep
21
2014

Object 1

Restauració d'una bauma i neteja d'un sender. Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Horario de inicio: 8.45 h
Horario completo:
Si veniu amb l'autocar:A les 7.45 h, puntualment, al xamfrà de la cruïlla de Rosselló-Urgell. Metro línia 5
(blava). Parada Hospital Clínic, sortida c/ Urgell. Si veniu en cotxe: A les 8.45 h, a l'aparcament del CD
Terrassa Hockey, al Polígon Les Pedritxes (Matadepera).
Lugar: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Matadepera
Lugar de encuentro: Matadepera
Si veniu amb l'autocar:A les 7.45 h, puntualment, al xamfrà de la cruïlla de Rosselló-Urgell. Metro línia 5
(blava). Parada Hospital Clínic, sortida c/ Urgell. Si veniu en cotxe: A les 8.45 h, a l'aparcament del CD
Terrassa Hockey, al Polígon Les Pedritxes (Matadepera). Per arribar al lloc de trobada si veniu en cotxe A
Terrassa, prendre la B 40 fins a la Carretera de Matadepera. Agafar llavors la Carretera de Terrassa a
Talamanca,BV-1221, fins al km 5,9.
Organizadores: Cercle de Voluntaris
Teléfono: 933 630 833
A/e: voluntarisparcs@diba.cat
Público al que va dirigida la actividad: Grupos organizados
Acceso: gratuito
Descripció:
Activitat
Retirarem estris i mobles que han deixat els excursionistes en una bauma i netejarem un tram d'un sender
de muntanya.
Tasques que s'han de fer
Transport del material descrit fins a un punt on posteriorment es recollirà i retirarà de la muntanya.
Equip
Cal que porteu bon calçat de muntanya, l'armilla, la cantimplora i els guants.
Observacions
Per arribar al lloc de l'activitat, s'ha de caminar uns 40 minuts per sender de muntanya. Porteu calçat
adequat a la caminada.
Es lliurarà a cada voluntari l'esmorzar (entrepà i una peça de fruita). Recordeu que heu de portar-vos el
dinar (dinarem al mateix Parc) i l'aigua. D'altra banda, si teniu material (guants, armilla...) que s'hagi de

reposar per desgast, penseu a portar-nos-el per a què us el puguem canviar per un de nou.
Requisitos actividad:
Inscripcions
Cal reservar plaça, tant si veniu amb autocar com amb cotxe particular. La secretaria confirmarà la vostra
inscripció el dia 17 de setembre.
Quan: del 9 al 16 de setembre
Com: per internet a voluntarisparcs.diba.cat o trucant al 933 630 833, de 10.00 h a 18.00 h.
La persona inscrita que no pugui venir a l'activitat, ho ha de comunicar immediatament. D'aquesta
manera, podrem obrir la plaça a una altra persona.
Más información: http://voluntarisparcs.diba.cat/
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