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Object 1

Les roques ens parlen de la història de la Serralada de Marina

Horari d'inici: 9.30 h
Horari complet:
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: Badalona
Badalona
Lloc de trobada: A concretar en fer la reserva
Organitzadors: Parc de la Serralada de Marina
Telèfon: 933 956 336
A/e: p.smarina@diba.cat
Públic a qui va dirigida l'activitat: General
Accés: gratuït
Descripció:
Caminant i observant el paisatge descobrirem la història geològica de la Serralada de Marina des de fa
més de tres-cents milions d’anys, començant amb els granits intrusius que formen part del sòcol, els
materials calcaris de la cobertora triàsica fins al modelat del paisatge. El recorregut se complementa amb
altres aspectes d’interès cultural com son les masies de Pomar i Canyet i el poblat ibèric del Turó d’en
Boscà.
Recorregut: 5 km. Dificultat: baixa.
Requisits activitat:
Les activitats són gratuïtes i les places limitades.
Reserves: es faran telefònicament a partir de deu dies abans de l’activitat per ordre d’inscripció. A menys
que quedin places lliures, es limitarà a un màxim de sis participants per inscripció i a tres activitats anuals
per persona.
Informació i inscripcions: cal fer la inscripció prèvia a l’Oficina del Parc de la Serralada de Marina
(feiners, de 10 h a 15 h), tel. 933 956 336.
Si el temps no permet fer l’activitat en bones condicions, es posposarà a un altre dia a criteri de
l’organització.

Cal dur calçat adequat, roba còmoda, aigua i, de manera optativa, prismàtics. No oblideu la càmera
fotogràfica per poder participar en el V Concurs de Fotografia Digital del Parc. Les vostres fotografies es
podran lliurar fins al 31 de maig. Més informació a: parcs.diba.cat/web/marina/concurs-fotos
Gossos: sí (lligats)
Més informació: https://www.alocnatura.org/
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